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ACUMULAÇÃO E DECOMPOSIÇÃO DA SERAPILHEIRA E DISTRIBUIÇÃO DE 
ORGANISMOS EDÁFICOS EM ÁREA DE CAATINGA NA PARAÍBA, BRASIL. 

 
 
RESUMO: A ciclagem de nutrientes, fundamental para a manutenção das florestas, 
envolve desde a deposição de material orgânico, sua decomposição e 
disponibilidade de nutrientes para os vegetais superiores. Todos esse processos são 
regulados por fatores bióticos e abióticos que determinam a sustentabilidade do 
ambiente. Este trabalho teve como objetivos determinar a produção mensal de 
serapilheira e o tempo necessário para o desaparecimento da serapilheira 
acumulada; caracterizar o processo de decomposição; avaliar a atividade microbiana 
e a influência das condições edafoclimáticas durante esse processo; conhecer as 
flutuações das comunidades de microrganismos e da mesofauna do solo em área de 
caatinga e, por último, analisar a qualidade da serapilheira a fim de identificar as 
diferentes fases do processo de decomposição e concentração de nutrientes. O 
trabalho foi desenvolvido na RPPN pertencente à Fazenda Tamanduá, localizada no 
município de Santa Terezinha (PB), durante dois anos, sendo o período 1 
compreendido de outubro/2003 a setembro/2004 e o período 2 compreendido de 
outubro/2004 a setembro/2005. Foram demarcados sete transectos, onde foram 
realizadas todas as avaliações. Para a produção da serapilheira, foram distribuídas 
20 caixas coletoras de 1m x 1m, sendo mensalmente coletado todo o material 
precipitado, que foi separado nas seguintes frações: folhas, galhos, estruturas 
reprodutivas e miscelânea; depois foi seco em estufa e pesado. A cada três meses 
foi coletada a serapilheira acumulada no solo, utilizando-se uma moldura metálica de 
0,50 m x 0,50 m. Todo o material acumulado na moldura foi retirado, seco em estufa 
e pesado, calculando-se assim o fator de decomposição K e o tempo necessário 
para decompor 50% e 95% da serapilheira. Na avaliação da taxa de decomposição 
da serapilheira, utilizou-se sacola de náilon contendo cada uma 30g de serapilheira 
previamente seca. Próximo de cada caixa coletora foram distribuídas 24 sacolas de 
náilon contendo serapilheira, totalizando 480 sacolas. Mensalmente foram coletadas 
20 sacolas, sendo o material retirado, limpo e pesado para avaliar a perda de peso 
em relação ao inicial. Paralelamente, avaliou-se no campo, a atividade microbiana, 
medida pela respiração edáfica, nos turnos diurno e noturno. Determinou-se também 
a qualidade química da serapilheira depositada e a que foi decomposta nas sacolas 
de náilon, quanto à concentração dos macronutrientes. A produção de serapilheira 
durante o período 1 de estudo foi de 1290,95 kg ha-1 e 1947,56 kg ha-1 no período 2, 
totalizando 3.238,51 kg ha-1, sendo a fração folhas predominante na serapilheira 
devolvida ao solo com 64,14%, seguida da fração galhos (23,48%), estruturas 
reprodutivas (10,92%) e miscelânea (1,46%). A maior deposição ocorreu no início da 
estação seca, caracterizando a sazonalidade. Os coeficientes de decomposição (K) 
de 1,1 para o período 1 e, 1,4 para o período 2, indicam uma transferência mais 
rápida dos nutrientes contidos na serapilheira para o solo. O tempo necessário para 
decompor 50% e 95% da serapilheira foi de 229,9 dias e 996,4 dias, 
respectivamente, período 1. No período 2, o tempo de meia vida foi de 178,8 e 
770,15 dias para decompor 95%.A maior perda de peso da serapilheira 
acondicionada nas sacolas de náilon ocorreram no início do período de exposição, 
resultado da degradação dos compostos lábeis pelos microrganismos, sendo a 
velocidade do processo diminuída ao longo do tempo, devido a permanência das 
partes mais resistentes e lignificadas da serapilheira. Quanto a microbiota, a maior 
população foi de fungos, em relação à de bactérias, estimulado, principalmente, 
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pelas condições favoráveis na disponibilidade hídrica do solo. Os grupos 
predominantes da mesofauna foram Díptera com 67,24% no período 1 e Acarine 
com 53,49% no período 2. Os baixos valores nos índices de Shannon (0,38) e de 
Pielou (0,15), indicaram uma baixa uniformidade na distribuição dos indivíduos. 
Quanto à composição química da serapilheira, a serapilheira depositada apresentou 
concentração de nutrientes na seguinte ordem: N > Ca > > S > K > Mg > P, sendo os 
teores de P encontrados na serapilheira considerados elevados para florestas 
tropicais secas. 
 
 
Palavras-chave: Decomposição da serapilheira, composição química da 

serapilheira, respiração edáfica, Caatinga, mesofauna do solo. 
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LITTER ACCUMULATION AND DECOMPOSITION AND SOIL BIOTA 
DISTRIBUTION IN A CAATINGA FOREST SITE OF PARAÍBA, BRAZIL. 

 
 
ABSTRACT: Nutrient cycling is fundamental to forest maintenance, and involves 
the deposition of organic material, its decomposition and nutrient release for 
reabsorption by superior plants. These processes are regulated by biotic and abiotic 
factors that determine the environmental sustainability. This study had the objectives 
to determine the monthly litter production and the time necessary to the accumulated 
litter to disappear, characterize the process of decomposition, evaluate the microbial 
activity and the effect of climatic and soil conditions on it, determine the fluctuations 
of the microorganisms and mesofauna communities in a Caatinga forest site, and, 
finally, analyze liter quality in order to identify the different phases of the process of 
organic matter decomposition and nutrient enrichment. Field work was carried out at 
the RPPN of the Fazenda Tamanduá, located in Santa Terezinha (PB), from October 
2003 to September 2004 (period 1 = P1) and from October 2004 to September 2005 
(period 2 = P2) in seven transects systematically located in the RPPN area. Litter 
production were estimated from monthly litter collection from 20 1mx1m collector 
boxes randomly distributes in the transects. The collected litter was fractioned into 
leaves, stems, reproductive structures and miscellany, and then dried and weighed. 
Every three months the deposited litter on the soil was collected from 0,5mx0,5m 
frames, dried and weighed, to calculate the decomposition factor (K) and the time 
required to 50 and 95% of litter decomposition. The rate of litter decomposition was 
estimated in nylon bags with 30g of dried litter. These 480 nylon bags were divided 
equitably and placed around the 20 collector boxes. Every month, one nylon bag 
from each collector bag was recovered from the field and the litter inside was taken 
out, cleaned and weighed to determine its weight loss. Diurnal and nocturnal 
microbial activity was measured by means of soil respiration. Macronutrients 
composition of the deposited litter and in the litter inside the nylon bag was 
determined.  Litter  production   during   P1  and   P2   was  1290.9 kg ha-1 and 
1947.5 kg ha-1, respectively, totaling 3238.5 kg ha-1. Leaf, stem, reproductive 
structure and miscellany fractions corresponded to 64.14, 23.48, 10.9 and 1.46% of 
total litter production, respectively. More litter deposition was observed in the 
beginning of the dry season. The values of the coefficient of litter decomposition were 
1.1 and 1.4 for P1 and P2, respectively, and mean a fast nutrient transfer from litter to 
soil. The time required to 50 and 95% litter decomposition was 229.9 and 996.4 days, 
respectively, in P1, and 178.8 and 770.1 days, respectively, in P2. Initial litter weight 
loss in nylon bags was fast due to the degradation of labile composts by 
microorganisms, and decreased afterward due to the more resistant and more 
lignified materials of the remaining litter. Fungi population was larger than the 
bacteria population, favored by soil water availability. Mesofauna was mainly 
represented by Diptera’s 67.24% of the total number of counted mesofauna 
individuals or of the total biomass of mesofauna individuals and Acarine’s (53.49%), 
in P1 and P2, respectively. The low values of Shannon (0.38) and Pielou (0.15) 
indexes denoted the distribution heterogeneity of the mesofauna representatives. 
The order of macronutrient concentrations in the accumulated litter was as follow: N 
> Ca > S > K > Mg > P. Litter P content was higher than the expected for dry tropical 
forests. 
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Keywords: Litter decomposition, litter chemical composition, edaphyc respiration, 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 
1.1 Características do bioma Caatinga  
 

Segundo Casteleti et al. (2003), a Caatinga, ecorregião semi-árida única no 

mundo, é provavelmente o bioma brasileiro mais ameaçado e transformado pela 

ação humana. Além de ser exclusivamente brasileira, a Caatinga cobre porção 

significativa do território nacional, a se considerar as áreas de transição para outros 

biomas. 

O domínio das caatingas brasileiras é um dos três espaços semi-áridos da 

América do Sul (Ab’Sáber, 2003). Esse bioma é considerado o principal ecossistema 

existente na Região Nordeste, estendendo-se pelo domínio de climas semi-áridos, 

numa área de 73.683.649 ha, correspondendo a 6,83% do território nacional; ocupa 

parte dos Estados da BA, CE, PI, PE, RN, PB, SE, AL, MA e MG. O clima na região 

semi-árida apresenta como característica marcante à irregularidade do regime 

pluviométrico, com duas estações definidas: a estação chuvosa (inverno) que dura 

de três a cinco meses e a estação seca (verão) que dura de sete a nove meses. As 

chuvas são torrenciais e irregulares no tempo e no espaço, provocando 

periodicamente a ocorrência de secas prolongadas. Apesar de apresentar uma 

pluviosidade não muito baixa (500 mm anuais, em média), o balanço hídrico é 

deficitário, principalmente em virtude da elevada evaporação. Nessa região, a 

evaporação é quatro vezes superior a precipitação (Mendes, 1992). 

A vegetação típica é a Caatinga, bioma único no mundo, caracterizado pela 

formação de floresta seca composta de vegetação xerófila de porte arbóreo, 

arbustivo e herbáceo, com ampla variação de fisionomia e flora e elevada 

diversidade de espécies, predominando representantes de Caesalpinaceae, 

Mimosaceae, Euphorbiaceae, Fabaceae e Cactaceae. A Caatinga encontra-se hoje 
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em acentuado processo de degradação, ocasionado, principalmente, pelo 

desmatamento e uso inadequado dos recursos naturais (Drumond et al., 2000). 

A Caatinga constitui-se na expressão sintética dos elementos físicos e 

climáticos, uma vegetação singular cujos elementos florísticos expressam uma 

morfologia, anatomia e mecanismo fisiológico convenientes para resistir ao ambiente 

xérico. Traduzindo o xerofilismo, expressa uma condição de sobrevivência ligada a 

um ambiente seco, ecologicamente com deficiência hídrica, cuja água disponível às 

plantas procede unicamente do curto período da estação chuvosa, já que seus solos 

são incapazes de acumular água. 

Em virtude das condições climáticas, a vegetação endêmica é ramificada, 

com um aspecto arbustivo, tendo folhas pequenas ou modificadas em espinhos, de 

modo a evitar a evapotranspiração (perda de água pela epiderme), ocorrendo a 

perda de folhas na época seca (caducifolia). É uma mistura de estratos herbáceo, 

arbustivo e arbóreo de pequeno porte, tortuosa, espinhenta e muito resistente às 

secas. A vegetação é distribuída de forma irregular, contrastando áreas que se 

assemelham a florestas, com áreas com solo quase descoberto. Apresenta uma 

grande biodiversidade com espécies de portes e arranjos fitossociológicos variados 

que o torna bastante complexo, onde pouco se conhece sobre a sua dinâmica. 

Nas Caatingas também se encontram algumas espécies arbóreas e 

arbustivas de folhas perenes. As plantas suculentas aparecem em grande número e 

as espécies herbáceas anuais desaparecem no período seco. A vegetação é 

escassa em gramíneas, porém, abundante em leguminosas. Muitas espécies são 

forrageiras, outras são frutíferas e algumas são de importância industrial, 

principalmente como fornecedoras de matérias-primas industriais, como cera, 

borracha, tanino, resinas, cosméticos, fármacos, fibras e outros produtos (Mendes, 

1992). 

 
1.2 Áreas de preservação no bioma Caatinga 
 

A enorme velocidade com que as matas remanescentes da Caatinga estão 

sendo exploradas, sem nenhum plano de manejo, está pondo em risco a existência 

de várias espécies arbóreas de valor econômico e ecológico. Estas explorações, 

seja para retirada de madeira para lenha, carvão, moirões e serrarias, seja para a 

ampliação de áreas de cultivo (brocas), provocam sérios danos ambientais, 
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desencadeadores muitas vezes de processos irreversíveis de degradação e o 

empobrecimento desta vegetação, ainda pouco estudada e cujo potencial genético 

pouco se conhece. 

Esse uso indevido dos recursos naturais despertou movimentos 

ambientalistas em defesa dessas áreas, levando os governantes a criarem medidas 

para reduzir essa devastação desenfreada que só traz prejuízos para a população. 

Segundo Araújo (2000) uma das formas encontradas para preservar a vegetação de 

caatinga, foi a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN). 

Atualmente, é cada vez maior o interesse em se conhecer o funcionamento 

dos ecossistemas naturais no que se refere ao equilíbrio em longo prazo, que 

depende em grande parte da ciclagem de nutrientes. O crescente processo de 

degradação através de ações antrópicas descontroladas, contribui para um processo 

de decadência dos ecossistemas florestais, resultando na redução dessas áreas e, 

conseqüentemente, na fragmentação do ecossistema. 

No Estado da Paraíba as unidades de conservação perfazem um total de 

43.430 ha, representando 0,77% em relação à área territorial do Estado, onde nesse 

sistema existem várias categorias, destacando-se oito RPPN (SUDEMA, 2004), 

sendo a região brasileira menos favorecida com unidades de conservação. Na 

Mesoregião do Sertão da Paraíba, na Microrregião de Patos se encontra a RPPN, 

localizada na Fazenda Tamanduá, município de Santa Terezinha, criada em 1998 

pelo decreto nº 110/98-N. 

Portanto, a criação de RPPN na região semi-árida foi de fundamental 

importância para o estudo mais aprofundado da Caatinga, cujo conhecimento irá 

permitir a adoção de práticas corretas de recuperação de áreas em processo de 

degradação. 

 

1.3 Ciclagem de nutrientes 
 

A degradação acelerada que os ecossistemas vem sofrendo, principalmente 

em decorrência da atividade antrópica, gera a necessidade de se desenvolver 

programas de conservação e recuperação ambiental. Para tanto, deve ser bem 

conhecida a dinâmica das interações solo-vegetação nesses ecossistemas (Borém e 

Ramos, 2002). 
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Diversos estudos comprovam que a manutenção dos ecossistemas florestal 

depende da ciclagem de nutrientes via produção e decomposição da serapilheira, 

sendo este o mais importante processo de transferência de nutrientes proveniente 

do material vegetal e/ou animal presente na superfície do solo. Portanto, a 

velocidade com que esses nutrientes presentes no solo vão ser reciclados vai 

influenciar diretamente na produtividade primária da floresta. 

Para Souza e Davide (2001), o processo de ciclagem é de grande importância 

não só para o entendimento do funcionamento dos ecossistemas, mas também na 

busca de informações para o estabelecimento de práticas de manejo florestal para 

recuperação de áreas degradadas e manutenção da produtividade do sítio 

degradado em recuperação. No entanto, de maior relevância do que a simples 

acumulação quantitativa é o processo de mineralização do material orgânico, 

responsável pela liberação de nutrientes para o solo.  

A camada de resíduos orgânicos que se acumula sobre o solo dos 

ecossistemas florestais, conhecida como serapilheira é, segundo Carpanezzi (1980), 

constituída por folhas, gravetos, ramos, caules, cascas, frutos, flores, partes vegetais 

não identificadas, corpos e dejetos de animais. Esse autor afirma que as folhas 

constituem a mais importante fração do material orgânico decíduo. Essa assertiva 

confirma os valores reportados no trabalho de Bray e Ghoran (1964), onde a 

participação das folhas em diferentes zonas macro-ecológicas situa-se entre 58 e 

79% do material orgânico depositado no solo. Esses mesmos resultados foram 

obtidos por Santana et al. (2003), Schumacher et al. (2003, 2004) e Santana (2005). 

.César (1991) observou que as maiores deficiências hídricas do solo 

promovem um pico de queda de folhas, sendo a correlação entre a queda das folhas 

com a disponibilidade de água no solo constatada por vários autores, para diferentes 

formações florestais. Segundo Delitti (1984), a inversão entre as curvas de 

andamento anual de produção de serapilheira é, com freqüência, encontrada nas 

regiões tropicais e reflete uma estratégia de minimização dos efeitos da escassez de 

água.  

Trabalhos desenvolvidos ao longo dos anos caracterizam a quantidade e a 

freqüência da deposição de resíduos vegetais em ecossistemas variados nas 

regiões Sul, Sudeste e Norte do Brasil (Corrêa Neto et al., 2001; Kolm, 2001; König 

et al, 2002; Santos e Válio, 2002; Moreira e Silva, 2004). No entanto, os dados 

disponíveis sobre o bioma caatinga são ainda incipientes e fragmentados, sendo 
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estes de fundamentais para se estabelecer programas de conservação da 

biodiversidade da caatinga e auxiliar no planejamento do manejo adequado desse 

ecossistema. De acordo com Souza e Davide (2001), o conhecimento do 

comportamento das espécies em um ecossistema estável, diante das variações 

sazonais de clima, é primordial para se estabelecer planos e programas de 

recuperação de áreas degradadas.  

O principal responsável pela deposição de material orgânico no solo 

proveniente da vegetação é o acúmulo da serapilheira. Das variáveis climáticas, a 

precipitação e a temperatura são as que exercem maior influência na formação da 

serapilheira. Assim, pode-se concluir que o tipo de vegetação e as condições 

ambientais são fatores determinantes da quantidade e qualidade do material que cai 

no solo, determinando a heterogeneidade e a taxa de decomposição do material 

depositado na superfície do solo (Correia e Andrade, 1999; Moreira e Siqueira, 

2002). 

Diferentes coberturas vegetais presentes no solo formarão serapilheira em 

quantidade e qualidades diferentes, o que resultará em diferenças no solo. Assim, a 

produção de serapilheira, é o principal mecanismo de transferência de material 

orgânico e elementos minerais da vegetação para a superfície do solo. Para Wardle 

et al.(1995) a qualidade da serapilheira é um fator determinante da decomposição 

dos resíduos adicionados, dependendo também do tipo de vegetação encontrada 

em determinado ecossistema. Assim, a organização do sistema florestal homogêneo 

ou heterogêneo, conferirá a serapilheira uma diversidade de resíduos que 

determinará uma maior diversidade de nichos para a comunidade de 

decompositores a ela associados. 

Segundo LavelIe et al. (1993), em algumas regiões climáticas, e em particular 

nos trópicos, parâmetros relacionados à qualidade da serapilheira parecem ser os 

melhores indicadores das taxas de decomposição, considerando que as condições 

ambientais como características do solo e microclima tendem a ser menos 

importante.   

Os resíduos vegetais são divididos em: 1) Superficial - compreende resíduos 

da parte aérea; 2) Do solo - compreende os resíduos do sistema radicular. Estas 

frações se subdividem em dois compartimentos: Estrutural, que apresenta tempo de 

reciclagem de 1 a 5 anos;  Metabólico,  prontamente  decomponível  pela ação 

microbiana, com tempo de reciclagem de 0,1 a 1 ano. A divisão nestes 
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compartimentos é feita de acordo com a relação lignina/nitrogênio (L/N) dos tecidos.  

Com aumento na relação, maior parte do resíduo é alocado no compartimento 

estrutural, que apresenta taxas de decomposição menores do que o compartimento 

metabólico (Leite e Mendonça, 2003). 

De acordo com Swift et al. (1979), a decomposição pode ser vista como uma 

correlação entre 3 processos: (1) lixiviação, (2) catabolismo e (3) fragmentação. A 

lixiviação é um processo físico que ocorre logo após a queda da serapilheira, onde 

ocorre a remoção de materiais solúveis pela água. O catabolismo envolve reações 

enzimáticas de produção-energia, onde envolve complexas transformações dos 

componentes orgânicos em unidade simples e diminuta. A fragmentação é a 

redução de partículas em pequenos detritos, expondo assim, uma grande superfície 

de área para colonização e ataque microbiano. 

A taxa de decomposição da serapilheira é um importante componente no 

estabelecimento da ciclagem de nutrientes nos ecossistemas florestais, sendo 

dependente das condições do meio, a exemplo do clima (especialmente a 

temperatura e umidade), qualidade da serapilheira e natureza e abundância dos 

organismos decompositores (Sariyildiz et al., 2005). 

No deserto de Chihuahan (EUA), a maior perda de material orgânico de origem 

vegetal ocorre durante o verão quente, período este em que são registradas 

algumas chuvas mensalmente. Em contraste, no deserto de Negev (Israel), a taxa 

de decomposição da serapilheira é mínima durante o verão e outonos quentes 

(Hamadi et al., 2000). 

Contudo, Doyle et al. (2006) afirmam que há atividade microbiana na 

serapilheira seca, mesmo com baixos níveis de umidade. Estes pesquisadores 

atribuíram essa atividade às adaptações ecofisiológicas da microbiota do solo as 

condições desérticas. 

Firme (2005) comenta que quanto menor a quantidade de N no processo, 

mais lentamente ocorrerá à decomposição. Entretanto, a incorporação ao solo de 

material com alto teor de carbono orgânico provoca imediata redução de O2 e 

aumento de CO2 do ar do solo, acelerando a velocidade de decomposição da 

matéria orgânica do solo. 

O estudo da ciclagem de nutrientes, segundo Lopes et al. (2002), deve ser 

realizado através da quantificação de nutrientes que entram no ecossistema 

(importação), dos que saem (exportação), daqueles que permanecem estocados nos 
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diversos compartimentos do ecossistema e dos fluxos de transferência entre 

compartimentos. 

A ciclagem de nutrientes vem sendo amplamente estudada em ecossistemas 

florestais, plantados ou naturais, permitindo se obter dessa forma um maior 

conhecimento da dinâmica dos nutrientes, sendo esses estudos no bioma Caatinga 

pouco consistentes. O conhecimento sobre a produção e decomposição da 

serapilheira e o modelo de liberação de nutrientes é importante para se 

compreender o processo de ciclagem de nutrientes em ecossistemas florestais e 

essas informações em áreas de Caatinga são bastante escassas ou não são 

publicadas.  

Nesse contexto, o estudo da dinâmica do ecossistema Caatinga reveste-se de 

suma importância, onde se inclui o processo de ciclagem de nutrientes, através da 

produção e decomposição da serapilheira, permitindo assim, avaliar a influência de 

possíveis alterações e inferir sobre a sustentabilidade desse ecossistema.  

 

1.4 Organismos edáficos 
 

 

Na região Nordeste a produção de biomassa depende da precipitação anual e 

de sua distribuição. Com a intensa devastação da Caatinga, essa produção sofreu 

uma redução drástica, favorecendo a exposição direta do solo, deixando-os com 

baixos níveis de fertilidade, tornando essas áreas degradadas (Souto et al., 1999). 

A manutenção e a produtividade de ecossistemas e de muitos agrossistemas 

dependem, em grande parte, do processo de decomposição da matéria orgânica no 

solo, e da conseqüente mineralização dos nutrientes. Neste aspecto, a biomassa 

microbiana do solo funciona como importante reservatório de nutrientes essenciais 

às plantas (Grisi e Gray, 1986). O conhecimento da estrutura da comunidade edáfica 

é muito importante, pois oferece subsídios para a escolha de melhor manejo para o 

ecossistema, ou seja, aquele que afetará em menor escala o equilíbrio do mesmo 

(Tauk-Tornisielo, 1997). 

A ciclagem dos nutrientes depende intensamente da atividade dos 

microrganismos do solo, com participação em cerca de 95% na decomposição, e 

dos invertebrados que vivem na serapilheira acumulada e nas camadas superiores 
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do solo, sendo estes responsáveis pelo rearranjo dos detritos e sua desintegração. 

Esses grupos realizam a degradação e decomposição do material orgânico 

mantendo o fornecimento eficiente dos nutrientes no ambiente. Quanto mais 

conservada for a vegetação, a abundância e diversidade de espécies desses grupos 

será mais elevada. No entanto, qualquer alteração no ambiente resultará em 

mudanças nessas comunidades, promovendo alterações nos ciclos dos elementos. 

Isso é confirmado por Kennedy (1998) ao afirmar que influências antropogênicas 

podem alterar a diversidade e funcionabilidade dos microrganismos que são 

altamente sensíveis a distúrbios, afetando a estabilidade e a resiliência do solo. 

O compartimento formado pela serapilheira e solo é o sítio por excelência de 

todas as etapas da decomposição da matéria orgânica e ciclagem de nutrientes. 

Nestes compartimentos concentram-se organismos responsáveis pela tarefa de 

desmontar as cadeias carbônicas elaboradas de maneira complexa por outros 

organismos, neste caso, os produtores. O conjunto serapilheira – solo não 

representa somente alimento para os organismos do solo, mas também o habitat, ou 

seja, o espaço físico onde todas as ações dos organismos ocorrem, garantindo 

assim, a sua sobrevivência e reprodução (Correia e Andrade, 1999). 

O solo é um importante reservatório de carbono orgânico, compreendendo 

aproximadamente 2/3 do carbono estocado no ambiente terrestre (Schimel et al., 

1994). Segundo Duxbury et al. (1989), as principias adições de carbono ao solo 

foram divididas em compartimentos A e B, sendo que A é formado pela biomassa 

vegetal viva e B pelos resíduos vegetais, raízes e exsudados. A magnitude do 

compartimento B é diretamente dependente de A. O compartimento B é muito 

dinâmico; cerca de 80% do material desse compartimento é liberado na forma de 

CO2, pela ação de microrganismos, em curto período de tempo (3 a 4 meses) e 

apenas 20% torna-se parte dos compostos orgânicos mais estáveis (Cerri, 1986). 

Os organismos do solo alimentam-se de detritos e utilizam a energia e os 

nutrientes para seu próprio crescimento. Com o metabolismo dos recursos 

orgânicos, diversos elementos são convertidos de sua forma orgânica para 

inorgânica (mineralização). Estes recursos, uma vez mineralizados, podem ser 

reaproveitados pelos organismos do solo, juntamente com a energia liberada para a 

manutenção de suas atividades metabólicas, tornando-se imobilizados na biomassa 
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do solo. À medida que o sistema perde carbono como CO2, o balanço entre estes 

processos termina por disponibilizar nutrientes para os vegetais (Merlim, 2005). 

Segundo Swift et al. (1979) os invertebrados do solo podem ser classificados 

de acordo com seu comprimento em três grupos: a microfauna (< 0,2 mm), que 

inclui nematódeos e rotíferos; mesofauna (0,2 – 2 mm), que inclui ácaros, alguns 

insetos e enquitrídeos; e a macrofauna (> 2 mm), composta por miriápodes, insetos 

e oligoquetos. 

Estudos sobre o processo de decomposição da serapilheira vêm sendo 

desenvolvidos em vários ecossistemas, onde incluem o conhecimento sobre as 

comunidades de decompositores (microrganismos e organismos da meso e 

macrofauna), as características da qualidade da serapilheira e os fatores abióticos 

que influenciam nas diferentes fases do processo de decomposição. No bioma 

caatinga são escassas as informações sobre a ciclagem de nutrientes com junção 

dos fatores bióticos e abióticos, onde a integração desses dados permitirá 

compreender melhor a dinâmica da ciclagem na manutenção da sustentabilidade. 

A decomposição nos processos referentes à ciclagem de nutrientes é um fator 

de fundamental importância, na medida em que coloca novamente à disposição do 

sistema radicular das plantas do ecossistema em questão, os nutrientes necessários 

para sua manutenção (Queiroz, 1999). Esse processo de decomposição é realizado 

pelos microrganismos e pelos componentes da mesofauna que trabalham 

conjuntamente.  

A decomposição de restos de vegetais e animais, de acordo com Swift et al. 

(1979), é controlada pela interação entre qualidade da serapilheira, o clima e a 

atividade da comunidade do solo. Segundo Sollins et al. (1996), a decomposição é a 

reunião de todos os processos, principalmente a despolimerização e as reações 

oxidativas, pelos quais moléculas relativamente grandes, tais como as                 

poli-aromáticas, carboidratos, lipídios e proteínas, provenientes tanto de dentro das 

células quanto as livres no ambiente do solo, são convertidas em moléculas 

menores, mais simples, como os ácidos carboxílicos, aminoácidos e CO2. 

De acordo com Heal et al. (1997), a alta qualidade nutricional da serapilheira 

supri a necessidade de seus decompositores, especialmente dos microrganismos 

resultando numa decomposição mais acelerada. 

 As bactérias do solo formam o grupo que apresenta maior abundância e 

diversidade entre as espécies; sua comunidade é estimada em cerca de 108 a 109 



 14

organismos por grama de solo. Este grupo apresenta alta capacidade de 

degradação dos diferentes substratos contidos no solo, exercendo importante papel 

na decomposição da matéria orgânica e ciclagem de nutrientes. Os fungos são os 

principais contribuintes em peso para a biomassa microbiana do solo, sendo 

encontrados com comunidades variando de 104 a 106 organismos por grama de solo 

e podem ser responsabilizados por aproximadamente 70% da matéria orgânica 

(Brandão, 1992). 

A diversidade de microrganismos é tão vasta quanto desconhecida. Um 

grama de solo pode conter 10 bilhões de microrganismos, representando milhares 

de espécies. No entanto, até o presente momento, só foram descobertas e 

nomeadas, talvez, menos de 0,1% e no máximo 10% das espécies microbianas, 

dependendo do habitat estudado (Rosseló-Mora e Amman, 2001). 

A maioria das pesquisas, segundo Sharma et al. (1998), são voltadas para a 

diversidade de macrorganismos com pouca atenção para os microrganismos. De 

acordo com esses autores, a limitação das pesquisas nesse campo pode ser 

atribuída principalmente a limitações metodológicas. Procedimentos de cultivo e 

isolamento que usa apenas uma pequena amostra do ambiente, problemas de 

identificação das diferentes populações e número elevado de indivíduos por 

amostras são os problemas mais freqüentemente encontrados ao quantificar a 

diversidade microbiana.  

A maioria dos nutrientes no solo disponíveis para crescimento das plantas 

depende de complexas interações entre raízes, microorganismos e fauna do solo 

(Bonkowski et al., 2000). Dentre os organismos da fauna edáfica, destaca-se os 

representantes da mesofauna ou microartrópodes.  

Seastedt (1984) classifica como microartrópodes do solo os ácaros (Acari) e 

colêmbolas (Collembola) que possuem corpo com largura entre 0,08 mm e 0,5 mm, 

sendo estes dois grupos os principais representantes da fauna edáfica que 

desempenham um importante papel na ciclagem de nutrientes pelas suas atividades 

reguladoras na decomposição da matéria orgânica e na liberação de nutrientes. 

Lavelle et al. (1994) classifica os organismos do solo pelo tamanho, e os 

pertencentes a mesofauna possuem entre 2,0 a 4,0 mm, como por exemplo, os 

ácaros, colêmbolos, proturos, dipluros, tisanuras e pequenos insetos. 

A mesofauna edáfica é composta basicamente por ácaros (Acari) e 

colêmbolos (Collembola), além de coleópteros, dípteros, hymenópteros, isópteros  
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(Insecta). Os mais numerosos são os Oribatei (Acari: Cryptostigmata) e os 

Collembola (Insecta), sendo que, juntos, eles constituem de 72% a 97%, em 

números de indivíduos, da fauna total de artrópodes do solo (Singh e Pillai, 1975). 

Swift et al. (1979) destaca, dentre as atividades tróficas deste grupo, sua 

contribuição significativa na regulação da população microbiana, sendo sua 

contribuição insignificante na fragmentação dos resíduos vegetais. Ácaros e 

colêmbolos têm distribuição agregada no solo, em virtude de fatores 

edafoambientais, destacando-se umidade e alimento, os quais também influenciam 

sua migração vertical em busca de condições favoráveis. 

Azpiazu et al. (2001) comentam que os microartrópodos por serem 

numerosos e bem distribuídos no solo se movimentam nos poros do solo, nas 

fissuras e na interface entre a serapilheira e o solo, tendo papel de catalisadores da 

atividade microbiana na decomposição de matéria orgânica, distribuição de esporos, 

inibição de fungos e bactérias causadoras de doenças, sendo utilizados como 

bioindicadores ambientais e de fertilidade do solo; bem como exercem uma 

importante função no processo de humificação do solo. 

Como se pode constatar, a mesofauna presente no solo favorece o processo 

de mineralização da matéria orgânica através da fragmentação da serapilheira, 

inoculação de microorganismos, modificação de substâncias químicas (Becker et al., 

2001) além de regular a distribuição das partículas do solo (Lee e Foster, 1991). A 

densidade e composição desses organismos são indicadores das condições do 

ambiente edáfico (Kaiser e Lussenhop, 1991). Harte et al. (1996), comenta que as 

influências ambientais influenciam no microclima do solo afetando a mesofauna 

edáfica, que têm uma grande capacidade de modificar ecossistemas terrestres.   

Qualquer que seja a abordagem de estudo da comunidade do solo é 

necessário que se utilizem duas ferramentas básicas: a abundância e a variedade 

de espécies ou grupos presentes. Por abundância, entende-se qualquer medida de 

tamanho de uma determinada espécie ou grupo presente, como biomassa ou 

quantidade. Tais medidas devem obrigatoriamente estar associadas a alguma 

unidade de espaço que pode ser área (m2, ha) ou volume (cm3 de solo) (Merlim, 

2005). No entanto, pode-se retratar parcelas desta comunidade, escolhendo-se 

determinados grupos taxonômicos de um ecossistema (Lavele et al., 1994). 

Walker (1989) afirma que a diversidade de espécies está associada ao seu 

número (riqueza de espécies) e à distribuição do número de indivíduos entre as 
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espécies (eqüitabilidade). Esta definição está explicitada nos índices de diversidade 

de Shannon e de Pielou, que conjugam esses dois parâmetros (Odum, 1993; 

Colinvaux, 1996). 

Um dos principais problemas no estudo sobre as comunidades 

decompositoras é que vários fatores agem simultaneamente, podendo causar efeitos 

positivos ou não na biota do solo (Pflug e Wolters, 2001).  

A diversidade dos organismos do solo ao nível funcional é mais importante do 

que ao nível taxonômico para a estabilidade e sustentabilidade de um ecossistema. 

Gestel et al. (2003) destaca que a decomposição não ocorre simplesmente devido à 

soma das atividades da microflora e fauna edáfica, mas é em grande parte o 

resultado de interação entre os dois.  

 Este estudo tem como principal objetivo avaliar os fatores abióticos e bióticos 

que influenciam no processo de decomposição, bem como o papel dos organismos 

edáficos na reciclagem de nutrientes e os efeitos da quantidade e qualidade da 

serapilheira para a atividade dos organismos edáficos. 
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CAPÍTULO I 

 

 
VARIAÇÃO SAZONAL DA PRODUÇÃO E ACÚMULO DA SERAPILHEIRA EM 

ÁREA DE CAATINGA 

 

 
RESUMO - Com o objetivo de avaliar a deposição mensal de serapilheira, 
determinar a taxa de decomposição da serapilheira e avaliar a interferência de 
variáveis meteorológicas nestes eventos foi instalados 20 coletores de 1m2 em área 
de Caatinga preservada (RPPN), situada no Semi-Árido da Paraíba, durante o 
período de dois anos (de outubro/2003 a setembro/2004 e período 2 de 
outubro/2004 a setembro/2005). O material coletado mensalmente foi separado nas 
frações folhas, galhos, estruturas reprodutivas e miscelânea, seco em estufa e 
pesado em balança de precisão. A produção de serapilheira durante todo o período 
de estudo (3.238,51 kg ha-1), foi inferior às encontradas em outras unidades 
fitoecológicas. Constatou-se a sazonalidade de deposição, registrando menor 
deposição durante a estação das chuvas e a maior produção no início da estação 
seca, confirmando o comportamento caducifólio da maioria das espécies da 
Caatinga como mecanismo de sobrevivência durante os períodos de escassez 
hídrica. A serapilheira total depositada foi composta por 64,14 % de folhas, 23,48 % 
de galhos, 10,92 % de estrutura reprodutiva e 1,46 % de miscelânea. O valor da 
constante de decomposição (K) estimado para o e o período 2 de estudo foi de 1,1 e 
1,4,  e a meia vida estimada em 229 dias e 178 dias, respectivamente. 
 
 
Palavras-chave: Serapilheira , taxa de deposição, Caatinga,  
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  SEASONALITY OF LITTER PRODUCTION AND ACCUMULATION IN A 
CAATINGA FOREST SITE 

 

ABSTRACT - Data were collected from 20 litter collectors of 1mx1m, distributed in a 
well preserved Caatinga forest site located in the semi-arid region of Paraíba, from 
October 2003 to September 2005, to estimate monthly litter deposition and litter 
decomposition rate, as well as the effects of meteorological factors on these events. 
Litter was fractioned into leaves, stems, reproductive structures and miscellany, and 
then dried and weighed. Estimated total litter production in the two-year period 
(3.238,51 kg ha-1) was lower than the observed in other phytoecological sites. Less 
litter deposition was observed during the rainy season, while a peak was observed in 
the beginning of the dry season, due to the deciduousness character of most of the 
Caatinga plant species adapted to the dry conditions of the region. Total litter 
biomass production was composed by 64.14% leaves, 23.48% stems, 10.92% 
reproductive structures, and 1.46% miscellany. The estimated decomposition 
constant (K) values were 1.1 for the first 12 months (P1), and 1.4 from October 2004 
to September 2005 (P2). Estimated litter half-life values were 229 and 178 days, 
respectively for P1 and P2. 
 
 
Keywords: Litter, deposition of rate, Caatinga. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Nos ecossistemas florestais, o solo constitui-se no principal coletor dos 

detritos vegetais, onde esse material orgânico acumulado sofre um processo de 

transformação realizado pelos microrganismos, culminando com a transferência de 

nutrientes para o solo e, posteriormente, parte deles, para as plantas.  

Parte do processo de retorno de matéria orgânica e de nutrientes para o solo 

florestal se dá através da produção de serapilheira, sendo esta considerada o meio 

mais importante de transferência de elementos essenciais da vegetação para o solo 

(Vital et al., 2004). 

 Schumacher et al. (2004) afirmam que a permanência da serapilheira na 

floresta fará com que essa seja reaproveitada no ciclo de nutrientes do ecossistema, 

através de sua decomposição e da liberação dos nutrientes para posterior 

reabsorção pelas raízes das plantas.  

 Segundo Kolm (2001), quanto maior a quantidade de material orgânico 

depositado pelas plantas e quanto menor sua velocidade de decomposição, maior 

será a camada de serapilheira acumulada. O entendimento dos mecanismos 

reguladores desse dinâmico processo é muito importante, pois a entrada de material 

(via deposição) e a saída ou transformação (via decomposição), acontecem quase 

que simultaneamente. 

Diferentes ecossistemas florestais depositam diferentes quantidades de 

serapilheira que também podem apresentar diferentes proporções de frações 

constituintes (Figueiredo Filho et al., 2003). 

 Os vários trabalhos que abordam a ciclagem de nutrientes nos mais diversos 

ambientes constataram que diversos fatores interferem na deposição da serapilheira 

no solo. Kolm (2001) enumera alguns desses fatores, como, por exemplo, o clima, o 

solo, as características genéticas da espécie, a idade e a densidade de plantio. 
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Vários fatores bióticos e abióticos afetam a produção de serapilheira, tais 

como: tipo de vegetação, altitude, latitude, precipitação, temperatura, regimes de 

luminosidade, relevo, deciduosidade, estágio sucessional, disponibilidade hídrica e 

características do solo. Dependendo das características de cada ecossistema, um 

determinado fator pode prevalecer sobre os demais (Figueiredo Filho et al., 2003). 

Para Schumacher et al. (2004), ocorrem padrões diferenciados de produção 

de serapilheira entre as espécies. Carpanezzi (1980) observou, em talhões de 

mesma espécie, que existe um padrão comum de produção de serapilheira em 

relação à idade, onde a deposição vai aumentando com a idade até atingir um limite 

máximo. Esse limite, segundo Bray e Ghoram (1964), ocorre quando as árvores 

atingem a maturidade ou fecham as suas copas, podendo ocorrer posteriormente um 

ligeiro decréscimo ou estabilização. 

 No estudo da ciclagem de nutrientes em diversos ecossistemas, um dos 

métodos utilizados para estimar a decomposição da camada de serapilheira é a 

determinação do valor K, que é a relação entre a quantidade de material que cai do 

dossel e a que está depositada sobre o solo (Andrade et al., 1999).  

 Em ecossistemas florestais a produção de serapilheira é um processo 

dinâmico e contínuo, constituindo a principal fonte de nutrientes para a manutenção 

da vegetação. Na região Nordeste, particularmente em área de Caatinga, pouco se 

conhece sobre as taxas de deposição e acúmulo das espécies florestais nativas. A 

serapilheira que cai das árvores nesse ecossistema protege o solo na estação seca 

quando as temperaturas são mais elevadas, mas, logo que chegam as primeiras 

chuvas, ela é degradada pelos microrganismos decompositores, não ocorrendo 

grande acúmulo de material orgânico na superfície. 

  Vários pesquisadores têm estudado a produção, qualidade e a contínua 

decomposição da serapilheira em diversos ecossistemas no Brasil; no entanto, em 

área de Caatinga esses estudos são bastante escassos. Sampaio (1996) afirma que 

estudos desenvolvidos na Caatinga nordestina trazem informações da biomassa da 

vegetação, de produtividade de herbáceas e de relação solo e vegetação, mas por 

outro lado, inexistem dados de queda de folhedo, massa de serapilheira, 

decomposição e circulação de nutrientes. 

Considerando-se a escassez e fragmentação de informações sobre o 

processo de ciclagem de nutrientes em área de Caatinga, este estudo objetivou: 1) 

avaliar a deposição de material formador da serapilheira; 2) determinar a taxa de 
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decomposição da serapilheira e 3) avaliar a interferência de variáveis meteorológicas 

nestes eventos. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
 2.1 Área experimental 

 

O experimento foi conduzido na Reserva Particular do Patrimônio Natural 

(RPPN) situada na Fazenda Tamanduá, no município de Santa Terezinha (PB), na 

Mesoregião do Sertão paraibano, distante 18 km da cidade de Patos e a 320 km da 

capital João Pessoa (Figura 1). A RPPN possui uma área de 325 ha que não é 

explorada há mais de 30 anos (Araújo, 2000), sendo a vegetação caracterizada 

como Caatinga arbustiva-arbórea fechada. 

 
Figura 1. Mapa da Paraíba e localização do município de Santa Terezinha onde se 

encontra a RPPN da Fazenda Tamanduá 
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Os solos predominantes são do tipo NEOSSOLOS LITÓLICOS (EMBRAPA, 

1999), com afloramentos de rochas e topografia com fortes ondulações, 

apresentando serrotes.  

 
2.2 Caracterização climática da região e conteúdo de água no solo 

 

Segundo a classificação de Köppen o clima da região se enquadra no tipo 

Bsh, semi-árido, com médias térmicas anuais superiores a 25°C e pluviosidade 

média anual inferior a 1000 mm/ano com chuvas irregulares. 
 A precipitação média anual na Fazenda Tamanduá foi de 802,89 mm (média 

de 1994 a 2004). Os dados de pluviosidade foram registrados, mensalmente, em 

uma mini-estação climatológica na Fazenda Tamanduá, onde estão instalados 

pluviômetros. O período chuvoso variou de janeiro a julho com os meses mais secos 

ocorrendo de agosto-novembro, sendo algumas chuvas registradas no mês de 

dezembro. 

 Durante o período experimental, a temperatura média mensal na região 

atingiu valor máximo de 29,8 em dezembro/2004 e valor mínimo de 26°C em 

junho/2005, segundo dados do INMET. 

 O conteúdo de água no solo foi determinado em cada transecto onde foram 

retiradas três amostras de solo na profundidade de 0-15,0 cm, sendo estas 

acondicionadas em latas de alumínio de peso conhecido, para determinação do 

conteúdo de água no solo, segundo Tedesco et al. (1995). 

 

 

2.3  Produção de serapilheira 
 

Na RPPN foram demarcados sete transectos distante 200 m entre eles. Neles 

foram instalados coletores distribuídos a partir dos 50 m da estrada, para evitar o 

efeito bordadura, distando 30 m entre si, totalizando 20 caixas coletoras (Figura 2). 
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   Figura 2. Distribuição dos coletores na área de estudo. 

 

 

Os coletores apresentavam dimensões de 1,00 m x 1,00 m, com os lados 

formados de madeira com altura de 15,0 cm e o fundo de tela de náilon com malha 

de 1 mm x 1 mm, suspensos a 15 cm acima da superfície do solo. O material 

depositado nos coletores foi coletado mensalmente, de outubro de 2003 a setembro 

de 2005, incluindo o período seco e o período chuvoso na região (Figura 3).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Aspecto geral da vegetação na RPPN no início do período seco (a) e no 
período chuvoso (b), no mesmo local.  

 

Em cada coleta, a serapilheira recolhida foi levada para o Laboratório Nutrição 

Mineral de Plantas, pertencente à Unidade Acadêmica de Engenharia Florestal da 

a b

T= Transecto 
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Universidade Federal de Campina Grande, para separação dos constituintes: folhas 

(incluindo folíolos + pecíolo), estruturas reprodutivas (flores, frutos e sementes), 

galhos (correspondente às partes lenhosas arbóreas de todas as dimensões + 

cascas) e miscelânea (material vegetal que não pode ser determinado e material de 

origem animal). Na figura 4, tem-se a seqüência das operações realizadas, 

mensalmente. 

 

 

       

       

          
 

 

Figura 4. Coleta de serapilheira na RPPN. a – b: Coletores distribuídos na área no 
período   seco   e  no período chuvoso, respectivamente;  c: Serapilheira   
produzida   e   acumulada; d: Coleta de material vegetal em sacos; e-f: 
Separação das frações; g: Secagem; h: Pesagem das frações. 

 
 

 

a b c

d e f

g h
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A separação permitiu verificar a deposição das diferentes frações ao longo do 

ano. Após a triagem, as frações foram acondicionadas em sacos de papel, 

identificados, levados para estufa de circulação forçada de ar a 70°C, até peso 

constante e pesadas em balança de precisão (0,01 g). Através da quantidade média 

de serapilheira encontrada nos coletores, foi estimada a biomassa devolvida mensal 

e anualmente (kg ha-1 ano-1) para o solo florestal.  

Toda a vegetação num raio de 50 m dos coletores foi amostrada, estando os 

constituintes arbóreos mais conspícuos na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Principais espécies arbóreas e arbustivas no entorno dos coletores em 
cada transecto. 

 
NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO 

Catingueira (T1-T7)* Caesalpinia pyramidalis Tul. 

Marmeleiro (T1-T7) Croton sonderianus Muell. Arg. 

Mofumbo T1-T4; T6, T7 Combretum leprosum Mart. 

Angico (T1,T3-T7) Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenam 

Malva (T1-T3, T5-T7) Sida spp 

Alfazema brava (T1-T3) Hyptis suaveolens Poit. 

Jurema branca  (T2,T4,T7) Mimosa verrucosa Benth 

Imburana de cambão (T2-T5, T7) Bursera leptophloeos 

Genipapo (T3) Genipa americana, L 

Juazeiro (T3) Zizyphus joazeiro Mart. 

Imbiratanha (T3, T6, T7) Pseudobombax cf. marginatum 

Feijão bravo (T4,T6) Capparis flexuosa L. 

Pinhão bravo (T4-T7) Jatropha curcas 

Pereiro (T4- T7) Aspidosperma pyrifolium Mart 

Jurema preta (T4, T6) Mimosa tenuiflora (Willd.) Poiret 

Mororó (T5) Bauhinia forficata Link 
    *T = Transecto 
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2.4 Estimativa do estoque de serapilheira acumulada  
 

A serapilheira acumulada na superfície do solo foi estimada através de 

coletas trimestrais, durante os dois anos de condução do experimento, sendo a 

primeira coleta realizada no mês de outubro de 2003 e a última coleta em julho de 

2005, visando detectar variações sazonais nesse compartimento. Foram coletadas 

três amostras em cada transecto, num total de 21 amostras coletadas, onde se 

utilizou molde vazado de 0,5 m x 0,5 m (Figura 5), lançado aleatoriamente na área. 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

Figura 5. Moldura metálica utilizada para estimar a serapilheira acumulada no 

solo. 

 

A serapilheira circunscrita na moldura foi coletada em sacos devidamente 

etiquetados, sendo empregado o mesmo procedimento de secagem e pesagem da 

serapilheira utilizado na quantificação da serapilheira depositada nos coletores. No 

presente estudo foram realizadas oito coletas, incluindo o período seco e o período 

chuvoso da região. Obteve-se, portanto, um valor médio anual de serapilheira 

acumulada no solo, observando a variação de acordo com a época do ano. 

 

 

 

 

2.5 Estimativa da taxa de decomposição da serapilheira 
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A taxa de decomposição da serapilheira foi estimada através da equação 

proposta por Olson (1963), e empregada em estudos semelhantes (Queiroz, 1999; 

Vital, 2002; Kolm e Poggiani, 2003; Arato et al., 2003):  

 
                  K = L/Xss                                                

 
 onde, 

 

K = constante de decomposição  

L = produção anual de serapilheira (g/m2)  

 Xss = média anual da serapilheira acumulada sobre o solo (g/m2).  

 

O valor K ou taxa de decomposição instantânea é a relação massa de 

serapilheira produzida/massa de serapilheira acumulada (Anderson e Ingram, 1989). 

A partir do valor de K, calculou-se, também, o tempo médio de renovação estimado 

por 1/K e os tempos necessários para que ocorra decomposição de 50% (t 0,5) e 

95% (t 0,05) da serapilheira, estimados pela equação de Shanks e Olson (1961): 

 
       t 0,5 =  In 2/K = 0,693/K  

t 0,05 = 3/K 

 

Os valores de K considerados elevados, segundo Olson (1963), são 

característicos de florestas tropicais e estes variam de 1 a 4. 

O delineamento experimental utilizado para análise da deposição da 

serapilheira foi em blocos casualizados (DBC) com 20 repetições, com os 

tratamentos em arranjo fatorial 12 x 2 (meses x ano), cujo esquema de Análise de 

Variância se encontra na tabela 2. Para evitar um alto coeficiente de variação entre 

os pesos das frações depositadas nas caixas coletoras, optou-se juntar os valores 

de cada cinco caixas coletoras e tirar a média, resultando em quatro repetições 

mensais. Como os dados de deposição e acúmulo apresentaram baixos valores, 

foram expressos em kg ha-1. Os dados obtidos foram submetidos à análise de 
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variância e a comparação de médias pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade, 

utilizando-se o programa Statistica Visual GLM.  

 

Tabela 2. Esquema de análise de variância utilizado para a deposição de 
serapilheira. 

 
FONTE DE VARIAÇAO GRAUS DE LIBERDADE 

Meses 11 

Ano 1 

Meses  x  Ano 11 

Tratamentos 23 

Blocos  19 

Resíduo 437 

TOTAL 479 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 Produção de serapilheira 
 

 A produção de serapilheira durante os dois anos de estudo foi estimada em 

3.238,51 kg ha-1. As médias dos valores mensais das frações da serapilheira, 

expressos em kg ha-1, assim como as porcentagens de cada fração (folhas, galhos, 

estruturas reprodutivas e miscelâneas), podem ser visualizadas na Tabela 3. 

A deposição de serapilheira foi maior no Período 2 (1.947,56 kg ha-1), valor 

este superior ao obtido para o Período 1 (1.290,95 kg ha-1). A menor deposição de 

serapilheira foi, provavelmente, devido à baixa precipitação registrada na área um 

ano antes da instalação dos coletores (outubro/2002 a setembro/2003) que foi de 

486,1 mm, o que proporcionou uma menor produção das frações, principalmente de 

folhas. Observa-se que nos dois anos de estudo, houve maior deposição de 

serapilheira a partir do mês de abril indo até setembro, com exceção para o mês de 

julho/2004 que apresentou valores inferiores, demonstrando dessa forma, 

características sazonais. Os meses de junho para o Período 1 e julho para o Período 

2, representaram os meses com maior valor de serapilheira depositada. 
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Tabela 3. Variação mensal na quantidade de serapilheira produzida durante os dois 
períodos de estudo (Período 1 = Outubro/2003 a setembro/2004; Período 
2 = outubro/2004 a setembro/2005). 

 

Período 1 
Mês 

 
Folhas 

  kg ha-1       % 
Galhos 

 kg ha-1      % 
E.reprodutivas
 kg ha-1       % 

Miscelânea 
kg ha-1      % 

Serapilheira
kg ha-1 

Out/2003 15,30 24,30 41,89 66,53 4,15 6,59 1,62 2,57 62,96 
Nov/03 9,77 31,89 18,23 59,50 1,32 4,31 1,32 4,31 30,64 
Dez/2003 5,60 39,44 6,95 48,94 1,17 8,24 0,48 3,38 14,20 
Jan/2004 11,79 40,02 14,73 50,00 2,69 9,13 0,25 0,85 29,46 
Fev2004 34,21 56,14 15,49 25,42 2,69 4,41 8,55 14,03 60,94 
Mar/004 30,17 32,10 45,09 47,98 13,36 14,22 5,36 5,70 93,98 
Abr/2004 75,46 41,12 47,49 25,88 59,91 32,65 0,64 0,35 183,50 
Mai/2004 78,89 61,86 30,82 24,17 15,20 11,92 2,62 2,05 127,53 
Jun/2004 244,19 82,12 37,47 12,60 14,00 4,71 1,71 0,58 297,37 
Jul/2004 48,18 65,68 17,35 23,65 5,96 8,12 1,87 2,55 73,36 
Ago/2004 148,48 79,95 28,33 15,25 5,51 2,97 3,40 1,83 185,72 
Set/2004 103,20 78,60 24,55 18,70 3,00 2,29 0,54 0,41 131,29 
TOTAL 805,24 62,38 328,39 25,44 128,96 9,99 28,36 2,20 1290,95 
CV% 126,07  115,23  579,75  288,20   

   Período 2 

Out/2004 61,16 82,14 11,19 15,03 1,46 1,96 0,65 0,87 74,46 
Nov/2004 28,99 67,12 9,66 22,37 3,48 8,06 1,06 2,45 43,19 
Dez/2004 13,65 57,21 7,03 29,46 2,15 9,01 1,03 4,32 23,86 
Jan/2005 10,91 15,79 50,82 73,53 5,72 8,28 1,66 2,40 69,11 
Fev2005 10,65 17,46 13,51 22,15 36,42 59,71 0,41 0,67 60,99 
Mar/005 26,45 33,93 36,15 46,37 15,24 19,55 0,12 0,15 77,96 
Abr/2005 30,65 18,48 80,67 48,65 48,57 29,29 5,94 3,58 165,83 
Mai/2005 41,85 28,09 56,80 38,12 48,96 32,86 1,40 0,94 149,01 
Jun/2005 166,04 78,44 34,65 16,37 7,90 3,73 3,10 1,46 211,69 
Jul/2005 421,44 82,12 50,35 9,81 39,56 7,71 1,88 0,37 513,23 
Ago/2005 322,91 82,92 54,53 14,00 11,36 2,92 0,63 0,16 389,43 
Set/2005 137,19 81,27 26,84 15,90 3,81 2,26 0,96 0,57 168,80 
TOTAL 1271,89 65,31 432,20 22,19 224,63 11,53 18,84 0,97 1947,56 
CV% 123,06  190,00  263,24  485,01   
                                                                         TOTAL  (Período 1  +  Período 2)      3.238,51 

 

Essa produção de serapilheira, durante os dois anos, foi inferior aos 

encontrados na literatura para outras unidades fitoecológicas (Costa et al., 2004; 

Toledo, 2003; Figueiredo Filho et al., 2003; Vital, 2002). Segundo Andrade et al. 

(1999) a quantidade de material formador da serapilheira em florestas tropicais varia 

entre 3,6 e 12,4. 

 Santana (2005), ao estudar o ciclo de deposição da serapilheira durante um 

ano em área de caatinga arbórea-arbustiva da ESEC – Seridó, no Rio Grande do 

Norte, encontrou valores mais elevados de deposição (2.068,55 kg ha-1), e observou 
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que a maior produção ocorreu nos meses de maio e junho. É provável que essas 

diferenças sejam devido à variação na composição vegetal nas duas áreas, com a 

presença de espécies com diferentes comportamentos fenológicos que contribuíram 

mais significativamente na produção da serapilheira. 

 A sazonalidade na deposição de serapilheira é ilustrada na Figura 6, onde se 

verifica o seu comportamento durante o período de estudo, com grande influência da 

precipitação. Observa-se que no, a menor taxa de deposição foi registrada no mês 

de dezembro, com 14,20 kg ha-1. Esse comportamento era esperado, já que a 

grande maioria das espécies existente na área é caducifólia e, nesse período, que 

correspondeu ao final da estação seca e início da estação chuvosa, as árvores 

estavam totalmente desfolhadas, reduzindo dessa forma, a produção de 

serapilheira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Variação mensal da deposição de serapilheira (kg ha-1) e da pluviosidade 
(mm) durante os dois anos em que foi conduzido o experimento. 
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das espécies estava florida e/ou frutificando. A maior deposição da serapilheira foi 

registrada no mês de junho (297,37 kg ha-1), final da estação chuvosa, sendo 

também registrado valores elevados nos meses de agosto e setembro, com 185,72 

kg ha-1 e 131,29 kg ha-1, respectivamente, em plena estação seca. 
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no mês de dezembro (23,86 kg ha-1), em plena estação seca, com acréscimos 

gradativos até abril, com uma maior contribuição da fração estrutura reprodutiva, 

atingindo a produção máxima em julho com 513,23 kg ha-1 e um considerável aporte 

nos meses de agosto e setembro.  

Quanto a sazonalidade, notou-se uma mesma tendência nos dois anos, onde 

ocorreram dois picos de deposição de serapilheira: o primeiro no mês de abril, 

durante a estação chuvosa, e outro de maior intensidade entre os meses junho e 

setembro, na época da estação seca ocorrendo, às vezes, inversão quanto aos 

meses de maior pico na estação seca. Isso vem confirmar que o período de maior 

deposição da serapilheira nessa área de caatinga ocorre no início da estação seca. 

É provável que tais variações na deposição sejam atribuídas a ocorrência dos 

ventos, que variaram de 2,2 a 5,6 m s-1 durante todo o período experimental que, 

apesar de serem considerados fracos, forçaram o desprendimento da parte do 

vegetal, tanto no Período 1 como no Período 2. 

 Alguns autores (Kolm e Poggiani, 2003; Cunha et al., 1993) afirmam que as 

maiores produções de serapilheira ocorreram no período chuvoso e quente. Os 

dados desses autores foram obtidos em florestas naturais e plantadas nas regiões 

Sul e Sudeste do Brasil, onde há ausência de extremos climáticos, e na região semi-

árida onde o presente estudo foi desenvolvido ocorre freqüentes períodos de secas 

prolongadas. Assim, essas diferenças são perfeitamente justificáveis devido, 

principalmente, às flutuações dos elementos climáticos nas diferentes regiões onde 

são desenvolvidos estudos dessa natureza. 

Essa análise sazonal das variações na deposição da serapilheira na Caatinga 

permite que se tenha o conhecimento de como a vegetação responde às variações 

físicas e químicas no meio, a distribuição e estoque dos nutrientes, além de entender 

as estratégias usadas pela vegetação na manutenção da sustentabilidade do 

ecossistema. 

 Fatores climáticos como temperatura e umidade influenciam a intensidade de 

deposição da serapilheira nas diferentes épocas do ano, havendo diferenças 

pronunciadas entre espécies. Os valores de serapilheira acumulada tendem a 

aumentar com a idade da vegetação até atingir um certo equilíbrio quando as taxas 

de deposição e decomposição se equivalem (Schumacher et al., 2003a).  

Essa maior deposição registrada no final da estação chuvosa e início da 

estação seca, também foi observada por Santana (2005). Entretanto, confrontando 
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os dados apresentados neste estudo com os resultados obtidos pelo citado autor, 

constata-se nos meses de agosto e setembro, época em que não ocorreram chuvas, 

uma produção de 317,01 e 558,23 kg ha-1 para o Período 1 e para o Período 2, 

respectivamente, valores estes bem superiores aos obtidos pelo referido autor 

durante esse mesmo período.  

Outro aspecto diferenciado observado no presente trabalho é o 

prolongamento de níveis elevados de deposição até o mês de setembro no primeiro 

e no segundo ano, pois segundo Santana (2005), a deposição de serapilheira no 

mês de setembro foi baixa. É oportuno ressaltar que o comportamento na deposição 

se repetiu nos dois anos em que foi conduzido o experimento, evidenciando a 

importância de se ter um período mais prolongado de observação para se conhecer 

melhor e tirar conclusões sobre a dinâmica de produção de serapilheira de um 

determinado ecossistema, facilitando dessa forma, as comparações mais 

aprofundadas com outros estudos.  

A maior produção de serapilheira na estação seca não é característica 

apenas da Caatinga, mas, segundo Vital (2002), outros ecossistemas como cerrado, 

matas ciliares e florestas estacionais semidecíduas apresentam também esse 

comportamento. 

 A diminuição das chuvas reduziu substancialmente o conteúdo de água no 

solo (Figura 7) e em conseqüência, aumentou a deposição da serapilheira.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 7. Pluviosidade média e conteúdo de água no solo registrada durante o 

período experimental. 
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Este comportamento foi confirmado por Santana (2005), onde ressalta que a 

redução acentuada da precipitação parece ser o fator abiótico que desencadeia o 

processo de senescência das folhas, reduzindo assim a superfície foliar dos 

indivíduos da população e, conseqüentemente, reduzindo a perda de água do 

sistema. 

Em plena estação seca, de outubro a dezembro, a deposição de serapilheira 

decresceu, fato que talvez seja explicado em função das adaptações fisiológicas das 

espécies da Caatinga, onde a maioria perde suas folhas como mecanismo de 

sobrevivência nos períodos de grande deficiência hídrica, evitando, dessa forma, 

perda excessiva de água por transpiração. Tais observações foram relatadas por 

Santana (2005) e Silva et al. (2004). 

 Segundo Moreira e Silva (2004) a formação florestal ao sofrer estresse 

hídrico, responde com maior queda de folhas. Schumacher et al. (2003) encontrou 

boas correlações entre a produção de serapilheira e a temperatura média mensal, 

não verificando nenhum efeito significativo da precipitação na produção de 

serapilheira. Tais resultados levaram a crer que o comando que desencadeia a 

produção de serapilheira para as espécies é o calor.  Para Figueiredo Filho et al. 

(2003), que avaliaram a deposição da serapilheira em uma floresta ombrófila mista 

no Paraná, quando se faz uma análise pontual por estação, a precipitação parece 

influenciar a deposição da serapilheira, já a temperatura não parece influenciar na 

deposição, uma vez que a variação é pequena entre as estações. 

 É provável que a produção de serapilheira na Caatinga não esteja apenas 

diretamente relacionada com os fatores climáticos, mas também ao comportamento 

decíduo e perene das espécies e a proporção desses grupos na população 

(Santana, 2005). A queda de folhas, segundo Poggiani e Schumacher (2000), é 

causada pela senescência resultante de uma série de processos metabólicos 

ligados à fisiologia de cada espécie e, também, por estímulos vindos do ambiente, 

tais como fotoperíodo, temperatura, estresse hídrico, dentro outros. Isso também é 

confirmado por Corrêa Neto et al. (2001), ao afirmarem que a maior deposição de 

serapilheira na estação seca está relacionada como uma resposta da vegetação ao 

agravamento do estresse hídrico, sendo determinado à queda de folhas, medida 
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preventiva à alta perda de água por transpiração e sazonalidade de espécies 

caducifólias. 

 A produção de serapilheira obtida no início da estação seca (julho a 

setembro) para o Período 1 foi de 390,37 kg ha-1 e de 1071,46 kg ha-1 no Período 2, 

sendo esses valores  superiores aos obtidos na estação úmida (janeiro a abril) que 

foram de 367,88 e 373,89 para o Período 1 e o Período 2, respectivamente. No 

entanto, Portes et al. (1996) ressaltam que é importante considerar as variações 

climáticas que eventualmente podem alterar esta tendência. 

 A menor produção de serapilheira no período chuvoso pode ser explicado 

pela renovação da folhagem, favorecida pela ocorrência das chuvas, permitindo 

assim, um período fotossinteticamente mais ativo das folhas novas que irão produzir 

e acumular reservas nutritivas para desencadear toda a fenologia das árvores nesse 

período de maior suprimento hídrico, que na região semi-árida é bastante limitado. 

 A maior produção nos meses mais frios e secos do ano seria, segundo Golley 

(1978), uma característica típica de florestas tropicais estacionais e, ao contrário, 

maior deposição ocorrendo na transição entre a estação seca e a estação chuvosa 

seria típica de regiões tropicais e subtropicais. 

Os dados apresentados revelam, portanto, que a maior queda de serapilheira 

nos dois anos de estudo ocorreu no início da estação seca, quando ocorreu redução 

considerável na pluviosidade e aumento na temperatura, acelerando esse processo.  

 Quanto à contribuição de cada fração na formação da serapilheira (Tabela 4), 

verificou-se nos diversos estudos (Andrade et al., 2000; Corrêa Neto et al., 2001; 

Figueiredo Filho et al., 2003; Vital, 2002; Schumacher et al., 2003; Arato et al., 2003) 

que a fração folhas contribui com valores que variam entre 60 a 70% ou mais, e isso 

foi confirmado no presente estudo. 
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Tabela 4. Produção total (kg ha-1) e percentual de contribuição de cada fração na 
formação da serapilheira, durante o período de outubro/2003 a 
setembro/2005. 

 

Fração 
Produção total 

(kg ha-1) 
Percentual 

(%) 
Folha 2077,13 64,14 

Galho 760,59 23,48 

Estrutura Reprodutiva 353,59 10,92 

Miscelânea 47,2 1,46 

TOTAL 3.238,51 100 

 

Do total da serapilheira produzida, as folhas constituíram a fração 

predominante, contribuindo com 64,14%, a fração galhos com 23,48% do total e as 

frações estrutura reprodutiva e miscelânea representaram 10,92% e 1,46%, 

respectivamente. 

  Em relação à variação sazonal média na deposição das frações folhas e 

galhos que formaram a serapilheira (Figura 8), observou-se que a fração que mais 

contribuiu foi a de folhas, com uma produção de 2077,13 kg ha-1, correspondendo a 

64,14% do total depositado. Desse total, 805,24 kg ha-1 (62,38%) foi depositado no 

Período 1 e o restante, 1271,89 kg ha-1 (65,31%), foi depositado no Período 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8. Produção média mensal das frações folhas e galhos, e pluviosidade média 

registrada no período de outubro/2003 a setembro/2005. 
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Os valores encontram-se abaixo do registrado por Santana (2005) que 

quantificou a produção de serapilheira foliar em área de Caatinga em doze meses de 

observação, cujo valor foi de 1652,71 kg ha-1. No entanto, em números percentuais, 

os valores encontrados no presente trabalho encontram-se na faixa observada para 

estudo desenvolvido em floresta ombrófila densa, com 62,22% e em floresta 

ombrófila mista com 63,9% (Portes et al., 1996), e um pouco abaixo do encontrado 

na Caatinga com 79,9% (Santana, 2005). A maior contribuição da fração folhas na 

formação da serapilheira não é exclusivo da Caatinga. Outras formações vegetais 

naturais ou implantadas apresentam a mesma característica, conforme resultados 

obtidos por König et al. (2002), Santana et al. (2003), Zaia e Gama-Rodrigues 

(2004), Costa et al. (2004).  

Verificou-se que a maior deposição da fração folhas no Período 

1(outubro/2003 a setembro/2004) foi maior no mês de junho, diferindo 

estatisticamente dos demais meses, de acordo com o teste de Tukey a 5%, e no 

Período 2 (outubro/2004 a setembro/2005) a maior deposição ocorreu no mês de 

julho, apesar de não diferir estatisticamente do mês de agosto do mesmo ano. Essa 

maior deposição ocorreu justamente no final do período chuvoso, onde se registrava 

baixo conteúdo de água no solo (Figura 7), confirmando o comportamento 

caducifólio da maioria das espécies da Caatinga que perdem suas folhas quando há 

limitação hídrica, mecanismo este que diminui as perdas de água por transpiração e 

permite a sobrevivência das espécies nos períodos de seca que sempre assolam a 

região, em maior ou menor intensidade.  

A produção de serapilheira foliar em área de Caatinga, segundo Santana 

(2005) parece estar ligada a dois fatores extremamente relacionados, que são o 

início do período seco na região e a imediata abscisão das folhas para reduzir as 

perdas de água por transpiração. Para Wisniewski et al. (1997), a variação 

estacional pode ser melhor compreendida observando-se a fração folhas, órgãos 

cuja abscisão responde mais a fatores ambientais. A perda da folhagem pela 

vegetação, de acordo com Toledo (2003), se dá através de duas formas: a 

senescência natural e ação mecânica das chuvas. Neste caso, em particular, a 

queda das folhas é devido ao comportamento caducifólio da maioria das espécies da 

Caatinga.  

As espécies decíduas são predominantes nas regiões áridas e semi-áridas 

variando o grau de deciduidade de acordo com a resposta aos déficits hídricos, uma 
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vez que há espécies que perdem as folhas logo no final da estação chuvosa e outras 

que as mantém até o final da estação seca, formando, portanto, mosaicos temporais 

e espaciais dentro de microambientes durante a estação seca (Barbosa et al., 2003). 

Além disso, é provável que essa maior deposição da fração folhas seja um processo 

de substituição estacional e gradual de estruturas adultas envelhecidas total ou 

parcialmente, sendo estas menos eficiente nos processos metabólicos, por folhas 

novas que passarão a desempenhar suas funções de maneira satisfatória. 

A deposição da fração galhos que incluiu material lenhoso de todas as 

dimensões mais cascas (Figura 8), no geral, também acompanhou o padrão sazonal 

de deposição da serapilheira. Observou-se que essa fração foi a segunda maior 

contribuição na formação da serapilheira com uma produção de 328,4 kg ha-1 e 

432,2 kg ha-1 para o Período 1 e Período 2, respectivamente (Tabela 3), totalizando 

760,6 kg ha-1  , correspondendo a 23,48% do total de serapilheira depositada (Tabela 

4). 

Esses valores foram superiores aos encontrados por Santana (2005), em área 

de Caatinga, cuja produção foi de 191,83 kg ha-1 ano-1, correspondendo 

percentualmente com 9,27% do total de serapilheira depositada. No entanto, o 

percentual encontrado no presente trabalho se aproximou do encontrado por König 

et al. (2002) que foi de 34,6%. 

A comparação dos dados com a fração galhos é dificultada porque, ao 

contrário da fração folhas que são amostradas por métodos semelhantes nos mais 

variados ecossistemas, não existe padronização quanto às dimensões. Isso é 

confirmado por Santana (2005) ao afirmar que essa fração, apesar de contribuir 

significativamente, é ainda pouco estudada, apresentando grande variabilidade de 

resultados, o que pode ser atribuído a diferenças na metodologia quanto às 

dimensões dos galhos. 

O pico de deposição da fração galhos (Figura 8) ocorreu em dois momentos. 

Em abril do Período 1 com 47,5 kg ha-1, e outro nos meses de outubro e março, não 

diferindo estatisticamente entre eles, com comportamento similar no Período 2, 

tendo o mês de abril contribuído com 80,7 kg ha-1. É importante ressaltar que os 

galhos depositados eram de diâmetro inferior a 3,0 cm. Verificou-se que as maiores 

deposições dessa fração ocorreram nos períodos de chuva, exceto em outubro de 

2003, ou seja, a maior deposição de galhos ocorreu sempre no primeiro semestre de 

cada ano, superando às vezes a fração folhas, como constatou-se nos meses de 
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janeiro, março e abril de 2004 e nos meses de janeiro a maio de 2005. 

Possivelmente, os ventos que normalmente acompanham as chuvas na região 

propiciaram maior queda desse material. Foi também observado que nos períodos 

onde ocorreu maior deposição de galhos, simultaneamente houve menor deposição 

de folhas e vice-versa. 

Esse comportamento foi confirmado por Schumacher et al. (2003) ao afirmar 

que maior deposição da fração galhos reflete uma condição meteorológica adversa, 

ocorrida na forma de ventos fortes que propicia a queda de grande quantidade de 

material lenhoso.  

A Figura 9 ilustra o comportamento de queda das frações estrutura 

reprodutiva e miscelânea durante os dois anos de observação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 9. Pluviosidade e produção média mensal das frações estruturas 

reprodutivas e miscelânea, no período de outubro/2003 a setembro/2005. 
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distribuição mantendo certa uniformidade, não ocorrendo diferença estatística entre 

os meses. Essa maior quantidade nesse período pode ser explicada pelo maior 

número de espécies em processo de floração e frutificação como marmeleiro (Croton 

sonderianus Muell. Arg.), angico (Anadenanthera macrocarpa (Benth.)), pereiro 

(Aspidosperma pyrifolium Mart) e catingueira (Caesalpinia pyramidalis Tul.), 

favorecidas pelas condições climáticas. Resultados semelhantes foram obtidos por 

Santana (2005), segundo o qual praticamente a totalidade do ciclo de floração e 

frutificação das espécies na Caatinga ocorre pouco depois do início do período 

chuvoso. 

Este mesmo comportamento é observado no Período 2, sendo que valores 

elevados foram registrados bem no início do período chuvoso, no mês de fevereiro 

com 36,55 kg ha-1 o que provavelmente seja devido a antecipação da fenologia de 

alguma espécie. A produção dessa fração no Período 2 de 224,63 kg ha-1 foi 

superior ao Período 1 que registrou uma valores de 128,96 kg ha-1. Apesar dessa 

variação nos valores totais, mensalmente não houve diferença estatística entre 

meses, porém, observou-se flutuações acentuadas entre os períodos chuvosos e de 

seca nos dois anos de observação. É provável também, que a maior produção no 

Período 2 seria uma compensação ao Período 1 que apresentou uma produção 

mais baixa, sem que para isso se tenha uma explicação das causas determinantes 

dessa flutuação. Como o período de observação no presente estudo foi prolongado, 

as variações anuais são esperadas. 

Os dados obtidos no presente estudo foram inferiores aos obtidos por 

Santana (2005) em área de Caatinga, com valores percentuais de 2,92%. Este autor 

evidencia a importância do monitoramento dessa fração, pois permite conhecer o 

comportamento fenológico das espécies presentes no ecossistema. 

 Costa et al. (2004) observaram que estruturas reprodutivas representaram 

menor percentual, porém sua distribuição foi mais uniforme durante o ano, e tal 

comportamento poderia ser explicado pelo maior número de espécies existentes na 

área com períodos diferenciados de floração e frutificação.  

Quanto aos fragmentos menores, de difícil identificação e com a presença de 

fezes de pássaros e carapaças de insetos denominados miscelânea, contribuiu com 

1,46% da serapilheira total depositada, com uma produção de 47,2 kg ha-1. 

Entretanto, confrontando esses resultados com os obtidos por outros autores, 

Figueiredo Filho et al. (2003) encontraram valores percentuais de 10-17 % do total 
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da serapilheira produzida em floresta ombrófila mista, em diferentes estações do ano 

e Santana (2005) trabalhando em área de Caatinga relata uma contribuição de 

163,65 kg ha-1 ano-1, que correspondeu a 7,9% da serapilheira total. Constata-se 

que os valores totais do presente estudo foram inferiores, porém em valores 

percentuais encontram-se dentro dos limites esperados para esse tipo de formação 

vegetal. 

Observa-se na Figura 9, que, de um modo geral, a deposição dessa fração foi 

contínua, não diferindo entre meses, no entanto, observou-se a ocorrência de dois 

picos de deposição no Período 1, nos meses de fevereiro e março (período 

chuvoso). Com a ocorrência das chuvas, houve maior oferta de alimento para os 

insetos e pássaros na área, como também disputa entre esses indivíduos, 

contribuindo para uma maior deposição de fezes e partes de insetos mortos. Mesmo 

comportamento ocorreu no Período 2, porém, a maior deposição foi apenas em abril. 

Apesar dessa fração contribuir com o menor percentual na formação da serapilheira, 

sua importância na ciclagem de nutrientes é relevante. Estes componentes segundo 

Proctor (1987), são ricos em nutrientes, que associados ao alto grau de 

fragmentação, podem favorecer a comunidade decompositora por ser uma fonte 

mais acessível de energia e nutriente. 

 Verificou-se, portanto, que a vegetação respondeu imediatamente as 

mudanças climáticas, e de forma similar nos dois anos em que foi conduzido a 

pesquisa, variando apenas à intensidade da resposta, entre um ano e outro. 

 

3.2. Serrapilheira acumulada e taxa de decomposição (K) 
 

 Para estimar a serapilheira acumulada na superfície do solo foram feitas 

coletas trimestrais, com início em outubro/2003 e término em julho/2005, cujos 

valores podem ser visualizados na Tabela 5. 
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Tabela 5. Valores de serapilheira acumulada na superfície do solo, em kg ha-1, no 

Período1 e no Período 2 de observação. 
 

   ------------------- Período 1 --------------------- 
  Out/03       Jan/04       Abr/04        Jul/04 

 ------------------- Período 2 -------------------- 
 Out/04       Jan/05       Abr/05      Jul/05 

1.743,5 1.101,58 911,08 985,31 1.170,05 1.888,85 1.249,8 1.164,64

Média = 1185,36 Média = 1368,33 

 

 A coleta de janeiro de 2005 mostrou maior acúmulo, seguido do mês de 

outubro de 2004, sendo estes dois meses os que mais contribuíram para as suas 

médias. Como se observa na Tabela 5, a média da serapilheira acumulada no 

segundo ano foi 15,4% superior ao primeiro. A constante de deposição (K) obtida a 

partir da serapilheira produzida e a média acumulada para o Período 1 e o Período 2 

foram de 1,1 e 1,4, respectivamente. Esses valores estão de acordo Correia e 

Andrade (1999) para florestas tropicais de baixa altitude que variam de 1,1 a 3,3, 

enquanto que em florestas decíduas de clima temperado, esse índice fica em torno 

de 0,4 a 1,3. Já em florestas tropicais de maior altitude, esses valores se aproximam 

mais das florestas de clima temperado do que das florestas tropicais de baixa 

altitude. Isso sugere que o efeito da temperatura é marcante na velocidade de 

decomposição da serapilheira. 

Na Tabela 6 são apresentados os valores calculados de K, o tempo médio de 

renovação acumulada (1/K) e tempos necessários para a decomposição de 50% e 

95% da serapilheira amostrada durante os dois anos de experimentação. 

 
Tabela 6. Taxa de decomposição (K), tempo médio de renovação (1/K) e tempos 

necessários para a decomposição de 50% (t 0,5) e 95% (t 0,05) da 
serapilheira. 

 
 

Período 
Coeficiente de 

decomposição (K)
1/K (anos) t 0,5 (anos) t 0,05 (anos) 

Out/2003 – Set/2004 1,1 0,91 0,63 2,73 

Out/2004 – Set/2005 1,4 0,70 0,49 2,11 

 
 
Os valores de K nesse estudo foram próximos aos encontrados em florestas 

estacionais semideciduais, onde na literatura é relatada variações de 1,02 (Schlittler 

et al., 1993) a 1,6 (Morellato, 1992), 1,71 em floresta estacional semidecidual em 
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zona ripária (Vital et al., 2004) e em floresta tropical decídua com 1,76 (Jaramillo e 

Sanford Jr., 1995). Foram encontrados também valores semelhantes em plantios de 

Eucalyptus grandis com K = 1,0 (Zaia e Gama-Rodrigues, 2004) e em povoamentos 

de Mimosa caesalpiniifolia e Acácia holosericea com 1,22 e 1,04, respectivamente 

(Andrade et al., 2000). No entanto, Santana (2005) trabalhando em área de Caatinga 

encontrou valor de 0,33 para o K, bem abaixo dos valores encontrados no presente 

estudo. Esse autor salienta que o estresse hídrico reduz a atividade biológica das 

plantas e da população microbiana, porém, cerca de 1/3 da biomassa que cai é 

decomposta anualmente, durante o curto período chuvoso. 

Em ecossistemas florestais tropicais, os valores de K são, geralmente, 

maiores do que 1 (Golley, 1978). Em florestas temperadas são, em geral inferiores a 

1, podendo chegar a valores abaixo de 0,1 para florestas de coníferas, indicando 

assim que o tempo de renovação do material que compõe a serapilheira é mais 

longo (Andrade, 1997). Segundo Pagano (1989), valor para a constante K acima de 

1,15 sugere um rápido reaproveitamento de nutrientes por parte da vegetação, no 

entanto a literatura cita valores mais elevados (Tabela 7). 

 
Tabela 7. Valores de K obtidos em diferentes ecossistemas florestais. 

Tipo de Floresta K Fonte 

Floresta Estacional Semidecidual 1,18 Cunha et al., 1993 

Mata Mesófila Semidecidual 1,90 Oliveira, 1997 

Floresta Estacional Decidual 1,16 Cunha et al., 1997 

Floresta Estacional Semidecidual 1,71 Vital, 2002 

Caatinga – Rio Grande do Norte 0,33 Santana, 2005 

Caatinga – Paraíba 1,25 Presente estudo 

 

 
Os valores de K observados no presente estudo sugerem que a 

decomposição da biomassa depositada anualmente não é tão lenta como foi 

relatada por Santana (2005). É provável que essa decomposição mais rápida seja 

devido às condições climáticas mais favoráveis como a pluviosidade, onde na área 
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em que foi desenvolvida a pesquisa registrou-se um bom índice de chuvas durante 

os dois anos, chovendo oito meses no Período 1 e sete meses no Período 2, 

embora estas sejam de intensidade bastante variada. 

 Verificou-se que o tempo médio de renovação (1/K) foi inferior a 1 ano, tanto 

no Período 1 como no Período 2 (Tabela 6), sendo esses valores inferiores ao valor 

de 3,03 encontrados por Santana na Caatinga da ESEC-Seridó no Estado do Rio 

Grande do Norte.  

 Ao calcular o tempo necessário para a decomposição de 50% e 95% da 

serapilheira na área estudada, obteve-se para o Período 1 o tempo de 229,9 dias e 

996,4 dias, respectivamente. Para o Período 2 o tempo necessário foi de 178,8 para 

decompor 50% e 770,15 dias para decompor 95%. 

 Esses valores foram superiores ao encontrados por Vital et al. (2004), em 

Floresta Estacional Semidecidual, em Botucatu (SP), com 150 e 639 dias para 

decompor 50% e 95%, respectivamente, indicando, segundo os autores, uma taxa 

de decomposição muito rápida e, conseqüentemente, um rápido reaproveitamento 

de nutrientes pela vegetação. Como os valores para decompor 50% e 95% 

registrados nesse trabalho foram superiores aos observados pelo supracitado autor, 

indicando uma decomposição mais lenta, porém mais rápida do que a observada por 

Santana (2005) em área de Caatinga, supõe-se que a taxa de decomposição seja 

considerada mediana, em função das condições climáticas bastante variáveis e 

extremas, com a ocorrência de secas periódicas que podem durar até nove meses, 

temperaturas elevadas e baixos conteúdos de água no solo, além do grande número 

de espécies decíduas, com queda de material orgânico coreáceo, e de composições 

diferentes.  

Todos esses fatores interagindo simultaneamente acabam limitando a 

atividade dos organismos decompositores, propiciando decomposição mais lenta, 

quando comparados com outros ecossistemas mais úmidos. No entanto, esse é um 

mecanismo de sustentabilidade desse ecossistema, onde parte da serapilheira seca 

e mais lignificada, não é decomposta, servindo como manta protetora para o solo 

contra os fortes raios solares, já que sua vegetação na época seca fica quase que 

totalmente desfolhada e com isso, a sua ciclagem é mais lenta. Além disso, essa 

cobertura de resíduos orgânicos protege o solo do impacto das gotas, por ocasião 

das primeiras chuvas. 
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4. CONCLUSÕES 

 

• A deposição de serapilheira encontrada neste estudo demonstrou a 

importância desta via de ciclagem de nutrientes para manutenção da 

produtividade do sítio;  

• A fração folhas apresentou-se como predominante na serapilheira devolvida 

ao solo.  

• A dinâmica da deposição, acumulação e decomposição da serapilheira 

variaram entre anos em função da distribuição da chuva, em resposta a 

mecanismos fisiológicos inerentes às espécies da Caatinga; 

• O coeficiente de decomposição (k) de 1,1 para o Período 1 e, 1,4 para o 

Período 2, indicou uma mineralização mais rápida dos nutrientes contidos na 

serapilheira para o sistema solo-planta; 

• A meia vida da serapilheira nos Períodos 1 e 2 indicou uma rápida liberação e 

o reaproveitamento de nutrientes por parte da vegetação. 
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CAPÍTULO II 
 
 

TAXA DE DECOMPOSIÇÃO DA SERAPILHEIRA E ATIVIDADE MICROBIANA EM 
ÁREA DE CAATINGA 

 
 
RESUMO - Com o objetivo de avaliar a taxa de decomposição da serapilheira e a 
atividade microbiana em área de Caatinga, conduziu-se experimento na RPPN da 
Fazenda Tamanduá em Santa Terezinha-PB. A taxa de decomposição foi 
determinada com o uso de sacolas de náilon (480 sacolas) contendo 30g de 
serapilheira, que foram dispostas na superfície do solo em setembro de 2003, sendo 
retiradas 20 sacolas mensalmente até setembro de 2005. O material coletado foi 
seco em estufa e pesado para avaliar a perda de peso em relação ao peso inicial. 
Mensalmente também foi determinada a atividade microbiana, medida pela liberação 
de CO2, empregando-se o método de absorção de CO2 sob vaso plástico em 
condições de campo. A perda de peso da serapilheira após um ano foi de 41,19% e 
após dois anos foi de 48,37%, evidenciando uma decomposição mais acelerada no 
primeiro ano. Observou-se que a maior liberação de CO2 ocorreu na estação 
chuvosa e durante a noite, período favorável à atividade dos microrganismos, 
ocorrendo decréscimos na liberação de CO2 na estação seca. A análise dos dados 
mostrou a influência da estação do ano na atividade microbiana e, 
conseqüentemente, na decomposição da serapilheira. 
 

 
Palavras-chave: Decomposição da serapilheira, respiração edáfica, Caatinga. 
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LITTER DECOMPOSITION RATE AND MICROBIAL ACTIVITY IN A CAATINGA 
FOREST SITE 

 
 
ABSTRACT - Litter decomposition and microbial activity were evaluated in a 
Caatinga forest site located at the RPPN of Fazenda Tamanduá, in Santa Terezinha 
– PB. Litter decomposition rate was estimated by the use of the nylon bag technique. 
All 480 nylon bags with 30g of litter/bag were placed on the soil surface in September 
2003, and every month, until September 2005, 20 of them were recovered to 
estimate litter decomposition rate. The recovered material was dried and weighed to 
estimate weight loss. Microbial activity was also evaluated every month by 
microorganism CO2 release and its absorption under a plastic container placed 
upside down on the soil surface. Litter decomposition reached 41.19 and 48.37% of 
the initial weight after one and two years, respectively, showing the faster rate of 
decomposition in the first year. CO2 release increased during the rainy season and 
during the night, when the conditions are favorable to microbial activity, and 
decreased during the dry season. 
 
 
Keywords: Litter decomposition, soil respiration, Caatinga. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 

A Caatinga representa a formação florestal típica das regiões semi-áridas do 

Brasil, sendo uma mistura de estratos herbáceo, arbustivo e arbóreo de pequeno 

porte, de folhas caducas e pequenas, tortuosas, espinhentas e de elevada 

resistência às secas. Na Caatinga, a serapilheira que cai, protege o solo na estação 

seca, quando as temperaturas são mais elevadas, mas, logo que chegam as 

primeiras chuvas, é degradada por ação dos microrganismos decompositores, não 

ocorrendo grande acúmulo na superfície. 

A decomposição dos resíduos orgânicos que formam a serapilheira é o 

principal processo de ciclagem de nutrientes em ecossistema florestal (Montagnini e 

Jordan, 2002). Estes resíduos, ao serem depositados, sofrem inicialmente 

decomposição parcial pela mesofauna e, posteriormente, ação decompositora dos 

microrganismos. Parte do carbono presente nos resíduos é liberado para a 

atmosfera como CO2 e o restante passa a fazer parte da matéria orgânica como 

componente do solo (Bayer e Mielniczuk, 1999). 

Alem das condições (físicas e químicas) do ambiente e da atividade 

heterotrófica dos decompositores, a qualidade e a quantidade dos recursos vegetais 

condicionarão a velocidade do processo de decomposição (Cunha-Santino e 

Bianchini Junior, 2002). Koukoura et al. (2003) afirmam que as espécies de plantas 

em ambientes semi-áridos podem diferir quanto às taxas de decomposição por 

causa de variações interespecíficas na qualidade da serapilheira em particular. 

Segundo Andrade (1997), os três principais métodos que têm sido utilizados 

para estimar a decomposição da serapilheira são a respiração do solo (que avalia a 

evolução do CO2 produzido pela decomposição), o valor K, que é a relação entre a 

quantidade de material que cai do dossel e a que está depositada sobre o solo, e 
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avaliações diretas através de medidas da perda de massa em sacos denominados 

litterbags.  

Para Savin et al. (2001) a respiração edáfica é um método comum e simples 

de avaliar a atividade biológica no solo. Vanhala (2002) relata que esse é um 

método extensamente usado em estudos do solo, permitindo estimar a atividade 

microbiana total, sendo de fácil execução e custos baixos. A taxa de respiração 

edáfica medida no campo reflete a emissão real do CO2 no solo florestal e tais 

informações podem ser usadas, por exemplo, para calcular o estoque de carbono do 

ecossistema. 

Kieft e Rosacker (1991) salientam que a respiração microbiana é o indicador 

mais antigo utilizado para quantificar a atividade dos microrganismos no solo, que é 

altamente influenciada por vários fatores do solo. A medição da atividade microbiana 

pela respirometria, segundo Ellert e Gregorich (1995), permitem que se faça a 

estimativa do carbono mineralizável a partir do CO2 evoluído. 

Berg et al. (2001) relatam que as atividades da fauna edáfica aumentam 

freqüentemente a respiração microbiana, especialmente na camada superficial do 

solo onde a densidade destes organismos é alta. Segundo Leita et al. (1995) um 

maior valor da respiração microbiana deve-se a maior reciclagem da comunidade 

microbiana, necessitando de um consumo de energia para sua sobrevivência. 

 Experimentos denominados respirométricos, baseados na liberação de CO2 

em função do tempo têm sido utilizados para avaliar a transformação do carbono 

orgânico do solo pela atividade microbiana. Este estudo é de grande importância 

porque a microbiota do solo é a sua porção viva responsável pela ciclagem dos 

nutrientes além de sofrer diretamente com os impactos causados pelas atividades 

antrópicas (Firme, 2005). 

 Para Parkin et al. (1996) a interpretação dos resultados da atividade biológica 

deve ser feita com critério, uma vez que elevados valores da respiração nem sempre 

indicam condições desejáveis: uma alta taxa de respiração pode significar, em curto 

prazo, liberação de nutrientes para as plantas e, em longo prazo, perda de carbono 

orgânico do solo para a atmosfera. 

Diversos autores (Castro e Prado, 1993; Souto et al., 2002; Assis Júnior et al., 

2003) têm usado a velocidade de produção de CO2 para compreender melhor as 

funções da população decompositora e a relação com as condições ambientais. 

Segundo Tauk (1990), a degradação de diferentes resíduos depende das condições 
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locais e regionais como clima, tipo de solo, vegetação, fauna e microrganismos 

decompositores.  

Embora tenha grande número de trabalhos sobre os processos de 

decomposição nos mais variados biomas (Musvoto et al., 2000; Widén e Majdi, 

2001; Gama-Rodrigues, et al., 2003; Hofman et al., 2004), verifica-se escassez de 

informação sobre o processo de decomposição e a ciclagem de nutrientes em área 

de Caatinga, com destaque para os trabalhos de Souto et al. (2002, 2004 e 2005). 

Isso é confirmado por Cardoso et al. (1996) os quais afirmam que o estudo da 

contribuição de processos microbianos na ciclagem de nutrientes nas florestas 

tropicais nativas tem se concentrado, principalmente, na mata amazônica.  

Diante da importância do processo de decomposição do material orgânico 

para a sustentabilidade do ecossistema, este estudo objetivou conhecer a taxa de 

decomposição da serapilheira total, de modo a caracterizar o processo de 

decomposição em área de Caatinga, além de avaliar a atividade microbiana e a 

influência das condições edafoclimáticas durante este processo. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1 Caracterização da Área 
 

O trabalho foi realizado na Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) 

situada na Fazenda Tamanduá, localizada no município de Santa Terezinha (PB) 

distante 18 km da cidade de Patos. Segundo a classificação climática de Köppen, o 

clima da região é o Bsh, com precipitação média anual de 600 mm. Na RPPN foram 

demarcados sete transectos cortando transversalmente uma parte da Reserva, 

distante 200 m entre eles.  

O experimento, com duração de dois, anos foi instalado no mês de setembro 

de 2003, sendo a primeira amostragem realizada trinta dias após a instalação. O 

Período 1 compreendeu de outubro de 2003 a setembro de 2004 e o Período 2 de 

outubro de 2004 a setembro de 2005.  

 

2.2 Avaliação da Taxa de Decomposição 
 

Para avaliar a decomposição da serapilheira foi coletada a manta orgânica 

existente no solo, em diferentes graus de decomposição, em agosto de 2003. Esse 

material foi seco em estufa a uma temperatura de ± 65°C até peso constante. 

Procedeu-se a pesagem de 30,0g da serapilheira seca, que foram colocados em 

sacolas de náilon (litterbags) medindo 20,0 cm x 20,0 cm, confeccionadas com tela 

de náilon de malha de 1,0 mm. 

Foram distribuídas 24 sacolas de náilon na superfície do solo nos pontos 

onde estavam localizados os 20 coletores, totalizando 480 sacolas, em setembro de 

2003 (Figura 1a). Mensalmente, durante dois anos, foi retirada, aleatoriamente, uma 

sacola ao redor de cada coletor (Figura 1b). Depois de coletadas, as sacolas de 
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náilon foram levadas ao laboratório onde o seu conteúdo foi examinado para retirada 

de partículas de solo e, em seguida, seco em estufa a ± 65° até peso constante. 

                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Distribuição das sacolas de náilon ao redor dos coletores, sobreposto em 

relação a serapilheira (a) e coleta das sacolas (b). 
 

A massa residual foi determinada em balança analítica com precisão de 0,01 

grama, estimando-se, a velocidade de decomposição (g/mês) desse material em 

relação ao peso inicial (30 g). O percentual de material remanescente foi calculado 

com a seguinte equação: 
 

% Remanescente =    Massa final     x 100 
                                                                        Massa inicial 
  

 Para calcular a taxa de decomposição (k) foi utilizada a equação exponencial 

de primeira ordem: 

C = C0e-kt 

 

onde: 

C é a massa final das amostras (t730); C0 é a massa inicial (30g); t, o tempo decorrido 

na experimentação (730 dias) e k a constante de decomposição (Pardo et al., 1997). 

Para estimar o período de meia vida ou período necessário para que 50% da 

biomassa fosse transformada, utilizou-se a equação: t0,5 = ln 2/k (Costa e Atapattu, 

2001). 

 

 

a b

 

b
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2.3 Atividade microbiana 
 

A atividade microbiana, medida pela absorção do CO2 por uma solução de 

KOH, 

posteriormente titulada com HCl, segundo a metodologia descrita por Grisi (1978), 

foi determinada mensalmente, procedendo-se à quantificação nos transectos 1, 2 e 

3.  

Foram utilizados 20 recipientes de vidro com boca larga, cada um contendo      

10 ml de solução 0,5 N de KOH. Após colocação da solução, os recipientes eram 

fechados ao local do experimento. Em cada transecto foram deixados três 

recipientes com solução (Figura 2a), totalizando nove recipientes no período diurno 

(7:00 h às 19:00 h) e a mesma quantidade no período noturno (19:00 h às 7:00 h), 

totalizando 24 horas de amostragem.  

As áreas de amostragem do solo, utilizadas em cada medição do CO2, foram 

previamente limpas dos detritos orgânicos e da vegetação rasteira para colocação 

dos recipientes com a solução sobre o solo, já que estes poderiam mascarar as 

avaliações. Esses recipientes, depois de destampados, foram cobertos 

imediatamente com baldes de PVC com 26 cm de altura e 23,5 cm de diâmetro, 

cobrindo uma área do solo de 433,74 cm2, de forma que este permanecia em 

contacto apenas com o ar proveniente do solo (Figura 2b) 

                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

     
 

Figura 2. Recipiente de vidro com a solução de KOH (a) e balde de PVC utilizado 
para cobrir os recipientes (b). 

 

 

 

a 
b 

b
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As bordas dos baldes foram enterradas cerca de 3,0 cm no solo. Assim, o 

CO2 liberado no sistema foi captado por uma solução alcalina de hidróxido de 

potássio 0,5 N, de modo a estabelecer um sistema de equilíbrio ácido-base, no qual 

predominam os íons OH- e CO3
2-. 

Após 12 horas, correspondentes ao período diurno ou noturno, os recipientes 

foram recolhidos e imediatamente fechados, de modo a evitar as trocas gasosas 

com o meio, e levados ao Laboratório de Solos e Águas da Unidade Acadêmica de 

Engenharia Florestal/CSTR/UFCG, para titulação.  

Em cada período de observação foi mantido um recipiente com solução, 

hermeticamente fechado, e utilizado como controle (testemunha) que permaneceu 

no laboratório.  

A quantificação do CO2 desprendido do solo foi feita através da titulação com 

solução padrão ácida (HCl  0,1N), após a precipitação do íon carbonato presente 

nas amostras, inclusive nas amostras controle. Na titulação das amostras foram 

utilizadas duas gotas de fenolftaleína (1ª viragem) e no ponto de viragem foram 

adicionadas duas gotas de alaranjado de metila (2ª viragem), e a solução titulada até 

obter a cor alaranjada.  A massa de CO2 desprendida por unidade de área e tempo 

foi obtida considerando a massa total desprendida no período de permanência na 

área e a área do balde, utilizando-se a seguinte equação (Grisi, 1978):  
 

 

 

                          
mCO    = 2

352 . ( ∆VA -  ∆VC ) . NB . NA
3 . P . AB

104.
   

 

 

 

onde: 

 

 
mCO2 = massa de CO2 em mg.m-2.h-1

; 

∆VA = diferença de volume de HCl gasto na primeira e segunda etapa da titulação da 

amostra (mL); 

∆VC = diferença de volume de HCl gasto na primeira e segunda etapa da titulação do 

controle (mL); 
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NA = concentração de HCl, em n-eq/L; 

NB = concentração de KOH, em n-eq/L; 

P = período de permanência da amostra no solo (horas); 

AB = área de abrangência do balde (cm2). 

 

A temperatura do solo foi medida na superfície (Figura 3a) e a 15,0 cm de 

profundidade (Figura 3b) com auxílio de termômetro digital, correspondendo aos 

turnos diurno e, operação que era realizada mensalmente. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3. Disposição do termômetro digital para medição da temperatura do solo na 
superfície (a) e a 15,0 cm de profundidade (b) 

 

Na determinação do conteúdo de água no solo, foram coletadas em latas de 

alumínio de peso conhecido, amostras de solo a 15,0 cm de profundidade. Após 

coletadas, as latas foram levadas para o laboratório onde procedeu-se a pesagem  

sendo, em seguida, colocadas em estufa a 105°C por 24 horas. Posteriormente, 

foram colocadas em dessecador até esfriamento, sendo pesadas em seguida. O 

conteúdo de água no solo foi determinado através da fórmula: U = (Pu – Ps) /Ps x 

100.   

 O delineamento experimental utilizado para a análise da decomposição da 

serapilheira foi em blocos casualizados (DBC) com 20 repetições, com os 

tratamentos em arranjo fatorial 12 x 2 (meses  x  ano). Para a estimativa da atividade 

microbiana, utilizou-se o delineamento experimental em blocos casualizados (DBC) 

com três repetições, com os tratamentos em arranjo fatorial 2 x 12 x 2 (períodos  x  

meses  x  ano).  

 

a b
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 Os resultados da decomposição foram obtidos através da diferença entre os 

pesos de matéria seca iniciais e os obtidos após cada coleta, sendo estes expressos 

em porcentagem do peso de matéria seca inicial. Os dados obtidos na avaliação da 

decomposição com as bolsas de náilon e da respiração edáfica foram submetidos à 

Análise de Variância. Quando estas ocorreram, foi aplicado o teste de Tukey a 5%. 

Para as análises estatísticas foi utilizado o Programa Statistica Visual GLM. Os 

esquemas das Análises de Variância estão na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Esquemas de Análise de Variância utilizados nas análises estatísticos das 

variáveis decomposição (a) e respiração edáfica (b). 
 

a) Decomposição                           b) Respiração edáfica 

      

  

 

      

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FV GL 

 Meses 11 

Ano 1 

Meses  x  Ano 11 

Tratamentos 23 

Blocos  19 

Resíduo 437 

TOTAL 479 

FV GL 

Mês (M) 11 

Turno (T) 1 

Ano (A) 1 

M x T 11 

M  x  A 11 

T  x  A 1 

M  x  T  x  A 11 

Bloco 2 

Resíduo 382 

TOTAL 431 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Condições edafoclimáticas avaliadas 
 

 3.1.1 Pluviosidade e conteúdo de água no solo 
 

 Na Figura 4, encontram-se as médias mensais da pluviosidade e o conteúdo 

de água no solo referentes ao período de estudo compreendido entre outubro de 

2003 a setembro de 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Pluviosidade (mm) e conteúdo de água no solo (%) na região onde foi 

desenvolvido o estudo.  
 

 A precipitação total para o Período 1 (outubro de 2003 a setembro de 2004) 

foi de 830,8 mm, valor superior ao obtido para o Período 2 (outubro de 2004 a 

setembro de 2005), que foi 658,7 mm. A distribuição da precipitação ao longo dos 
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dois anos apresentou alguns aspectos diferentes: os picos de maior precipitação no 

Período 1, com precipitações superiores a 100 mm, ocorreram nos meses de janeiro, 

fevereiro e abril, correspondendo a 83,32 % do total precipitado. Nesse período, 

foram registradas precipitações em oito meses. Já no Período 2, ocorreram dois 

picos de precipitação nos meses de março e abril que corresponderam a 57,79% do 

total precipitado, com registro da ocorrência das chuvas em sete meses.  

 Com relação ao conteúdo de água no solo ao longo do período experimental, 

observou-se que os valores acima de 10% no Período 1, foram registrados nos 

meses de janeiro e abril com 19,7 % e 12,5 %, respectivamente, e no Período 2 

apenas no mês de março com 15,7 %. Percebeu-se, diante dos resultados, que nos 

meses onde ocorreram as maiores precipitações, houve tendência de aumento no 

conteúdo de água no solo, com decréscimos imediatos quando ocorria diminuição 

no regime hídrico. 

Em função disso, percebe-se que o regime pluviométrico na região onde foi 

desenvolvido o trabalho é caracterizado por apresentar alta variabilidade espacial e 

temporal das chuvas, sendo de fundamental importância o monitoramento contínuo 

das condições atmosféricas e conteúdo de água no solo na avaliação do processo 

de decomposição e atividade dos microrganismos edáficos. 

 

3.1.2 Temperatura do solo 
 

Foram registradas temperaturas acima de 30°C, na superfície e a 15 cm de 

profundidade, nos meses de outubro, novembro/2003 e agosto, setembro/2004 do 

Período 1, e nos meses de outubro, novembro, dezembro/2004 e agosto, 

setembro/2005 do Período 2 (Tabela 2). Nesses meses não foi registrado 

nenhuma pluviosidade, exceto em dezembro de 2004 que choveu 66 mm. 

 

 
 
 
 
 
Tabela 2. Temperatura média do solo na superfície e a 15 cm de profundidade 

durante o período experimental. 
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Profundidade Período 1 
   O      N      D       J        F       M      A       M      J       J       A       S 

Superfície 40,9 45,3 39,2 28,2 28,9 27,3 27,9 27,0 26,3 27,7 30,2 36,6

15 cm 36,2 37,0 34,8 27,3 28,5 28,4 26,5 26,4 26,3 27,4 29,7 34,2

 Período 2 

Superfície 35,7 36,6 36,1 30,4 30,5 27,8 26,7 27,3 28,5 27,7 30,9 33,6

15 cm 36,0 36,8 35,8 31,0 31,8 27,9 27,7 26,8 27,9 30,2 31,3 33,7

 
 
Nos meses em que ocorreram precipitações, tanto no Período 1 como no 

Período 2, ocorreram decréscimos de quase 10°C em alguns meses, sendo que no 

Período 1, de janeiro a julho/2003, as temperaturas ficaram abaixo dos 30°C e no 

Período 2 esses valores só foram registrados nos meses de março a julho/2005. 

 
3.2 Avaliação da decomposição da serapilheira utilizando sacolas de náilon 
  

A Figura 5 representa a curva de decomposição da serapilheira contida nas 

sacolas de náilon, distribuídas nos transectos e expostas às condições climáticas 

naturais da reserva, no período de outubro/2003 a setembro/2005. 
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Figura 5. Percentual remanescente de serapilheira ao longo do processo de 

decomposição em área de Caatinga, durante as 24 coletas realizadas no 
período experimental. 

 

Y= 29,7976 – 1,32033x + 0,03132x2

R2= 0,87979     R2
aj= 0,87717
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 Verifica-se que nos 03 primeiros meses o percentual remanescente ficou 

acima dos 90 %. Como o experimento foi instalado na estação seca, os baixos 

valores de pluviosidade (Figura 4) e a temperatura do solo elevada (Tabela 2), com 

reflexos no conteúdo de água do solo, tornaram o processo de decomposição mais 

lento. Isso indica que as condições climáticas adversas limitaram a atividade dos 

organismos decompositores. 

Em trabalho clássico, Witkamp (1966) salienta que as altas temperaturas são 

favoráveis às atividades biológicas, mas por outro lado, aumentam o dessecamento 

do solo e do material, principalmente folhas consistentes e difíceis de serem 

umedecidas. Como as espécies da Caatinga são heliófitas, a maioria das folhas 

apresenta textura rígida, e com isso demoram mais a umedecerem, o que dificulta a 

ação dos organismos decompositores nos períodos de escassez hídrica no solo, 

tornando o processo de decomposição mais lento, o que é confirmado na Figura 5. 

Nos primeiros 12 meses (Período 1) o modelo com melhor ajuste para estimar 

a perda de massa foi quadrático: y = 31,61142 – 1,92128x + 0,06370x2 com R2= 

0,915121 (R2
aj= 0,911349). Nesse período, na estação chuvosa (Dezembro/2003 a 

Julho/2004), ocorreu um aumento substancial da taxa de decomposição, com 

elevação na velocidade de perda de massa, onde o percentual remanescente ficou 

em cerca de 63 %. É provável que nesse período, a serapilheira apresentava maior 

concentração de componentes que foram lixiviados, como os extrativos, e 

substâncias mais simples como açúcares que são facilmente metabolizados pelos 

microrganismos. Além disso, é importante ressaltar que a serapilheira contida nas 

sacolas apresentava ainda grande quantidade de folhas, que são facilmente 

degradadas, favorecendo a decomposição mais rápida quando as condições 

climáticas são favoráveis. 

Camargo et al. (1999), citando vários autores, explicam as fases da 

decomposição nos resíduos orgânicos. A fase inicial da biodegradação microbiana é 

caracterizada pela perda rápida dos compostos orgânicos prontamente 

decomponíveis (açúcares, proteínas, amido, celulose, etc.). Na fase subseqüente, 

produtos orgânicos intermediários e protoplasma microbiano, recentemente formado, 

são biodegradados por vários microrganismos com produção de nova biomassa e 

liberação de CO2. O estágio final é caracterizado pela decomposição gradual de 

compostos mais resistentes, exercidas pela atividade de actinomicetes e fungos. 
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Segundo Torres et al. (2005) o processo de decomposição da liteira é 

caracterizado por uma taxa de decomposição alta e um padrão invertido em termos 

de velocidade em cada fase do processo. Ambas as características são fortemente 

dependentes do clima local e a composição química da liteira. 

 É importante observar que na estação chuvosa ocorreu uma elevação no 

conteúdo de água no solo (Figura 4) com pouca variação na temperatura do solo na 

superfície e a 15 cm de profundidade (Tabela 2), o que provavelmente foi uma 

condição satisfatória para a maior atividade dos organismos edáficos, que são 

importantes colaboradores no processo de degradação do material orgânico. 

Ressalta-se ainda que, o período de umedecimento e secagem do solo foi rápido e a 

presença da serapilheira no solo é importante para a redução das bruscas 

mudanças no conteúdo de água no solo e na temperatura, fatores esses importantes 

no processo de decomposição. 

 Vários trabalhos demonstram a influência dos fatores climáticos no processo 

de decomposição. Para Entry e Backman (1995), a velocidade de degradação dos 

compostos orgânicos depende da estrutura de cada um deles juntamente com as 

condições ambientais adequadas. Swift et al. (1979) ressaltam também a influência 

dos fatores abióticos e qualidade do material na velocidade de decomposição da 

serapilheira. 

 Como a maioria dos trabalhos sobre decomposição utilizando o método das 

sacolas de náilon, enfocam apenas o material foliar, e o conhecimento desse 

processo em área de Caatinga é muito escasso, torna-se difícil as comparações, 

visto que a serapilheira é composta de frações lábeis e frações estáveis que 

demoram mais tempo para se decompor. 

 Ainda na Figura 5, pode-se verificar que no andamento da decomposição, nos 

meses de novembro e dezembro/2004 e janeiro/2005 ocorreu uma pequena 

elevação no percentual remanescente e isso, provavelmente, ocorreu devido ao 

crescimento de raízes novas para dentro da bolsa e, além disso, o material contido 

nas bolsas foi acumulando partículas de solo que foram carreadas durante as 

chuvas. Essas partículas ficaram aderidas ao material e não foram totalmente 

removidas na limpeza para posterior pesagem. 

 Nos últimos 12 meses de experimentação (Período 2), a taxa de 

decomposição manteve-se estável, com degradação gradativa da serapilheira sem 

pico de perda de massa, como foi observado nos primeiros meses de 
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experimentação. A decomposição nesse período foi linear (y= 22,75685 – 0,32177x) 

e R2= 0,46, com baixo grau de previsão. Esse comportamento pode ser atribuído à 

permanência nas sacolas das estruturas residuais com altos teores de lignina, 

taninos e outros componentes que as tornam mais resistentes, dificultando a ação 

dos organismos decompositores, que vão degradando-a de forma mais lenta.  

Observa-se, portanto, uma grande influência dos elementos climáticos, 

controlando a ação dos organismos decompositores. De acordo com Witkamp 

(1966), a interdependência entre a temperatura, umidade, estação do ano, 

composição do substrato e a população dos microrganismos do solo torna bastante 

complexa a avaliação global do processo de decomposição em ambientes naturais. 

Para Gama-Rodrigues (1997), as interações dos fatores abióticos e bióticos que 

regem a funcionabilidade dos ecossistemas florestais atuam positiva ou 

negativamente na velocidade de decomposição, mostrando assim que, mesmo em 

nível local, o processo de decomposição não é influenciado apenas pela qualidade 

do substrato, mas também pela qualidade do ambiente. 

 
3.3 Constante de decomposição (k) 

 
O valor k, calculado segundo a função exponencial (C = C0e-kt), considerando-

se separadamente o Período 1 e o Período 2 e, em seguida os 24 meses de 

exposição, mostrou-se baixo quando comparados com os valores obtidos por 

Santana (2005) trabalhando em área de Caatinga no Seridó do Rio Grande do 

Norte, em folhas Caesalpinia pyramidalis (k = 0,1195), Croton sonderianus (k = 

0,0596), Aspidosperma pyrifolium (k = 0,0649) e mistura de folhas (k = 0,0795). 

 

Tabela 3. Percentual de biomassa final, equação exponencial ajustada aos valores 
das amostras após 12 e 24 meses de decomposição em área de Caatinga, 
constante de decomposição (k) e tempo necessário para decompor 50% 
da biomassa (t). 

 
Período Biomassa final  

(%) 
Equação k (dias-1) t0,5  

(dias) 
t0,5  

(meses)
t0,5  

(anos)
Período 1 58,81 C = 30,37 e –0,0479 0,0479 434 14,37 1,19 

Período 2 51,63 C = 18,99 e –0,01194 0,0194 1072 35,73 2,94 
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A decomposição mais rápida no Período 1 é justificada pela maior presença 

da fração folhas nas sacolas de náilon, que apresenta uma combinação de espécies, 

constituída de folhas recalcitrantes, de difícil degradação, e outras lábeis que 

possuem substâncias que são rapidamente utilizadas pela microbiota, como a 

maioria dos hidrossolúveis e polissacarídeos,  e outras facilmente lixiviadas. Com 

isso, o ataque das comunidades microbianas foi mais intenso, resultando em 41,19% 

de perda de massa. Com o aumento do tempo de exposição (Período 2), 

permaneceu nas sacolas as folhas mais recalcitrantes, as partes mais resistentes da 

fração folhas que não foram totalmente decompostas como nervuras e pecíolos, e as 

demais frações como cascas, algumas sementes e galhos finos. Possivelmente, a 

concentração de substâncias como hemicelulose, celulose, tanino e lignina no 

material remanescente mais resistente, limitou o ataque dos microrganismos, de 

modo que apenas algumas espécies de fungos e bactérias mais especializadas 

foram capazes de degradar esse material, porém, de forma mais lenta, com apenas 

7,18% de perda de massa, quando comparado com a biomassa final do Período 1 

(Tabela 3).     

As diferenças entre os valores de k encontrados por Santana (2005) que 

também trabalhou em área de Caatinga, e os determinados no presente estudo se 

justifica, pois aquele autor avaliou a velocidade de decomposição apenas das folhas 

de três espécies da Caatinga e também da mistura das folhas, que por sinal, tiveram 

valores de k inferiores a 1, confirmando a lentidão do processo de decomposição 

nesse tipo de bioma. No presente caso, como procurou-se avaliar a decomposição 

da serapilheira total, tentando retratar o mais fielmente possível o que acontece no 

ambiente estudado e, sendo esta constituída de todas as frações com as mais 

variadas composições que favorecem e/ou inibem a ação dos microrganismos 

decompositores,  registrou-se uma lenta decomposição. 

Em florestas tropicais, Olson (1963) relatou valores de k variando de 0,3 a 

4,0. O valor de k obtido no presente estudo se encontra bem abaixo do relatado pelo 

citado autor, indicando uma lenta decomposição da serapilheira nesse ambiente em 

que foi conduzido o experimento. Isso é confirmado por Vuono et al. (1989) ao 

relatar que os valores de k inferiores a 1,0 são considerados baixos para florestas 

úmidas tropicais. 

O tempo médio para decompor 50% da serapilheira, foi estimado em 434 dias 

no Período 1, sendo necessário 1072 dias para decompor 50% da serapilheira no 
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Período 2, um aumento de 59,5% a mais nesse tempo. Estas estimativas foram bem 

superiores às relatadas por Santana (2005), onde as folhas estudadas pelo citado 

autor tiveram um tempo de decomposição bem menor. 

Ressalta-se a dificuldade de se fazer comparações com outros trabalhos 

encontrados na literatura, mesmo em regiões semelhantes onde foi desenvolvido o 

presente estudo, onde a grande maioria estuda a decomposição apenas da fração 

folhas, que além de contribuir com maior percentual na formação da serapilheira, é a 

fração mais facilmente degradável no ecossistema já que apresenta distintas 

características físicas, químicas e estruturais. No entanto, quando se avalia a 

velocidade de decomposição da serapilheira total que é composta, além da fração 

folhas, de galhos de várias dimensões, flores, frutos, sementes e outros detritos que 

são de decomposição mais lenta, fica evidente que os resultados obtidos, quanto ao 

tempo quanto a meia vida, serão bem inferiores.  

Vuono (1989) chama a atenção para as comparações entre os diversos 

trabalhos, que devem ser feitas com cautela devido às diferenças metodológicas 

utilizadas, quer em nível de campo, quer nas abordagens matemáticas dos dados, 

podendo resultar em diferentes valores de k. 

 
 
3.4. Atividade da microbiota no campo 

 
A respiração edáfica é um processo que reflete a atividade biológica na 

mineralização dos resíduos orgânicos depositados no solo. Com o auxílio dos dados 

apresentados delineou-se o processo de evolução durante os dois anos de 

experimentação (Figura 6). Como o resultado da atividade respiratória foi 

acompanhada durante dois anos, optou-se por agrupar os valores dos meses que se 

repetiram e não realizar a análise de cada mês individualmente, já que os resultados 

refletiram a mesma tendência nos meses avaliados ao longo do período 

experimental. Assim, nos dados abaixo apresentados, ao invés de se ter dados dos 

24 meses, têm-se valores da respiração diurna e noturna registrados em 12 meses. 

Ao analisar os resultados, verifica-se que a maior liberação de CO2 ocorreu durante 

o turno noturno, ocorrendo diferença entre os períodos em todas as épocas de 

amostragem.  
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Figura 6. Valores médios de CO2 (mg m-2 h-1) liberados em solo sob Caatinga nos 
turnos diurno e noturno, de outubro de 2003 a setembro de 2005. Letras 
iguais nas colunas, em cada mês, não diferem entre si pelo teste de Tukey 
a 5 %. 

 

É provável que, durante a noite, a temperatura do solo nas camadas 

superficiais, estando mais baixas do que no turno diurno (Figura 7), favoreceu a 

atividade microbiana, resultando em maior liberação de CO2. 

Como a determinação da respiração edáfica foi feita na superfície do solo, a 

atividade microbiana nas camadas superficiais sofre influências mais intensas dos 

fatores abióticos, e as condições de estresse limitaram a atividade dos 

microrganismos. De acordo com Araújo (2005), a variação no teor de C-CO2 pode 

estar associado às flutuações sazonal do clima, que influencia na atividade 

microbiana do solo. 

 Resultados semelhantes foram obtidos por Souto et al. (2002) ao avaliarem a 

liberação de CO2 em área de Caatinga, após a incorporação de estercos e relataram 

que, devido às variações térmicas encontradas, o solo funciona como estabilizador 

térmico. Bakke et al. (2001), trabalhando em duas áreas distintas na Caatinga, 

também observaram que as altas temperaturas inibiram a atividade microbiana. 
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Figura 7. Temperatura do solo na superfície e a 15,0 cm de profundidade nos turnos 

diurno (a) e noturno (b), durante o período experimental.  
 
 

 No entanto, Araújo (2005), ao avaliar os efeitos da variabilidade climática e 

perdas de CO2 durante 12 horas no Cariri paraibano, observou maior liberação de 

CO2 durante a manhã, nos horários das 11:00 as 14:00 horas. Esses resultados 

foram semelhantes aos obtidos por Silva (2000) quando avaliou a atividade 

microbiana em agroecossistemas distintos no município de Areia (PB). De acordo 

com Souto (2002) essa discordância poderia ser explicada pelas diferenças 

climáticas entre as áreas onde foram conduzidos os experimentos, apresentando 

maiores índices pluviométricos e temperaturas mais baixas, o que não ocorre na 

área onde foi desenvolvido o presente estudo. 
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 Alencar et al. (2004) avaliando a atividade microbiana em quatro áreas de 

mata nativa no município de Guaraciaba do Norte (CE), observou que a camada 

superficial do solo (0-10 cm) exibiu os maiores valores de biomassa microbiana.  

 Segundo Monteiro e Gama-Rodrigues (2004), não se deve analisar os valores 

da atividade microbiana de forma isolada e absoluta. O mais adequado para 

compreender o funcionamento do sistema solo-serapilheira seria avaliar a inter-

relação dos atributos, tendo em vista a grande interação e dependência destes na 

funcionabilidade dos ecossistemas. 

 Quanto à liberação de CO2, mensalmente, durante os dois períodos em que 

foi conduzido o experimento (Figura 8) observou-se que a liberação foi um pouco 

maior no Período 2, apresentando valores totais de 209,9 mg CO2 m-2 h-1 e de 208,4 

mg CO2 m-2 h-1 no Período 1. Ocorreu diferença estatística em todos os meses, 

exceto nos meses de novembro, fevereiro, maio, junho e setembro. 
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Figura 8. Evolução mensal de CO2 (mg CO2 m-2 h-1), resultante da atividade 

microbiana, durante o Período 1 e o Período 2. Letras iguais entre 
colunas em cada mês, não diferem entre si pelo Teste de Tukey a 5 %. 

  

As maiores médias de CO2 liberadas no Período 1, valores acima de 215 mg 

CO2 m-2 h-1, foram observadas nos meses com maiores índices pluviométricos. Isto, 

provavelmente, pode ser atribuído ao acréscimo do conteúdo de água no solo      

(Figura 4) e temperaturas amenas, o que proporcionou um crescimento substancial 

do estrato herbáceo e, conseqüentemente, maior atividade dos microrganismos na 

rizosfera, contribuindo para o aumento do CO2. 

 nesses meses. 
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Behera et al. (1990) afirmam que em florestas, a respiração microbiana é 

normalmente dominada pelos fungos no solo e na serapilheira, com a contribuição 

de fungos e bactérias na respiração total de 44% e 5,5%, respectivamente. 

 Rocha e Minhoni (1999) ressaltam que, embora a atividade respiratória do 

solo dependa de processos realizados pela biomassa microbiana, a análise de CO2 

nem sempre é adequada para determinar alterações na atividade de processos 

microbianos específicos, podendo ocorrer correlação inversa. É importante lembrar 

que a biomassa microbiana não é a única fonte de CO2 para o solo, sendo que a 

respiração das raízes contribui consideravelmente com esse parâmetro. 

 Com relação ao conteúdo de água no solo, é importante observar que o 

processo de umedecimento do solo é bastante rápido. Souto (2002) encontrou 

grande oscilação no conteúdo de água no solo em área degradada no semi-árido 

paraibano e relata que essas variações intensas poderão influenciar nos declínios e 

acréscimos da população microbiana no solo. 

 As menores médias de CO2 liberado foram registradas a partir do mês de 

Julho, período em que se inicia a estação seca, sendo os valores registrados de 

161,7 e 170,4 mg CO2 m-2 h-1 nos meses de outubro e dezembro, respectivamente. 

 No Período 2, os resultados apresentaram também valores mais elevados de 

liberação de CO2, no período em que se registrou os maiores índices pluviométricos, 

com destaque para o mês de março com 344,4 mg CO2 m-2 h-1 . 

 Similarmente ao Período 1, com a chegada da estação seca, ocorreu 

decréscimo gradual na liberação de CO2, cujo valor foi de 124,5 e 164,1 mg CO2 m-2 

h-1 para os meses de dezembro e agosto de 2005, respectivamente, em decorrência 

da menor atividade microbiana no solo.  

 No entanto, há controvérsias desses resultados com os dados encontrados 

por Lira et al. (1999), Trevisan et al. (2002) e Araújo (2005). Esses autores 

constataram maiores valores de liberação de CO2 durante o verão com decréscimos 

no inverno. Como o presente trabalho foi desenvolvido na região semi-árida e que 

possui apenas duas estações definidas, uma chuvosa e outra seca, as condições 

favoráveis para uma maior atividade dos microrganismos ocorreram na estação 

chuvosa, sendo esse fato também confirmado por Souto (2002). 

 Portanto, os resultados obtidos nos dois períodos confirmam a forte influência 

das condições climáticas no processo de liberação de CO2, principalmente a 

pluviosidade que regula o conteúdo de água no solo e a temperatura do solo. Tanto 
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no Período 1 como no Período 2 ocorreram aumentos e reduções na liberação de 

CO2 e ainda foram registrados valores praticamente constantes. Provavelmente, 

esse comportamento pode estar relacionado à presença de maior quantidade de 

substâncias orgânicas menos lábeis, como celulose e lignina, que são de difícil 

decomposição, favorecendo o decréscimo da atividade microbiana, onde apenas 

alguns microrganismos mais especializados conseguem degradar os resíduos. Por 

isso que a liberação nos últimos meses mantêm-se constante como se observa na 

Figura 8. 

 Lira (1999) também encontrou valores mais elevados de CO2 em vegetação 

natural, quando as temperaturas do solo estavam mais amenas e conteúdo de água 

no solo mais elevado. Salienta Araújo (2005) que mesmo quando a disponibilidade 

de água no solo se eleva nos meses de maiores precipitações, o aumento ou a 

diminuição da taxa de CO2 depende da radiação solar.  

 É importante ressaltar que os microrganismos apresentam ótimo térmico que 

influencia no desprendimento do CO2 e que, dependendo da região em que os 

estudos são conduzidos, ocorrem variações quanto a adaptabilidade dos 

microrganismos em relação à temperatura ideal, como também o conteúdo de água 

no solo satisfatório para incrementos ou não da atividade microbiana. 

 Há indícios de que as interações dos fatores abióticos e bióticos que regulam 

a funcionabilidade dos ecossistemas florestais atuariam positiva ou negativamente 

na velocidade de decomposição, mostrando assim que, mesmo em nível local o 

processo de decomposição não seria influenciado apenas pela qualidade do 

substrato, mas também pela qualidade do micro ambiente (Gama-Rodrigues, 2003). 

 De uma maneira geral, percebeu-se que a magnitude das alterações na 

atividade microbiana, expressa pela liberação de CO2 , provavelmente esteve 

relacionada com as variações climáticas. Nos períodos mais úmidos e de 

temperaturas mais amenas, ocorreu maior liberação de CO2 e isso pode ser 

atribuído a um aumento da população microbiana com o crescimento dos estratos 

herbáceo e subarbustivo, favorecendo assim, a colonização dos organismos 

decompositores. 
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4. CONCLUSÕES 
 

• A decomposição da serapilheira foi maior nos primeiros seis meses de 

exposição, no início da estação chuvosa, refletindo atividade intensa dos 

microrganismos; 

 

• O processo de decomposição da serapilheira foi influenciado pela interação 

entre pluviosidade e temperatura, que regularam a velocidade de 

decomposição ao longo do tempo e proporcionou maior atividade microbiana 

à noite; 

 

• A serapilheira da Caatinga apresentou uma lenta taxa de decomposição, 

necessitando de mais de 14 meses para que ocorresse 50% do seu 

desaparecimento; 

 

• Os fatores limitantes para a atividade microbiana foram os baixos conteúdos 

de água e elevadas temperaturas do solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83

 

 

 

 

 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ALENCAR, G.V. de.; MENDONÇA, E. de S.; OLIVEIRA, T.S de ; JUCKSCH, I. 
Avaliação de sistemas de produção de plerículas orgânicos e convencionais no 
município de Guaraciaba do Norte-CE. In. MENDONÇA, E. de S.; XAVIER, F.A. da 
S.; LIBARDI, P.L.; ASSIS Jr.,R.N. de; OLIVEIRA, T.S de (Eds.) Solo e água: 
aspectos de uso e manejo com ênfase no semi-árido nordestino. Fortaleza: 
UFC, 2004. p. 76-104. 

 

ANDRADE, A. G. Ciclagem de nutrientes e arquitetura radicular de leguminosas  
arbóreas de interesse para revegetação de solos degradados e estabilização 
de encostas. 1997. 182 f. Tese (Doutorado), Instituto de Agronomia - UFRRJ, 
Seropédica, RJ. 

 

ASSIS JÚNIOR, S.L. de; ZANUNCIO, J.C.; KASUYA, M.C.M.; COUTO, L.; MELIDO, 
R.C.N. Atividade microbiana do solo em sistemas agroflorestais, monoculturas, mata 
natural e área desmatada. Revista Árvore, v.27, n.1, p.35-41, 2003. 
 

ARAÚJO, K.D. Variabilidade temporal das condições climáticas e perdas e CO2 
da encosta do açude Namorados, em São João do Cariri – PB. 2005. 101 f. 
Dissertação (Mestrado em Manejo de Solo e Água), Centro de Ciências Agrárias – 
Universidade Federal da Paraíba, Areia (PB).  
 

BAKKE, I.A.; LIRA, J.E. de; OLIVEIRA, V.M. de; LEITE, R.M.B.; SOUTO, P.C.; 
MAIA, E.L.; SOUTO, J.S.; ARAÚJO, G.T. de. Cinética da respiração edáfica em dois 
ambientes distintos no semi-árido da Paraíba. In: ENCONTRO NORDESTINO DE 
BIOGEOGRAFIA – ENB, 2., Maceió. Anais ... Maceio: UFAL, 2001. p. 225-231. 
 

BEHERA, N.; JOSHI,S.K.; PATI,D.P. Root contribution to total soil metabolism in a 
forest soil from Orissa, Índia. Forest Ecology and Management, v.36, n.2-4, p.125-
134, 1990. 
 



 84

BAYER , C.; MIELNICZUK, J. Dinâmica e função da matéria orgânica. In: SANTOS, 
G.A.; CAMARGO, F.A.O. (Eds.). Fundamentos da matéria orgânica do solo: 
ecossistemas tropicais e subtropicais. Porto Alegre: GENESIS, 1999. p. 9-23. 
 
BERG, M.; De RUITER, P.; DIDDEN, W.; JANSSEN, M.; SCHOUTEN, T. 
VERHOEF, H. Community food web, decomposition and nitrogen mineralisation in a 
stratified Scots pine forest soil. Oikos, v. 94, n. 1, p. 130-142, 2001. 
 

CAMARGO, F.A.O.; SANTOS, G.A.; GUERRA, J.G.M. Macromoléculas e 
substâncias húmicas. In: SANTOS, G.A.; CAMARGO, F.A.O. (Ed). Fundamentos da 
matéria orgânica do solo: ecossistemas tropicais e subtropicais. Porto Alegre: 
GENESIS, 1999, p.27-40. 
 

CARDOSO, E.J.B.N.; LAMBAIS, M.R.; SPAROVEK, G. Avaliação da variabilidade 
espacial da atividade microbiana em floresta latifoliada do Estado de São Paulo. In: 
SOLO SUELO, Águas de Lindóia, 1996. Anais... Águas de Lindóia, 1996. CD-ROM. 
 

CASTRO, O.M. de.; PRADO, H. de. Avaliação da atividade de microrganismos do 
solo em diferentes sistemas de manejo da soja. Scientia Agricola, v.50, n.2, p.212-
219, 1993. 
 
COSTA, W.A.J.M. de; ATAPATTU, A.M.L.K. Decomposition and nutrient loss from 
prunings of different contour hedgerow species in tea plantations in the sloping 
highlands of Sri Lanka. Agroforestry Systems, v.51, n.3, p.201-211, 2001. 
 

CUNHA-SANTINO, M.B. da; BIACHINI JUNIOR, I. Estequiometria da decomposição 
aeróbia de galhos, cascas, serapilheira e folhas. In. PROGRAMA DE PÓS-
GRADUAÇÃO EM CIENCIAS DE ENGENHARIA AMBIENTAL. Recursos 
hidroenergéticos usos, impactos e planejamento integrado. São Carlos, RIMA, 
2002. 346p. 
 

ELLERT, B.H.; GREGORICH, E.G. Management-induced changed in the actively 
cycling fractions of soil organic matter. In: McFEE, W.W.; KELLY, J.M. (Eds). Carbon 
forms and function in forest soils. Madson: Soil Science Society of America, 1995. 
p. 119-138. 
 

ENTRY, J.A.; BACKMAN, C.B. Influence of carbon and nitrogen on cellulose and 
lignin degradation in forest soils. Canadian Journal of Forest Research, v.25, n.8, 
p. 1231-1236, 1995. 
 

FIRME, L.P. Cinética de degradação microbiológica de torta de filtro no solo na 
presença de cádmio e níquel. 2005. 74f. Dissertação (Mestrado em Agronomia), 
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” – USP, Piracicaba, SP. 
 



 85

GAMA-RODRIGUES, A.C. da. Ciclagem de nutrientes por espécies florestais em 
povoamentos puros e mistos, em solos de tabuleiro da Bahia, Brasil. 1997. 107 
f. Tese (Doutorado), Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, MG. 
 

GAMA-RODRIGUES, A.C. da; BARROS, N.F.; SANTOS, M.L. Decomposição e 
liberação de nutrientes do folhedo de espécies florestais nativas em plantios puros e 
mistos no sudeste da Bahia. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v.27, n.6, p. 
1021-1031, 2003. 
 

GRISI, B.M. Método químico de medição da respiração edáfica: alguns aspectos 
técnicos. Ciência e Cultura, v. 30, n. 1,  p. 82-88, 1978. 
 

HOFMAN, J. DUSEK,L.; KLÁNOVÁ, J.; BEZCHLEBOVÁ, J.; HOLOUBEK, I. 
Monitoring microbial biomass and respiration in different soils from the Czech 
Republic – a summary of results. Environment International, v.30, n.1, p. 19-30, 
2004. 
 

KIEFT, T.L.; ROSACKER, L.L. Aplication of respiration and adenylate-based soil 
microbiological assay to deep subsurface terrestrial sediments. Soil Biology and 
Biochemistry, v.23, n.6, p. 563-568, 1991. 
 

KOUKOURA, Z.; MAMOLOS, A.P.; KALBURTJI, K.L. Decomposition of dominant 
plant species litter in a semi-arid grassland. Applied Soil Ecology, v.23, n.1, p. 13-
23, 2003. 
 

LEITA, L.; DE NOBILE, M.; MUHLBACHOVA, G.; MONDONI, C.; MARCHIOL, L. 
ZERBI, G. Bioavailability and effects of heavy metals on soil microbial biomass 
survival during laboratory incubation. Biology and Fertility of Soils, v. 19, n. 2-3, p. 
103-108, 1995. 
 

LIRA, A.C.S. de; POGGIANI, F.; GONÇALVES, J.L. de M. Respiração do solo sob 
eucalipto e cerradão. Scientia Forestalis, n. 56, p. 15-28, 1999. 

 

MONTAGNINI, F.; JORDAN, C.F. Reciclaje de nutrientes. In: GUARIGUATA, M.R.; 
KATTAN, G.H. (Eds.). Ecologia y conservación de bosques neotropicais. 
Cartago: Ediciones LUR, 2002. p.167-191. 
 

MONTEIRO, M.T.; GAMA-RODRIGUES, E.F. Carbono, nitrogênio e atividade da 
biomassa microbiana em diferentes estruturas de serapilheira de uma floresta 
natural. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v. 28, n.5, p. 819-826, 2004. 
 



 86

MUSVOTO, C.; CAMPBELL, B.M.; KIRCHMANN, H. Decomposition and nutrient 
release from mango and miombo woodland litter in Zimbabwe. Soil Biology and 
Biochemistry, v. 32, n.6, p.1111-1119, 2000. 
 

OLSON, J.S. Energy storage and the balance of producers and decomposers in 
ecological systems. Ecology, v.44, n. 6, p. 322-331, 1963. 
 

PARKIN, T.B.; DORAN, J.W.; FRANCO-VIZCAINO, E. Field and laboratory tests of 
soil respiration. In: DORAN, J.W.; JONES, A. (Eds.). Methods for assessing soil 
quality. Madson: Soil Science Society of America, 1996. p. 231-245. 
 

ROCHA, M.M.; MINHONI, M.T.A. Atividade microbiana em latossolo vermelho 
escuro sob cultivo de milho. In. I SINERGIIA: Simpósio em Energia na Agricultura, 1. 
Anais... Botucatu: UNESP – FCA, 1999. 612 p. 

 

SANTANA, J.A.da S. Estrutura fitossociológica, produção de serapilheira e 
ciclagem de nutrientes em uma área de Caatinga no Seridó do Rio Grande do 
Norte. 2005. 184 f. Tese (Doutorado em Agronomia) – Centro de Ciências Agrárias, 
Universidade Federal da Paraíba, Areia, PB. 
 

SAVIN, M.C.; GÖRRES, J.H.; NEHER, D.A.; AMADOR, J.A. Biogeophysical factors 
influencing soil respiration and mineral nitrogen content in an old field soil. Soil 
Biology and Biochemistry, v.33, n.4-5, p. 429-438, 2001 
 

SILVA, R.B. Avaliação da qualidade do solo sob três agrossistemas do 
município de Areia-PB. 2000. 69 f. Dissertação (Mestrado em Manejo de Solo e 
Água) – Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Paraíba, Areia. 
 

SOUTO, P.C. Estudo da dinâmica de decomposição de estercos na 
recuperação de solos degradados no semi-árido paraibano. 2002. 110 f. 
Dissertação (Mestrado em Manejo de Solo e Água) – Centro de Ciências Agrárias, 
Universidade Federal da Paraíba, Areia, PB. 
 

SOUTO, P.C.; SOUTO, J.S; SANTOS, R.V. dos; ARAÚJO, G. T de; MAIA, E.L. 
Atividade microbiana em função da disposição de estercos no solo. Revista 
Científica Rural, v.7, n.2, p.104-115, 2002. 
 

SOUTO, J.S.; ALVES, A. R; SANTOS, R.V. dos; SOUSA, A.A. de; FREIRE, A.L. de 
O; RODRIGUES, C. R.F.; SILVA, G.A. Decomposição de serapilheira de espécies 
arbóreas, enterrada e aplicada na superfície de um Luvissolo na Paraíba - Brasil. In: 
FERTBIO 2004,  Lages - SC. Anais... Lages, 2004. CD-ROM. 
 

SOUTO, P.C; SOUTO, J. S.; SANTOS, R.V. dos; ARAÚJO, G.T. de; SOUTO, L.S. 



 87

Decomposição de estercos dispostos em diferentes profundidades em área 
degradada no semi-árido da Paraíba. Revista Brasileira de Ciência do Solo, v.29, 
n.1, p.125-130, 2005. 
 

SWIFT, M.J.; HEAL, O.W.; ANDERSON, J.M. Decomposition in terrestrial 
ecosystems.  Oxford, Blackwell Scientific, 1979. 372p. 
 

TAUK, S.M. Biodegradação de resíduos orgânicos no solo. Revista Brasileira de 
Geociência, v.20, n. l-4, p.299-301, 1990. 
 

TREVISAN, R.; MATTOS, M.L.T.; HERTER, F.G. Atividade microbiana em argissolo 
vermelho amarelo distrófico típico coberto com aveia preta (Avena sp) no outono, em 
um pomar de pessegueiro. Revista Científica Rural, v.7, n.2, p. 83-89, 2002. 
 

TORRES, P.A.; ABRIL, A.B.; BUCHER, E.H. Microbial succession in litter 
decomposition in the semi-arid Chaco woodland. Soil Biology & Biochemistry, 
v.37, n.1, p. 49-54, 2005. 
 

VANHALA, P. Seasonal variation in the soil respiration rate in coniferous forest soils. 
Soil Biology and Biochemistry, v.34, n.10, p. 1375-1379, 2002 
 

VUONO, Y.S. de; DOMINGOS, M.; LOPES, M.I.M.S. Decomposição da serapilheira 
e liberação de nutrientes na floresta da Reserva Biológica de Paranapiacaba, sujeita 
aos poluentes atmosféricos de Cubatão, São Paulo, Brasil. Hoehnea, v.16, n.1, p. 
179-193, 1989. 
 

WIDÉN, B.; MAJDI, H. Soil CO2 efflux and root respiration at three sites in a mixed 
pine and spruce forest: seasonal and diurnal variation. Canadian Journal of Forest 
Research, v. 31, n.5, p. 786-796, 2001. 
 

WITKAMP, M. Decomposition of leaf litter in relation to environment microflora and 
microbial respiration. Ecology, v.47, n.1, 1966. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 88

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

DISTRIBUIÇÃO DA COMUNIDADE MICROBIANA E MESOFAUNA EDÁFICAS EM 
SOLO SOB CAATINGA NO SEMI-ÁRIDO DA PARAÍBA  

 

RESUMO - A atividade biológica do solo é responsável por inúmeras transformações 
físicas e químicas dos resíduos orgânicos que são depositados, mantendo assim, a 
sustentabilidade do ambientes. Considerando o pouco conhecimento sobre a 
população de microrganismos e da mesofauna em área de Caatinga, o presente 
estudo objetivou avaliar a população da comunidade microbiana e da mesofauna, de 
outubro/2003 a setembro/2005, em RPPN localizada no semi-árido da Paraíba. Para 
determinação da população de microrganismos foram coletadas amostras de solo na 
profundidade de 0-15 cm. Realizou-se avaliações da contagem total em meio de 
cultura específicos para fungos e bactéria. A extração da mesofauna foi feita através 
do método de Berlese-Tullgren modificado. Oscilações no conteúdo de água no solo 
e temperaturas elevadas promoveram variações na população microbiana. A 
população de fungos foi superior a de bactérias nos dois anos de observação, 
provavelmente devido ao pH do solo da área de estudo que é ligeiramente ácido. O 
índice de Shannon e o índice de Pielou variaram de acordo com a época de coleta. 
Os grupos predominantes da mesofauna capturados foram Díptera (42,5%), Acarine 
(40,3%) e Collembola (8,8%), indicando que esses grupos possuem papel 
importante na ciclagem de nutrientes em área de caatinga. 

 

Palavras-chave: Comunidade microbiana, mesofauna edáfica, Caatinga 

 

 
 
 
 



 89

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DISTRIBUTION OF SOIL MICROORGANISMS AND MESOFAUNA IN A 
CAATINGA FOREST SITE IN THE SEMI-ARID REGION OF PARAÍBA 

 
 
ABSTRACT - The biological activity accounts to important physical and chemical 
changes of the organic residues dumped in the soil, keeping environmental 
sustainability. Considering that there is little knowledge on the Caatinga soil 
microorganisms and mesofauna, the present study had the objective to evaluate their 
populations in a RPPN located in the semi-arid region of Paraíba, from October 2003 
to September 2005. Microorganism populations were determined in 0-15cm-deep soil 
samples, and mesofauna extraction followed the modified Berlese-Tulgren method. 
Oscillation in soil water content affected microorganism populations. Fungi population 
was greater than bacteria population in the two observed years, probably due to the 
lightly acid soil pH. Shanon and Pielou indexes changed according to period of 
collection. Main mesofauna groups were Diptera (42.5%) of the captured individuals, 
Acarine (40.3%), and Collembola (8.8%), suggesting that these groups have an 
important role in nutrient cycling of Caatinga forest sites. 
 
 
Keywords: Microbial community, soil mesofauna, Caatinga 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 Os principais fatores que controlam os processos de transformação da 

matéria orgânica no solo são a quantidade e qualidade do material, o ambiente físico 

e químico e os organismos decompositores. Entre os organismos, as bactérias e 

fungos apresentam altos valores de biomassa e metabolismo respiratório, e tem 

grande participação no processo de decomposição da matéria orgânica. 

Segundo Beare et al. (1992), uma flora variada de bactérias e fungos pode 

realizar a degradação completa de material orgânico de restos de plantas e animais; 

mas em prática eles raramente agem sozinhos. É a diversidade microbiana e de 

espécies da fauna edáfica envolvidas nesse processo, que permite decompor 

estruturalmente e quimicamente os tecidos complexos de uma planta ou restos de 

animais. 

Carvalho (2005) comenta que as populações microbianas do solo sofrem 

acentuada influência do ambiente, podendo os microrganismos e seus processos ser 

inibidos em até 100% por diversos fatores estressantes. Devido à elevada 

diversidade fisiológica, ecológica e funcional, as populações podem se recuperar do 

impacto. 

A maioria das pesquisas, segundo Sharma et al. (1998), são voltadas para a 

diversidade de macrorganismos com pouca atenção para os microrganismos. De 

acordo com esses autores, a limitação das pesquisas nesse campo pode ser 

atribuída principalmente a limitações metodológicas. Procedimentos de cultivo e 

isolamento que usa apenas uma pequena amostra do ambiente, problemas de 

identificação das diferentes populações e número elevado de indivíduos por 

amostras são os problemas mais freqüentemente encontrados ao quantificar a 

diversidade microbiana.  
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 A mesofauna do solo compreende ácaros, colêmbolos, alguns grupos de 

miriápodes, aracnídeos e diversas ordens de insetos, alguns oligoquetos e 

crustáceos. Esse conjunto de organismos, apesar de extremamente dependentes de 

umidade do solo, é caracteristicamente terrestre. As atividades tróficas destes 

animais incluem tanto o consumo de microrganismos e da microfauna, como 

também a fragmentação de material vegetal em decomposição (Correia e Andrade, 

1999).  

Ao se estudar a estrutura das comunidades dos ecossistemas naturais, a 

medida mais simples utilizada é a diversidade, que compreende o número de 

espécies que a comunidade possui. A diversidade, segundo Martins e Santos 

(1999), deve ser entendida como um parâmetro da estrutura da comunidade, 

decorrente da abundância relativa das espécies que a constituem.  

De acordo com alguns autores (Odum, 1993; Begon et al., 1996), a 

diversidade é um índice composto de duas variáveis, a riqueza de espécies ou 

grupos de espécies e a eqüitabilidade ou a uniformidade de repartição dos 

indivíduos entre os grupo. O padrão mais marcante é o de poucos grupos com 

muitos indivíduos e muitos grupos com poucos indivíduos. É importante ressaltar 

que qualquer medida utilizada fornece uma visão parcial da presença dos 

organismos na comunidade (Moço et al., 2005). 

Quando se avalia apenas o número de grupos presentes se encontra a 

Riqueza de Grupos. Já a Uniformidade (e), cuja fórmula é derivada do índice de 

Shannon, é uma medida de equidade dos padrões de abundância, ou seja, quando 

uma comunidade apresenta valores menores representa que esta é menos uniforme 

onde a dominância de um ou mais grupos é mais acentuada (Begon et al., 1996).  O 

Índice de Uniformidade de Pielou é um índice de eqüitabilidade, em que a 

uniformidade refere-se ao padrão de distribuição dos indivíduos entre as espécies 

(Moço et al., 2005), 

No Brasil, o número de trabalhos sobre a fauna do solo é irrelevante frente à 

diversidade de ecossistemas do país e ao desconhecimento da própria 

biodiversidade do solo. É possível que muitas espécies sejam extintas sem antes 

serem conhecidas (Merlim, 2005). 

Dentro desse contexto, como as informações sobre as flutuações das 

comunidades de microrganismos e da mesofauna do solo em área de caatinga são 
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incipientes, procurou-se nesse trabalho avaliar a distribuição dessas comunidades, 

já que estes são agentes principais para a mineralização da matéria orgânica. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1 Localização da área experimental 
 

O estudo desenvolveu-se no período de outubro de 2003 a setembro de 2005 

na RPPN pertencente à Fazenda Tamanduá, cuja área da reserva é de 381,6 ha, 

localizada no município de Santa Terezinha (PB). A região possui uma precipitação 

média anual de 600 mm, com temperatura média de 27°C.  

Na Reserva foram demarcados sete transectos, sendo que para as avaliações 

dos microrganismos e da mesofauna, considerou-se apenas os transectos 1, 4 e 7.  

O solo da área experimental foi caracterizado quimicamente em uma amostra 

composta, obtida a partir de 28 amostras simples, coletadas na profundidade de 0 -

15 cm, cujos resultados encontram-se na Tabela 1. 

Tabela 1. Caracterização química do solo da área experimental, nos diferentes 
períodos de amostragem. 

Mês/Ano  pH         P           K        Na+    H++ Al+3    Al+       Ca2          Mg+2          SB       CTC        V          MO 

(H2O)  mg dm-3  ---------------------------  cmolcdm-3-  .........................................      (%)       g kg-1 

Mar/2004 6,3 3,27 0,28 0,05 1.71 0 4,28 1,78 6,39 7,82 82,50 12,95
Ago2004 6,6 4,59 0,33 0,03 1,24 0 3,91 1,30 5,58 6,82 81,80 15,02
Jan2005 6,5 3,54 0,28 0,05 1,60 0 4,30 0,95 5,58 7,18 77,70 11,73
Jun/2005 6,8 5,92 0,31 0,04 1,40 0 4,29 0,92 5,56 6,85 81,20 15,75
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2.2 Avaliação dos microrganismos do solo 
 

Para o estudo da densidade populacional dos microrganismos no solo, foram 

coletadas mensalmente, durante o período experimental, 03 amostras de solo, 

aleatoriamente nos transectos, nas profundidade 0,0 – 5,0 cm e 5,0 – 10,0 cm, 

utilizando-se trado calador (Figura 1). 

 

                                    
   

Figura 1. Coleta de solo para determinação dos microrganismos. 
 

 

O número de fungos e bactérias foi determinado por meio de unidades 

formadoras de colônias (UFC) utilizando-se o método de inoculação de suspensões 

diluídas de solos em meio de cultura BDA (Batata-Dextrose-Ágar), com três 

repetições por diluição. De cada amostra coletada no campo, pesou-se 1,0 g de solo 

e diluiu-se em erlenmeyer, acrescentando-se 10,0 ml de água destilada, obtendo-se 

a diluição 10-4.Desta primeira diluição, pipetou-se 1,0 ml para outro erlenmeyer e 

acrescentou-se 10,0 ml de água destilada, obtendo-se a diluição 10-2. Esse mesmo 

procedimento foi realizado até alcançar a diluição 10-4 Na preparação do meio de 

cultura, colocou-se 1,0 g de antibiótico, quando destinado à contagem do número de 

colônias de fungos, e 1,0 g de fungicida do grupo benzimidazol (Benomil), quando 

destinado à contagem do número de colônias de bactérias. Para essas análises foi 

utilizada a metodologia descrita por Silva (1997).  

O plaqueamento do meio de cultura foi realizado com o auxílio de pipeta de 

1,0 mL, em capela, com placas de Petri devidamente esterilizadas (Figura 2a). As 

placas com os meios inoculados foram incubados a temperatura ambiente (± 28°C) 
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e avaliados aos três dias para fungo e dez dias para bactérias, já que estas 

apresentaram um crescimento mais lento e não se utilizou solução salina para 

dispersão das mesmas. Após esse período de incubação, foi verificado, com o 

auxílio de um contador de colônias CP 608 (PHOENIX), o número de gotas 

positivas, ou seja, aquelas em que     ocorreu o crescimento de pelo menos um 

microrganismo do grupo de interesse (Figura 2b). 

 

                     

 
Figura 2. Colocação da diluição nas placas de Petri (a) e contagem das colônias (b) 

 

 

2.3 Caracterização da mesofauna do solo 

 

Para a mesofauna do solo foram coletadas, mensalmente, três amostras por 

transecto de solo + serapilheira com o emprego de anéis metálicos (diâmetro = 4,8 

cm e altura = 5,2 cm) (Figura 3), totalizando nove amostras a cada mês. Os anéis 

foram introduzidos no solo com sucessivos golpes de martelo em uma tábua 

resistente sobreposta ao anel, até que o mesmo fosse totalmente preenchido. Para 

retirar o anel do solo, utilizou-se espátula que foi introduzida lateralmente; o 

excedente de terra foi retirado e as amostras foram cuidadosamente acondicionadas 

em sacos plásticos visando a minimização de perdas de umidade e material e 

colocadas em caixa de isopor, protegidas do sol e do calor. 

 

a b
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Figura 3. Anel metálico utilizado na coleta da mesofauna (solo + serapilheira), no 

período chuvoso (maio de 2005). 
 

Nos períodos secos, antes da retirada das amostras com o anel, a área foi 

umedecida, de modo a evitar que a amostra se desprendesse, prejudicando a 

extração dos organismos. Em seguida, as amostras coletadas foram transportadas 

até as dependências do Laboratório de Nutrição Mineral de Plantas, da Unidade 

Acadêmica de Engenharia Florestal, da Universidade Federal de Campina Grande.  

Como não há informações sobre o período e condição de armazenamento 

para a mesofauna e o armazenamento superior a 24 horas provavelmente causaria 

a morte de indivíduos mais sensíveis (Melo, 2002), procedeu-se, imediatamente, a 

extração das populações constituintes da mesofauna através de equipamento do 

tipo Berlese-Tullgren modificado. 
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Figura 4. Extração da mesofauna do solo utilizando equipamento de Berlese-    
Tullgren modificado. 

 

Este equipamento era composto por tábuas retangulares (Figura 4), contendo 

cada estrutura, sete lâmpadas de 25W, dividida em dois compartimentos. O 

compartimento superior continha os anéis com as amostras e as lâmpadas, 

enquanto no compartimento inferior continha os funis e os frascos de vidro com a 

solução de álcool etílico a 80% para o recolhimento dos organismos. As amostras 

foram mantidas no extrator por 96 horas expostas à luz e calor, com a temperatura 

na parte superior do anel atingindo 42°C. 

As radiações produzidas pelas lâmpadas, com o tempo, fizeram com que o 

solo fosse secando progressivamente de cima para baixo, tornando-se desfavorável 

à presença dos organismos. Com isto eles migraram para as camadas mais 

profundas do solo da amostra e acabaram caindo nos funis, que os direcionaram 

para os frascos receptores, devidamente identificados, contendo a solução. Como as 

luzes dos extratores atraiam também outros insetos noturnos que poderiam 

mascarar as amostras finais (frascos), a bateria de extratores foi vedada 

completamente com telas de náilon (tipo véu). Posteriormente, foi feita a 

transferência do conteúdo de cada frasco para as placas de Petri onde, com o 

auxílio de uma lupa binocular, foi feita a contagem e identificação dos espécimes 

presentes em cada amostra.  

Na avaliação do comportamento ecológico da mesofauna, mensurou-se o 

número total de indivíduos (abundância) e foram feitas comparações das 

comunidades nos meses estudados utilizando os seguintes índices de 
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biodiversidade: o índice de diversidade de Shannon e o índice de eqüitabilidade de 

Pielou (U). 

O índice de diversidade de Shannon (H) foi definido por: 

 

H= -∑ pi . log pi 

 
 onde pi = ni/N; ni = densidade de cada grupo; N =  ∑ da densidade de todos os 

grupos. Esse índice assume valores que pode variar de 0 a 5, sendo que o declínio 

de seus valores é o resultado de uma maior dominância de grupos em detrimento de 

outros (Begon et al., 1996).  

O Índice de Uniformidade de Pielou (e) é um índice de eqüitabilidade, sendo 

definido por: 

 
e = H/log S 

 
onde H= índice de Shannon; S = Número de espécies ou grupos. 

  

Na discussão dos dados, utilizou-se o termo “Grupo” para identificar os 

invertebrados de uma mesma ordem. 

 
 
2.4  Dados meteorológicos, temperatura e conteúdo de água no solo 
 

 
Durante a amostragem dos organismos do solo, foram registrados dados 

mensais de pluviosidade média e temperatura média do ar através de instrumentos 

da estação meteorológica, situada na Fazenda Tamanduá.  

Em todos os pontos de amostragens nos três transectos foram medidas 

mensalmente, com auxílio de um termômetro digital, a temperatura do solo na 

superfície e a 15,0 cm de profundidade (Figura 5a). Simultaneamente, foram 

retiradas três amostras de solo de 0-15,0 cm de profundidade em cada transecto, 

sendo estas acondicionadas em latas de alumínio de peso conhecido, para 

determinação do conteúdo de água no solo, segundo Tedesco et al. (1995) (Figura 

5b) a b
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Figura 5. Medição da temperatura do solo a 15,0 cm de profundidade (a) e coleta de 

solo (20,0 cm) para determinação do conteúdo de água (b). 
 

 

2.5  Análise estatística 

 

Para os microrganismos adotou-se o delineamento em blocos casualizados 

(DBC) com três repetições, com os tratamentos em arranjo fatorial 2 x 12 x 2 

(profundidade x meses x anos). O esquema de análise de variância encontra-se na 

Tabela 2. 

Os dados de colonização de fungos e bactérias foram transformados, 

utilizando (logX+1). Já os dados da mesofauna para comparação entre as épocas 

foram transformados em 1+x , atendendo assim, às pressuposições da análise de 

variância. Em seguida, os dados referentes as épocas de coleta foram submetidos à 

análise de variância, e as médias comparadas pelo teste de Tukey (α = 0,05), 

utilizando-se o programa SISVAR (Universidade Federal de Lavras). 

 
 
 

 

 

a b



 100

Tabela 2. Esquema de análise de variância a ser utilizado para a densidade    
populacional de microrganismos do solo. 

 

FONTE DE VARIAÇAO GRAUS DE LIBERDADE 

Profundidade (P) 1 

Meses (M) 11 

Anos (A) 1 

P  x  M 11 

P  x  A 1 

M  x  A 11 

P x M x A 11 

Tratamento 47 

Transectos (Blocos) 2 

Resíduo 382 

TOTAL 431 

 

Para análise da mesofauna edáfica, o delineamento experimental utilizado foi 

em blocos casualizados (DBC) com nove repetições, com os tratamentos em arranjo 

fatorial 12  x  2  (meses  x  anos). O esquema de análise de variância encontra-se na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3. Esquema de análise de variância utilizado para a determinação da 
mesofauna do solo. 

 
FONTE DE VARIAÇAO GRAUS DE LIBERDADE 

Blocos 8 

Meses (M) 11 

Anos (A) 1 

M  x  A 11 

Resíduo 184 

TOTAL 215 

 

 

 



 101

 
 
 
 
 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Microrganismos edáficos 

 

 Os resultados obtidos mostraram uma variação mensal na população de 

fungos e bactérias, representada pela UFC (Unidades Formadoras de Colônias) 

desenvolvida em placas de Petri, no Período 1 e no Período 2 de experimentação 

(Figura 6).  

 

 
Figura 6. Flutuação da população de fungos e bactérias (UFC) em amostras de solo 

da área experimental no Período 1 (a) e no Período 2 (b).  
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Observou-se que, com a redução do conteúdo de água no solo em maio/2004 

(Figura 7) a população fúngica sofreu decréscimos consideráveis até o mês de 

junho. Com as precipitações em junho e julho do Período 1(Figura 8), elevando o 

conteúdo de água no solo em torno de 10%, favoreceu o aumento da população, 

com decréscimos nos meses seguintes.  

 

 
Figura 7. Conteúdo de água no solo (%) registrado durante o período experimental. 

 

 

Observou-se que nos meses com maiores precipitações os decréscimos nas 

populações foram mais intensos, indicando que a umidade do solo regula as 

flutuações da população de fungos, onde os extremos limitam o desenvolvimento 

microbiano. 
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Figura 8. Pluviosidade (mm) média e temperaturas do solo (°C) na superfície e a 15 
cm de profundidade, registradas durante os dois anos de experimentação. 

 

No Período 2, observou-se maior população de fungos no mês de novembro, 

resultado esse que surpreendeu, já que as condições eram adversas ao crescimento 

da microbiota, devido à baixa disponibilidade de água no solo (Figura 7) e 

temperatura do solo acima de 30°C. Além disto, provavelmente, a oferta de alimento 

para esses organismos estivesse reduzida, devido ao déficit hídrico. 

A adição de matéria orgânica favorece ao aumento imediato das populações 

da microbiota, mantém o nível elevado por um período mais ou menos prolongado, 

até que se esgotem as fontes energéticas (Cardoso, 1992). 

No presente estudo esse comportamento foi confirmado, onde a partir de 

fevereiro a população voltou a crescer, atingindo um segundo pico em março, mês 

em que o conteúdo de água no solo era de 16,9%, um pouco mais elevada que a do 

mês de abril do Período 1, período em que foi registrado a maior número de fungos. 

Em seguida a população de fungos sofreu decresceu de forma mais lenta até o mês 

de julho, sendo mais acentuado a partir de agosto quando se registraram baixos 

conteúdos de água no solo (menos que 1,5%) e temperaturas elevadas. As 
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oscilações no conteúdo de água e na temperatura do solo promoveram variações na 

população dos microrganismos. Estes dados estão de acordo com Miranda et al. 

(1997). 

 No Período 1, a população de fungos foi superior à população de bactérias 

quando comparado com o Período 2 (Figura 6).  Isso pode ser atribuído ao tempo de 

incubação adotado nesse período, onde a contagem era feita com três dias após a 

colocação nas placas de Petri, tempo esse considerado insuficiente para o 

desenvolvimento das UFC de bactérias. Dessa forma, optou-se, no Período 2, em 

aumentar o tempo de incubação, realizando a contagem 10 dias após a colocação 

nas placas. Com isso verificou-se acréscimo na população das bactérias nesse 

período de observação.  

Pelos resultados obtidos, talvez seja necessário incubar o material por um 

tempo mais longo e utilizar solução dispersante.  

                                                 

                         
 

        Figura 9. Colônias de bactérias (a) e fungos (b) do solo da área experimental.  
 

a 

b 

a 
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A redução na população de bactérias no Período 2 (Figura 6), de dezembro a 

fevereiro e de maio a julho, deveu-se, provavelmente, aos efeitos do estresse 

hídrico. Por outro lado, o pico no mês de março que acompanhou o aumento da 

umidade do solo (Figura 7), provavelmente foi favorecido pela maior disponibilidade 

de matéria orgânica. 

Souto (2002), estudando a população de fungos e bactérias em solo 

degradado no semi-árido da Paraíba após a aplicação de diferentes estercos 

encontrou maior população de fungos no período de menor índice pluviométrico. 

Segundo o autor o aumento do suprimento hídrico pode ter reduzido o contribuído 

para a redução no fornecimento de oxigênio, refletindo na população desses 

organismos. A população de bactérias decresceu nos períodos mais úmidos, 

confirmando o mesmo comportamento desses no presente estudo. 

Lejon et al. (2005) afirmam que, provavelmente a composição da comunidade 

fúngica seja resultado, principalmente, da influência das características do solo, em 

especial o pH e, menos, do material orgânico proveniente das árvores. 

De uma maneira geral, notou-se uma maior taxa de crescimento de fungos 

nos períodos mais secos. Isso poderia estar vinculado ao pH do solo que em todos 

os períodos de amostragem apresentou tendência ligeiramente ácida (Tabela 1), 

mais favorável ao desenvolvimento dos fungos. 

Esses resultados diferem dos encontrados em alguns trabalhos onde, 

segundo Moreira e Siqueira (2002), em várias referências bibliográficas é 

mencionado que fungos são mais adaptados a pH menores que 5,0 e bactérias a 

valores de pH entre 6 e 8. Brandão (1992) relata que os fungos são encontrados 

predominantemente em solos ácidos, onde sofrem menor competição; no entanto, 

esses organismos podem ser encontrados em solos com pH de 3,0 a 9,0, porém o 

valor ótimo é variável com a espécie. No entanto, os autores salientam a existência 

de exceções, que devem ser consideradas para evitar generalizações errôneas. 

Portanto, não se pode afirmar que apenas os fatores climáticos influenciaram as 

alterações da população dos microrganismos estudados, mas também, a interação 

de outros fatores como o pH e a presença de resíduos orgânicos no solo, que vão 

interagindo em maior ou intensidade, alterando a taxa de crescimento desses 

organismos. 

A heterogeneidade espacial e temporal das comunidades microbianas no solo 

tornam o estudo de biodiversidade microbiana difícil. Na realidade, a relevância de 
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análise de biodiversidade microbiana não só depende das técnicas usadas, mas 

também se as amostras são representativas (Calbrix et al., 2005) 

Os resultados apresentados na figura 10 referem-se à distribuição da 

população de fungos e bactérias no solo, nas profundidades de 0-5 cm e 5-10 cm. 

Apesar de não ter ocorrido diferença estatística entre as duas profundidades 

testadas, a população de fungos e bactérias apresentaram os maiores valores na 

profundidade de 0-5 cm no Período 1 (Figura 10a).  
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Figura 10. Distribuição vertical da população de fungos e bactérias (UFC) no 

Período 1 (a) e no Período 2 (b) 
 

No Período 2 (Figura 10b), constatou-se que não ocorreu diferença 

significativa entre as médias para a população de fungos e bactérias, 

respectivamente nas camadas de 0-5 cm e  5-10 cm de profundidade.  

a

b



 107

 

De todas as regiões do solo, a superfície, os resíduos superficiais e a 

rizosfera são os lugares mais ricos em recursos, sendo estas áreas preferidas por 

muitos organismos para desenvolver seu ciclo de vida. Nessas regiões os 

microrganismos proliferam usando carboidratos, exsudados, ácidos orgânicos, 

aminoácidos, enzimas e células liberadas pelas raízes, folhas e outros materiais 

vegetais (Brown, 2002). Provavelmente, esse comportamento pode ser reflexo das 

condições satisfatórias nessa camada como umidade, temperatura, pH e suprimento 

de nutrientes, que favoreceram o desenvolvimento dos fungos. 

Convém ressaltar que, nas condições de clima e solo onde desenvolveu-se o 

presente estudo, esse foi o comportamento da população de fungos e bactérias, 

uma vez que cada ambiente apresenta suas características próprias. 

 
3.2  Mesofauna do solo 

 

3.2.1  Composição total da comunidade do solo 

 
 Durante o período experimental de dois anos foram coletadas 216 amostras 

de solo + serapilheira onde delas foram extraídos 699 indivíduos no Período 1, 

distribuídos em 11 grupos, e 989 no Período 2, distribuídos em 9 grupos, totalizando 

1.688 indivíduos (ANEXO).  

 
 
3.2.2 Densidade e percentual dos grupos taxonômicos 

 

 O número e porcentagem de indivíduos coletados na área experimental, por 

grupo taxonômico, são apresentados na Tabela 4 . 
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Tabela 4. Número e freqüência relativa (%) de indivíduos coletados no total, após 

dois anos de experimentação. 

 
Grupos Nº de indivíduos 

coletados 
% do total 

Collembola 150 8,89  

Ácarine 681 40,34 

Diplopoda  1 0,06 

Hymenoptera 39 2,31 

Larva de coleóptero 11 0,65 

Diplura 6 0,36 

Coleóptera 63 3,73 

Araneae 13 0,77 

Díptera 718 42,53 

Pseudoscorpionida 3 0,18 

Protura 2 0,12 

Isoptera 1 0,06 

TOTAL 1688 100,00 

 
 Observa-se um predomínio do grupo Díptera (42,53%) seguido do grupo 

Acarine com expressiva participação de 40,34% e Collembola com 8,89% . Na 

Figura 11 são ilustrados alguns indivíduos que foram coletadas durante os dois anos 

em que foi conduzido o experimento. 
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Díptera 

 
 

Figura 11. Indivíduos da mesofauna edáfica encontrados em amostra de solo + 
serapilheira em área de Caatinga. 
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O grupo Díptera teve representantes em todas as amostragens realizadas, 

exceto nos meses de outubro e dezembro/Período 1 e julho/Período 2. É provável 

que esses insetos alados sejam agentes importantes na manutenção do equilíbrio 

ecológico, podendo ser predadores de outros organismos do solo, como também 

suas larvas podem servir de alimento para os microrganismos.  

Outros dois grupos com grande expressividade nas amostragens foram 

Acarine e Collembolos. Segundo Damé et al. (1996), a presença desses seres serve 

como indicadores da condição biológica do solo, pela sua sensibilidade às 

alterações ambientais. No entanto, a apresentação dos outros grupos não deixa de 

ser relevante, onde pouco se conhece sobre os organismos que habitam os solos 

sob a Caatinga e seu papel na ciclagem de nutrientes. 

O que também chama a atenção no presente estudo é a presença mais 

elevada de indivíduos em poucos grupos (Diptera, Acarine e Collembola), e os 

demais grupos apresentando um número reduzido de indivíduos. Para Colinaux 

(1986) e Begon et al. (1996), esse comportamento é característico de climas 

tropicais com estações bem definidas, sendo uma seca e outra úmida. Salientam 

Martins e Santos (1999) que, numa comunidade, cada espécie tem uma abundância 

diferente, sendo algumas muito abundantes (dominantes), outras de abundância 

intermediária e ainda outras, de abundância muito pequena (raras).  

Constata-se pelos resultados obtidos (Tabela 4) a grande probabilidade de 

que é provável que o grupo Díptera e o grupo Acarine sejam resistentes e 

perfeitamente adaptados às condições do ambiente onde foi desenvolvido o estudo, 

onde há o predomínio de altas temperaturas e grandes variações no regime hídrico, 

sendo considerados, portanto, espécies dominantes e o grupo Collembola como 

intermediário. No entanto, os demais grupos não são excludentes, possuindo um 

papel importante na regulação interna no fluxo de energia desse ecossistema. 
 Observou-se que não houve diferença de variação na riqueza de indivíduos 

da mesofauna edáfica nos três primeiros meses, que correspondeu ao período onde 

o índice pluviométrico foi bastante baixo, nos dois anos de experimentação (Figura 

12), tendo os meses de outubro e dezembro do Período 1 apresentado o menor 

número de indivíduos. Ocorreu em fevereiro do Período 1 um pico na riqueza de 

indivíduos, resultante de uma maior presença de mosquitinhos do solo nas 

amostras. Em março ocorreu decréscimo substancial no número de indivíduos, 
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mantendo-se praticamente constante até o final. Já no Período 2 se verifica dois 

picos, em janeiro mantendo-se constante até fevereiro e outro pico em abril, com 

decréscimo pronunciado em junho, mantendo em seguida o mesmo comportamento 

do Período 1.  
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Figura 12. Variação mensal na mesofauna coletada na RPPN da Fazenda 

Tamanduá no período experimental. 
 

É provável que esses decréscimos na população da mesofauna nos períodos 

secos sejam decorrentes da diminuição na oferta de alimento, o que limita a 

existência de alguns grupos, restando apenas os mais adaptados às condições de 

escassez hídrica e de alimento, bem como das temperaturas elevadas no solo 

(Figura 8). Para Primavesi (1999), a densidade de seres vivos no solo é determinada 

pela quantidade de alimento existente no local. 

Em geral, a maior riqueza de indivíduos, nos dois anos avaliados, ocorreu no 

período chuvoso. Provavelmente, essa riqueza esteja relacionada com o maior 

conteúdo de matéria orgânica (Poggiani et al., 1996), onde no período chuvoso há 

uma maior contribuição do solo rizosférico pela presença mais efetiva do estrato 

herbáceo. 

Quanto à composição relativa dos grupos taxonômicos, as maiores 

ocorrências no Período 1 foram: Díptera > Acarine > Collembola > Hymenoptera > 

Coleóptera.  Os demais indivíduos encontrados não chegaram a 1% do total. (Figura 

13). 
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Figura 13. Distribuição dos grupos taxonômicos da mesofauna identificados nas 
amostras de solo + serapilheira no Período 1. 

 

 

 

 

 No Período 2, a seqüência dos grupos taxonômicos foi a seguinte: Acarine > 

Díptera > Collembola > Coleóptera > Hymenoptera > Araneae. Os demais grupos 

obtiveram percentuais abaixo de 1% (Figura 14).  
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Figura 14. Distribuição dos grupos taxonômicos da mesofauna identificados nas          
amostras de solo + serapilheira no Período 2. 

 
 

Foi observado que a ordem Hymenoptera apresentou um mesmo nível de 

ocorrência nos dois anos de observação. Toledo (2003), ao estudar a fauna edáfica 

em floresta secundária, relata que esses insetos são sociais e possuem grande 

resistência às variações climáticas, o que pode explicar a ocorrência mais constante. 

Ainda segundo esses autor, os indivíduos pertencente ao grupo Coleoptera são 

muito rústicos e resistentes às alterações ambientais e parte deles possui hábito 

saprófago, atuando na decomposição da liteira. 

 Os grupos taxonômicos que apareceram no presente estudo, nos dois 

períodos de observação, se repetiram, exceto o grupo Isoptera, que apareceu 

apenas no segundo ano, sendo sua distribuição bem inferior aquelas relatadas na 

literatura em outros ecossistemas (Trueba et al.,1999; Toledo, 2003), porém não 

menos importantes para o equilíbrio ecológico da área estudada. 
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Na Figura 15 pode-se observar a ocorrência mensal dos principais grupos da 

mesofauna encontrados durante os dois anos de experimentação. Comparando-se 

os dois anos de estudo, quanto ao número de indivíduos, verificou-se uma maior 

presença dos grupos Díptera (principalmente), Acarine, Collembola e Hymenoptera 

dentre os indivíduos encontrados, em quase todos os meses avaliados.  
 O conteúdo de água no solo (Figura 7) mais elevado no Período 1, 

provavelmente tenha contribuído com a redução do número de indivíduos, quando 

comparado com o Período 2 onde os acréscimos mensais foram bem expressivos. 

No geral, observa-se uma maior população de Dípteras, Ácaros e Colêmbolas nos 

períodos mais úmidos e decréscimos nos períodos secos, principalmente dos 

colêmbolas. Esse comportamento dos colêmbolas foi também observado por Trueba 

et al. (1999), onde afirma que eles são mais sensíveis do que os ácaros ao déficit de 

água disponível no solo. No entanto, os resultados obtidos diferem dos encontrados 

por Ducatti (2002) ao avaliar a fauna edáfica em fragmentos florestais e áreas 

reflorestadas no município de Botucatu (SP), que encontrou maior quantidade de 

amostras sem ácaros no verão e isso em parte pode ser explicado pela migração 

vertical dos indivíduos nesse período. 

Além disso, um outro fator que pode ter contribuído para uma maior presença 

desses grupos no Período 2 foi a maior produção de serapilheira, reportada no 

capítulo 2, onde segundo Trueba et al. (1999), a maioria dos grupos se concentra 

nessa camada, com acréscimos na densidade. Isso é confirmado por Moço et al. 

(2005) ao relatar que a produção de serapilheira aumentou a oferta de alimento para 

a fauna, criando um ambiente favorável para o crescimento da biota do solo, 

estimulando a atividade biológica. 
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Figura 15. Variação mensal de grupos taxonômicos mais representativas na RPPN 

da Fazenda Tamanduá no período experimental (outubro/2003 a 
setembro/2005). 

 

E esse maior aporte de serapilheira no Período 2 estimulou a presença de 

dois grupos que anteriormente não tinha aparecido como o grupo 

Pseudoscorpionida (3 indivíduos) onde segundo Moço et al. (2005), é classificado 

como predador, e 01 indivíduo do grupo Isoptera. Por isso que a manutenção da 
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vegetação é importante para uma maior biodiversidade no ecossistema e, 

conseqüentemente, a manutenção do equilíbrio do ambiente, principalmente no 

bioma Caatinga onde as limitações e excessos dos fatores climáticos são intensos. 

Os ecossistemas naturais com maior diversidade são mais resistentes a 

perturbação e a interferências, onde estes tendem a se recuperar mais rapidamente 

da perturbação e restaurar o equilíbrio em seus processos de ciclagem de materiais 

e fluxo de energia (Aquino e Assis, 2005). 

Assim, o expressivo número de indivíduos dos grupos Díptera, Acarine e 

Collembolos é, provavelmente, devido a características que estes possuem para 

habitar esse tipo de ecossistema. Os demais grupos faunísticos que apareceram em 

menor número, provavelmente estão restritos a ambientes mais favoráveis, mas, 

apesar disso, são de grande importância no processo de decomposição da matéria 

orgânica. 

 
 
3.3. Índices de diversidade e Uniformidade 
 
 
O índice de diversidade de Shannon é um dos mais comumente usados e 

mostra-se extremamente apropriado para o uso em ecologia do solo, uma vez que 

atribui maiores valores às espécies raras presentes na comunidade (Toledo, 2003). 

Quanto à diversidade da fauna no Período 1, se observa pelos resultados da 

Tabela 5 uma menor diversidade de indivíduos no mês de fevereiro, cujo valor do 

Índice de Shannon registrado foi o menor (0,38) evidenciando que nesse período foi 

registrado a presença em grande quantidade de um determinado grupo ou grupos, 

refletindo na redução da diversidade.  
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Tabela 5. Índice de Shannon (H) e Índice de Pielou (e) encontrados nos meses de 
amostragem do Período 1 e do Período 2. 

 
 

 Índices 
Período 1 

   Out      Nov    Dez     Jan    Fev      Mar    Abr   Mai    Jun     Jul    Ago   Set
H 2,54 1,77 2,54 1,23 0,38 1,12 1,23 1,19 1,15 1,18 1,13 1,84

e 8,45 1,64 8,45 0,76 0,15 0,65 0,76 0,72 0,68 0,71 0,66 1,84

 
 Índices 

Período 2 
  Out      Nov     Dez     Jan     Fev     Mar    Abr    Mai    Jun    Jul    Ago   Set

H 1,76 1,60 2,22 0,84 0,69 1,23 0,63 0,86 1,11 1,35 1,15 1,43

e 1,43 1,14 2,85 0,39 0,32 0,70 0,27 0,41 0,59 0,82 0,62 0,91

 

Com essa menor diversidade não há uma distribuição uniforme dos indivíduos 

nesse período, o que é confirmado pelo baixo Índice de Pielou encontrado (0,15). 

Nesse período foram contabilizados 346 indivíduos, sendo que desse total 83,53% 

era do grupo Diptera e 13,6% do grupo Acarine, confirmando a reduzida diversidade 

da fauna nesse período. De janeiro a abril de 2004, período onde foram registrados 

os maiores índices pluviométrico, foram capturados 366 indivíduos do grupo Díptera 

e 87 indivíduos do grupo Acarine o que correspondeu a 77,87 e 57%, 

respectivamente, do total de indivíduos desses dois grupos registrado em todo o 

Período 1. É provável que as condições favoráveis no microclima do solo na estação 

úmida com a presença mais efetiva dos estratos herbáceo e arbustivo, tenha 

aumentado a oferta de alimento para esses organismos, refletindo no acréscimo 

desses indivíduos. 

Os resultados obtidos foram semelhantes aos encontrados por Ducatti (2002), 

onde verificou uma maior quantidade de ácaros nas amostras coletadas no período 

de clima mais quente e úmido, condição satisfatória para a presença dos ácaros na 

camada superficial do solo. 

 O maior valor do Índice de Shannon no Período 1 foi encontrado nos meses 

de outubro e dezembro de 2003, provavelmente em razão do menor número de 
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organismos encontrados e pequena variação da riqueza de fauna (apenas dois 

grupos em cada um desses meses), elevando a eqüitabilidade que é explicada pelo 

maior valor no Índice de Pielou que foi de 8,45 em ambos os meses. Para Walker 

(1989), a diversidade de espécies está associada a uma relação entre número de 

espécies (riquezas de espécies) e a distribuição do número de indivíduos entre as 

espécies (eqüitabilidade). 

Ainda na Tabela 5, verifica-se que no Período 2, o menor valor do Índice de 

Shannon foi registrado no mês abril (0,63), período esse de maior densidade de 

indivíduos de determinado grupo e menor uniformidade das espécies, confirmada no 

Índice de Pielou (0,7). Os resultados obtidos no mês de abril de 2005 foram 

semelhantes aos obtidos em fevereiro de 2004, com predomínio do grupo Díptera 

com 132 indivíduos capturados e o grupo Acarine com 76 indivíduos, 

correspondendo a 57,4% e 33,04%, respectivamente do total de indivíduos 

capturados.  Confirma-se também, o acréscimo da população de ácaros no período 

mais úmido, como foi verificado no Período 1. A população desses organismos nos 

meses de maior oferta hídrica, de janeiro a abril de 2005, foi de 291 indivíduos, 

reduzindo para 231 nos meses subseqüentes. 

 Ao avaliar a distribuição de cada grupo quanto à abundância e uniformidade  

(Tabela 6), verifica-se no Período 1 que entre os indivíduos capturados o número de 

indivíduos do grupo Díptera foi o maior com 470 indivíduos. Os baixos valores 

obtidos nos índices testados (H= 0,17 ; e = 0,06) evidenciam que a alta densidade 

de indivíduos do grupo Díptera pode ter reduzido a diversidade no ecossistema. 

Essa maior abundância desses insetos contribuiu para reduzir a uniformidade (e), 

confirmando a acentuada dominância desses organismos nas amostragens 

realizadas.  

 

 

 

 

 

 

 



 119

 
Tabela 6. Valores obtidos pelo Índice de Shannon (H) e Índice de Pielou (e) para os 

grupos da mesofauna encontrados no Período 1 e no Período 2. 
                                       Índices 

                                       ----------  Período1  ---------   ----------  Período 2 ---------
         Grupos                   Shannon        Pielou         Shannon          Pielou 

Collembola 1,41 0,50 0,91 0,30 

Acarine 0,66 0,23 0,27 0,09 

Diplopoda 2,84 1,00 NE NE 

Hymenoptera 1,54 0,54 0,58 0,19 

Larva de Coleóptero 2,07 0,73 0,44 0,15 

Diplura 2,07 0,73 NE NE 

Coleóptera 1,73 0,61 1,30 0,43 

Araneae 2,54 0,89 1,95 0,65 

Díptera 0,17 0,06 0,60 0,20 

Protura 2,54 0,89 NE NE 

Isoptera NE* NE 3,00 1,0 

Pseudoscorpionida NE NE 2,52 0,84 
         *NE = Não Encontrado 

 
Diante desses resultados, é importante a realização de novos estudos sobre 

esses organismos que foram capturados em todas as amostragens realizadas em 

dois anos de experimentação, exceto nos meses de outubro e dezembro de 2003, e 

geralmente em maior número do que os demais grupos faunísticos.  

Os outros grupos que apresentaram maior densidade e, conseqüentemente, 

reduzido índice de Shannon (H) e menor uniformidade (e) foram Díptera, Acarine, 

Collembola e Hymenoptera. Os resultados demonstram que o grupo Acari tem um 

grande predomínio nas amostras e todos os grupos encontrados desempenham um 

papel de relevante importância no processo de decomposição e ciclagem de 

nutrientes no solo. 

 No Período 2 o grupo Acari apresentou menor índice de Shannon, seguido 

dos  grupos Díptera, Collembola e Coleoptero, sendo esses grupos com maior 

número de indivíduos capturados. Foi verificada então, diferença entre a ordem de 

abundância de cada grupo de um ano para o outro, onde alguns organismos 
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sofreram decréscimos no número de indivíduos, como é o caso dos Dípteros, e 

outros acréscimos como ocorreu com os grupos Acarine e Coleópteros.  

 Essas mudanças na estrutura da comunidade de um ano para o outro pode 

ser devido a maior ou menor oferta de alimento disponível via serapilheira, que no 

Período 2 foi superior ao Período 1, como reportado no capítulo 2. Portanto, essas 

substituições de espécies e rearranjos na abundância fazem parte do 

desenvolvimento do ecossistema em busca do equilíbrio. 
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4. CONCLUSÕES 

 

• Oscilações no conteúdo de água no solo e temperaturas elevadas promoveu 

variações na população microbiana; 

 

• A população de fungos foi superior a de bactérias, em todos os períodos 

estudados; 

 

• Os grupos predominantes da mesofauna foram Díptera, Acarine e Collembola 

; 

 

• A composição relativa dos grupos taxonômicos no primeiro ano foi:            

Díptera > Acarine > Collembola > Hymenoptera > Coleóptera; no segundo 

ano: Acarine > Díptera > Collembola > Coleóptero > Hymenoptera > Aranea; 

 

• O baixo valor no índice de Shannon com conseqüente redução na 

uniformidade representada pelo índice de Pielou, evidenciou o predomínio do 

grupo Díptera; 

 

• Os grupos que apresentaram menor índice de Shannon e de Pielou, 

indicando maior densidade de indivíduos, foram Díptera, Acarine, Collembola 

e Hymenoptera. 

 

 

 



 122

 

 

 

 

 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
AQUINO, A.M. de; ASSIS, R.L. de. Processos biológicos no sistema solo-planta: 
ferramentas para uma agricultura sustentável. Brasília, EMBRAPA.  Informação 
Tecnológica, 2005, 368p. 
 

BEARE, M.H.; PARMELEE, R.W.; HENDRIX, P.F.; CHENG, W. Microbial and faunal 
interactions and effects on litter nitrogen and decomposition in agroecosystems. 
Ecol. Monogr., v. 62, p. 569-591, 1992. 
 

BEGON, M.; HARPER, J.L.; TOWNSEND, C.R. Ecology: individuals, populations 
and communities. 3. ed. Oxford: Blackwell Science, 1996. 1068p. 
 

BRANDÃO, E.M.  Os componentes da comunidade microbiana do solo. In: 
CARDOSO, E.J.B.N.; TSAI, S.M.; NEVES, M.C.P. (Cooord.). Microbiologia do 
solo. Campinas, SBCS, 1992. 360p. 
 

BROWN, G.G. Papel das interações biológicas no funcionamento edáfico: interações 
entre a fauna e os microrganismos do solo. In: FERTIBIO, Rio de Janeiro, 2002. 
Anais ..., 2002, p. 1-4. 
 

CALBRIX, R.; LAVAL, K.; BARRAY, S. Analysis of the potential functional diversity of 
the bacterial community in soil: a reproducible procedure using sole-carbon-source 
utilization profiles. European Journal of Soil Biology, v. 41, n.1-2, p.11–20, 2005. 
 

CARDOSO, E.J.B.N. Ecologia microbiano do solo. In: CARDOSO, E.J.B.N.; TSAI, 
S.M.; NEVES, M.C.P. (Coord.) Microbiologia do solo. Campinas: SBCS, 1992. p. 
33-39. 
 

CARVALHO, F. Atributos bioquímicos como indicadores da qualidade de solo 
em floresta de Araucária angustifólia (Bert.) O. Ktze. no Estado de São Paulo. 
2005. 79f. Dissertação (Mestrado em Ecologia de Agroecossistemas). Escola 
Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba, SP. 
 



 123

COLINVAUX, P. Ecology. New York: John Wiley and Sons Inc., 1996. 725p. 

 
CORREIA, M.E.F.; ANDRADE, A.G. Formação da serapilheira e ciclagem de 
nutrientes. In: SANTOS, G.A.; CAMARGO, F.A.O. (Eds.). Fundamentos da matéria 
orgânica do solo: ecossistemas tropicais e subtropicais. Porto alegre: Gênesis, 
1999. p. 197-225. 
 

DAMÉ, P.R.V.; QUADROS, F.L.F. de; KERSTING, C.E.B.; TRINDADE, J.P.P. 
Efeitos da queima seguida de pastejo ou diferimento sobre oo resíduo, temperatura 
do solo e mesofauna de uma pastagem natural. Revista Ciência Rural, v.26, n.3, 
p.391-396, 1996. 
 

DUCATTI, F. Fauna edáfica em fragmentos florestais e em áreas reflorestadas 
com espécies da Mata Atlântica. 2002. 70f. Dissertação (Mestrado Recursos 
Florestais). Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São 
Paulo, Piracicaba. 
 

LEJON, D.P.H.; CHAUSSOD, R.; RANGER, J.; RANJARD, L. Microbial community 
structure and density under different tree species in an acid forest (Morvan, France). 
Microbial Ecology, v.50, n.4, p. 614-625, 2005. 
 

MARTINS, F.R.; SANTOS, F.A.M. Técnicas usuais de estimativa da biodiversidade. 
Revista Holos, Centro de estudos Ambientais da Universidade estadual Paulista, 
edição especial, p. 236-267. 1999. 
 

MERLIM, A.O. Macrofauna edáfica em ecossistemas preservados e degradados 
de araucária no Parque Estadual de Campos do Jordão, SP. 2005. 89f. 
Dissertação (Mestrado em Ecologia de Agroecossistemas). Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, Piracicaba, SP. 
 

MELO, L.A.S. Recomendações para amostragem e extração de 
microartrópodes de solo. EMBRAPA. Circular Técnica, n.3. 2002. p. 1-5 
 

MIRANDA, C.S.S.; FERREIRA, M.G.V.X.; MENEZES, M. Atividade biológica de 
solos com A Chernozêmico na zona da mata norte de Pernambuco. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE CIÊNCIAS DO SOLO, 26, Rio de Janeiro, 1997. 
Anais ... Rio de Janeiro, 1997, p. 1-4. 
 

MOÇO, M.K.S; GAMA-RODRIGUES, E.F.; GAMA-RODRIGUES, A.C.; CORREIA, 
M.E.F. Caracterização da fauna edáfica em diferentes coberturas vegetais na região 
norte fluminense. Revista Brasileira de Ciencia do Solo, v.29, n.4, p. 565-571, 
2005. 
 



 124

MOREIRA, F.M.S.; SIQUEIRA, J.O. Microbiologia e bioquímica do solo. Lavras: 
UFLA, 2002. 625 p. 
 

ODUM, E.P. Ecologia. Rio de Janeiro, Guanabara, 1993. 434p. 
 

PRIMAVESI, A. Manejo ecológico do solo. São Paulo, Nobel, 1999. 549p. 
 

POGGIANI, F.; OLIVEIRA, R.E. de; CUNHA, G.C. da. Práticas de ecologia florestal. 
Documentos Florestais, n.16, p. 1-44, 1996. 
 

SILVA, A. P. da. Atributos pedoecológicos e censitários relativos à 
desertificação: município de Soledade, Paraíba. 1997. 56f. Monografia – Centro 
de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Paraíba, Areia, PB. 
 
SHARMA, S.; RANGGER, A.; von LÜTZOW, M.; INSAM, H. Functional diversity of 
soil bacterial communities increases after maize litter amendment. Eur. J. Soil Biol., 
v.34, n.2, p. 53-60, 1998. 
 

SOUTO, P.C. Estudo da dinâmica de decomposição de estercos na 
recuperação de solos degradados no semi-árido paraibano. 2002. 110f. 
Dissertação (Mestrado em Manejo de Solo e Água) Centro de Ciências Agrárias, 
Universidade Federal da Paraíba, Areia, PB. 
 

TEDESCO, J. M.; VOLKWEISS, S. J.;  BOHNEN, H. Análises de solo, plantas e 
outros materiais. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1995. 
188p. (Boletim técnico, 5). 
 
TRUEBA, D.P.; GONZÁLEZ, M.M.V.; ARAGONÉS, C.R. Comunidade de la 
mesofauna edáfica em uma selva baja inundable de la reserva de la Biosfera de 
Sian, Quintana Rôo, México. Ver. Biol. Trop., v.47, n.3, p.489-492, 1999. 
 

TOLEDO, L. de O. Aporte de serrapilheira, fauna edáfica e taxa de 
decomposição em áreas de floresta secundária no Município de Pinheiral, RJ. 
2003. 80 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Ambientais e Florestais) – Instituto 
de Florestas, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica, RJ.  
 

WALKER, D. Diversity and stability. In: EDWARDS, C.A. (Ed.) Ecological concepts. 
Oxford: Blackwell Scientific Public, 1989. p. 115-146. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 125

 
 
 

CAPÍTULO IV 
 
 
CARACTERÍSTICAS QUÍMICAS DA SERAPILHEIRA DEPOSITADA NUMA ÁREA 
DE CAATINGA LOCALIZADA NA RPPN DA FAZENDA TAMANDUÁ, EM SANTA 

TEREZINHA (PB) 
 
 

RESUMO - O presente trabalho avaliou as características químicas da serapilheira  
depositada em área de Caatinga na RPPN da Fazenda Tamanduá, no semi-árido da 
Paraíba, bem como os estoque de nutrientes nela contidos. Estimou-se também os 
teores remanescentes dos nutrientes contidos na serapilheira acondicionada em 
sacolas de náilon após 12 e 24 meses de exposição às condições ambientais.  A 
ordem das quantidades totais de nutrientes analisados na serapilheira foi a seguinte: 
N > Ca > S > K > Mg > P. A liberação de K, Ca e Mg acompanhou a perda de massa 
da serapilheira. Ao longo do processo de decomposição ocorreram aumentos nos 
valores de concentração do N, P e S. 
 

Palavras-chave: Ciclagem de nutrientes, Caatinga, serapilheira 

 
 
 

CHEMICAL CHARACTERISTICS OF LITTER IN A CAATINGA FOREST SITE 
LOCATED IN THE FAZENDA TAMANDUÁ RPPN, IN SANTA TEREZINHA (PB) 

 
ABSTRACT: This study evaluated the chemical characteristics and nutrient content 
of litter in a Caatinga forest site located in the Fazenda Tamanduá RPPN, in the 
semi-arid region of Paraíba. It was also estimated the remaining nutrient content of 
litter in nylon bags after 12 and 24 months under field conditions. The order of the 
nutrient quantities present in litter was as follow: N > Ca > S > K > Mg > P. Also, K, 
Ca, and Mg release was directly related to litter weight loss, and N, P and S 
concentrations in litter increased during the process of litter decomposition. 
 
 
Keywords: Nutrient cycling, Caatinga, litter. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A decomposição de resíduos de plantas inclui lixiviação, separação através 

da fauna do solo, transformação da matéria orgânica pelos microrganismos e 

transferência dos componentes orgânicos e minerais para o solo. Este processo é 

principalmente biológico, mas é influenciado pelos fatores abióticos através de seus 

efeitos na fauna do solo (Loranger e Ponge, 2002).  

Vários estudos sobre ciclagem de nutrientes em ecossistemas florestais 

(Rogers, 2002; Gama-Rodrigues e Barros, 2002) determinaram as características 

químicas da serapilheira, para conhecer a qualidade do material orgânico, sendo 

este indicador para se determinar à taxa de decomposição. 

    Para entender melhor os processos de decomposição, foram desenvolvidos 

modelos que mostram a influência da qualidade de substrato nas diferentes fases da 

decomposição. Duas fases no processo de decomposição foram determinadas: uma 

fase de lixiviação e outra fase pós-lixiviação, que são reguladas através de 

parâmetros de qualidade de diferentes serapilheiras (Loranger e Ponge, 2002).  

O conteúdo inicial de N e a relação de C:N foram os primeiros parâmetros 

químicos determinados na serapilheira que indicam a velocidade da taxa de 

decomposição (Tian et al., 1992). Resíduos orgânicos ricos em compostos simples 

como açúcar e amido são oxidados rapidamente no solo e a formação de húmus 

pode ser incipiente, não contribuindo com a CTC do solo (Glória, 1992). Esse autor 

vincula o aumento da CTC do solo à velocidade de decomposição das substâncias 

orgânicas do resíduo e aos produtos finais formados, onde talvez seja desejável teor 

relativamente elevado de lignina e celulose, compostos que tendem a sofrer 

oxidação mais lenta, contribuindo, assim, para a formação de materiais mais 

persistentes e que poderiam afetar de maneira duradoura a CTC do solo. Para 

Rodella (1996), a contribuição de resíduos orgânicos na CTC de solos irá depender 

da natureza dos compostos orgânicos presentes. 
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Para McClaugherty e Berg (1987), em florestas temperadas, a primeira fase do 

processo de decomposição (<30% da perda de massa inicial) é regulada pelo 

conteúdo de nutrientes, enquanto que a segunda fase é regulada pelo conteúdo de 

lignina e a relação de holocelulose:lignina.  

A importância de se avaliar a produção de serapilheira está na compreensão 

dos reservatórios e fluxos de nutrientes, os quais constitui-se na principal via de 

fornecimento de nutrientes, por meio da mineralização dos restos vegetais. Nos 

solos altamente intemperizados, assim como nos degradados, a serapilheira 

constitui-se na maior fonte de vários tipos de matéria orgânica e, conseqüentemente, 

de nutrientes para a flora e fauna do solo degradado (Souza e Davide, 2001). 

Diante da importância da serapilheira nos processos de mineralização e 

ciclagem da matéria orgânica, o objetivo desse estudo foi analisar a concentração de 

nutrientes na serapilheira, identificando também as diferentes fases do processo de 

decomposição em área de Caatinga. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1 Características da área de estudo 
 

 O estudo foi realizado na RPPN pertencente à Fazenda Tamanduá, no 

município de Santa Terezinha (PB), de setembro de 2003 a agosto de 2005, com as 

primeiras coletas realizadas 30 dias após a instalação do experimento. A 

precipitação total no período de estudo foi de 1489,5 mm (830,8 mm no primeiro ano 

e 658,7 mm no segundo ano) e a temperatura média de 27ºC (Figura 1). Segundo a 

classificação climática de Köppen, o clima da região é o do tipo Bsh, caracterizado 

por apresentar estação seca, típica das savanas. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 1. Pluviosidade e temperatura médias registradas no período em que foi 

conduzido o experimento. 
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2.2 Serapilheira e conteúdo de nutrientes 
 

Amostras de serapilheira foram coletadas mensalmente durante o período 

experimental em 20 caixas de madeira de 1,0 m2 distribuídas em sete transectos 

demarcados na reserva. A serapilheira acumulada nas caixas foi seca em estufa 

com circulação forçada de ar à temperatura de ± 65°C. Foi reunida a serapilheira 

acumulada em cada transecto, e deste retirada uma amostra composta por 

transecto, triturada em moinho tipo Wiley e posteriormente analisadas quanto aos 

teores de macronutrientes. Realizou-se a análise da serapilheira depositada a cada 

três meses, durante dois anos. 

Para avaliar os teores remanescentes de macronutrientes, analisou-se a 

serapilheira acondicionada nas sacolas de náilon, sendo utilizadas amostras do 

início do experimento (setembro/2003), um ano após instalação (outubro/2004) e no 

término do experimento (setembro/2005). 

As análises químicas da serapilheira foram realizadas pelo Laboratório de 

Análise de Tecido de Planta do Centro de Ciências Agrárias/UFPB, determinando-se 

por digestão nítrico-perclórica, os teores de C (oxidação com K2Cr2O7  em meio 

ácido), N (método Kjeldahl), P (fotocolorimetria), K (fotometria de chama), Ca, Mg, S 

(espectrofotometria de absorção atômica), através de metodologia padronizada 

(EMBRAPA, 1997).  

Para obter o conteúdo de nutrientes, multiplicou-se a biomassa seca 

depositada (serapilheira) pela concentração média determinada em laboratório, para 

cada nutriente. 

O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado com oito 

tratamentos (meses) e sete repetições (transectos). As análises estatísticas dos 

dados foram realizadas através do programa SISVAR (UFLA), e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5%.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 Transferência nutrientes via serapilheira 
  

3.1.1 Teores de nutrientes na serapilheira 
 

 Os valores médios trimestrais da concentração de nutrientes transferidos para 

a superfície do solo através da serapilheira podem ser visualizados na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Concentração média de nutrientes na serapilheira depositada 

(amostragem trimestral) em área de Caatinga, em RPPN localizada no 
semi-árido da Paraíba. 

 
 
 
 

       N                  P                 K                Ca                 Mg                S 
  

 (g kg-1 de serapilheira) 
Dez/2003 13,86 abc 1,29 a 4,14  bc 9,86 ab 1,00 b 4,14 a 

Mar/2004 17,43 a 1,43 a 5,00 abc 15,14 a 1,14 b 4,00 a 

Jun/2004 13,14 bc 1,00 a 2,29 c 6,00 b 1,29 ab 4,14 a 

Set/2004 11,71 bc 1,14 a 6,00 ab 7,57 b 1,71 ab 5,29 a 

Dez/2004 15,29 ab 1,43 a 4,43 abc 7,29 b 1,14 b 6,14 a 

Mar/2005 14,14 abc 1,71 a 4,29 abc 7,29 b 1,57 ab 13,86 a 

Jun/2005 14,00 abc 1,43 a 4,00 bc 7,29 b 1,57 ab 7,43 a 

Set/2005 10,57 c 1,00 a 7,00 a 4,43 b 2,14 a 8,00 a 

Média 13,8 1,3 4,6 8,1 1,4 6,6 

CV % 17,95 55,38 35,65 44,33 35,21 97,78 
Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, a 5%.  

 

Foram observadas variações nas concentrações dos nutrientes nos meses 

avaliados, cuja intensidade foi regulada pela deposição das diferentes frações que 
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compuseram a serapilheira ao longo do tempo, os quais estão de acordo com 

Shumacher et al. (2003). As diferenças entre elementos são resultantes das 

características funcionais de cada nutriente no metabolismo da planta, na 

diversidade do controle de fluxo e refluxo nos compartimentos de rápida ciclagem e 

lenta ciclagem, antes da abscisão dos órgãos em cada espécie e, mesmo das 

características do compartimento solo (Meguro et al.,1980).  

As maiores variações foram observadas nos teores Ca e S e os menores 

teores de N, P e Mg, estando os dados de acordo com Vital (2002).  

 O nutriente fornecido em maior concentração ao solo da Caatinga foi o N. É 

provável que essa maior concentração de N na serapilheira seja atribuída a maior 

contribuição da fração folhas (Capítulo I), pois na área ocorre um grande número de 

espécies caducifólias, confirmando um potencial elevado de ciclagem de nutrientes, 

via serapilheira. O gradiente de concentração dos nutrientes apresentou a seguinte 

ordem: N > Ca > S > K >Mg > P. Essa mesma seqüência de transferência de 

nutrientes foi observada por Schumacher et al. (2003) e por Pereira et al. (2000), 

exceto o S que não foi determinado pelos citados autores. 

Comparando os valores das concentrações médias dos nutrientes obtidas 

nesse estudo com as concentrações obtidas por Santana (2005) em área de 

Caatinga na Estação Ecológica do Seridó, (RN), os valores de N, K, Ca e Mg foram 

superiores aos maiores valores registrados no presente estudo. Já os valores de P e 

S nesse estudo foram superiores aos relatados pelo supracitado autor. Essas 

diferenças são decorrentes da presença de espécies diferentes, com idades 

diferentes e, também, às condições edafoclimáticas diferentes, apesar dos dois 

trabalhos terem sido desenvolvidos em área de Caatinga. 

Considerando-se os valores médios, estatisticamente houve diferença na 

concentração de N na serapilheira, nos meses avaliados, onde a maior concentração 

desse nutriente ocorreu no mês de março/2004 (período chuvoso), e os menores 

ocorrem nos meses de setembro/2004 e 2005. Isso pode estar associado à 

presença de frações jovens (principalmente folhas) que sofreram abscisão nesse 

período de chuvas, além da fração estrutura reprodutiva que contribuíram na 

formação da serapilheira depositada, pois de acordo com Schumacher et al. (2003), 

as estruturas reprodutivas apresentam teores elevados de N, inferiores apenas aos 
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das folhas. Portanto, de todos os nutrientes determinados, o N é o que apresentou 

concentrações mais elevadas atingindo até 17,43 g kg-1 no mês de março de 2004. 

Quanto à concentração de P, não houve diferença entre os meses, sendo o 

maior valor registrado em março de 2005 (1,71 g kg-1), valor este considerado 

elevado por Jaramillo e Sanford Jr. (1995), onde, segundo esses autores, a 

concentração de 1,50 g kg-1 se encontra entre as mais altas referências para as 

florestas tropicais. Comparando os valores de P obtidos em outros trabalhos em 

área de Caatinga, Santana (2005), no Rio Grande do Norte obteve 1,48 g kg-1 de P, 

Dantas (2003), na Paraíba, com 1,30 g kg-1, valores estes inferiores ao obtido em 

março/2005, porém próximos aos demais meses analisados. Provavelmente, essa 

maior concentração em março seja devido a maior deposição da fração estruturas 

reprodutivas. De acordo com Ferri (1985), a concentração elevada de P nas folhas e 

frutos estimula o crescimento, acelera a maturação e ajuda na formação das 

sementes, a respiração e a absorção iônica de outros elementos. 

A concentração de K diferiu entre os meses, sendo os maiores valores 

registrados em setembro/2005 e setembro/2004 com 7,0 g kg-1 e 6,0 g kg-1, 

respectivamente. Esses valores foram inferiores aos encontrados na fração caatinga 

total por Santana (2005), na serapilheira em fragmento de mata ciliar (Vital, 2002) e 

por demais autores para a fração folhas (Caldeira et al., 2000; Pereira et al., 2000; 

Schumacher et al., 2003). O K apresentou variação na sua concentração ao longo 

do tempo onde, de acordo com Kolm e Poggiani (2003) esse comportamento é 

devido à alta mobilidade desse cátion nas plantas. Outra observação importante é a 

ocorrência dessa maior concentração no período de ausência das chuvas (estação 

seca), onde o crescimento das árvores fica mais lento, e de acordo com Kolm e 

Poggiani (2003), haveria redução no processo de translocação desse elemento das 

folhas caducas para as mais novas e, além disso, o K é facilmente lixiviado. 

Segundo Larcher (2002), os elementos preferencialmente encontrados nas 

folhas, são N, P, Ca, Mg e S. As flores e os frutos acumulam preferencialmente K, P 

e S; a casca e o tronco contêm relativamente mais Ca. Essa maior concentração de 

nutrientes nas folhas, segundo Bellote (1990), é porque a maioria das células vivas 

se encontra nesse órgão, que tendem a acumular maiores quantidades de 

nutrientes, em função dos processos de transpiração e fotossíntese, já que a 

concentração de nutrientes nas folhas das árvores é influenciada por diversos 

fatores como os sítios, a idade das folhas, a posição na copa e época do ano. 
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A maior concentração de Ca foi observada na estação chuvosa, em 

março/2004, com 15,14 g kg-1, período este em que a deposição da fração galhos 

superou a fração folhas. Resultados semelhantes foram obtidos por Santana (2005), 

Schumacher et al. (2003), Pereira et al. (2000), onde verificaram a maior 

concentração desse elemento na fração galhos e cascas. A carência de Ca, 

segundo Pereira et al. (2000), manifesta-se justamente nas partes novas das 

plantas. Por isso, justifica-se essa maior concentração em março/2004, período este 

em que as espécies vegetais da área estavam totalmente renovadas na sua 

folhagem, depositando material orgânico jovem e rico em Ca. 

Os maiores teores de Mg foram obtidos em setembro/2005, diferindo dos 

demais meses, devido, provavelmente, pela maior deposição das folhas na formação 

da serapilheira, novamente as maiores contribuintes, já que este faz parte do 

componente fotossintético (Awad e Castro, 1983). Essa concentração elevada desse 

elemento nas folhas foi relatada em florestas natural e implantada por diversos 

autores (Queiroz, 1999; Caldeira et al,. 2000; Pereira et al.,2000; Santana, 2005).  

Os teores de S, não diferiu ao longo do tempo, embora a maior cencentração 

tenha ocorrido no mês de março/2005 com 13,86 g kg-1, sendo esse valor superior 

ao encontrado por Santana (2005) na fração Caatinga total com 1,84 g kg-1 e 

Caldeira et al. (2000) com 1,18 g kg-1 em folhas de acácia negra (Acacia mearnsii) 

em Butiá – RS.  

De modo geral, verificou-se que as maiores concentrações dos nutrientes 

ocorreram nos meses mais secos, exceto para o K e Mg, indicando que as 

quantidades de nutrientes contidos nos resíduos vegetais seguem os padrões de 

produção da serapilheira ao longo do ano. Resultados semelhantes foram 

observados por Queiroz (1999) e Diniz et al. (1997). A quantidade total de nutrientes 

minerais em uma floresta é determinada pela sua quantidade na vegetação (folhas, 

ramos, cascas, lenho, raízes), na serapilheira e no solo (Schumacher et al., 2003). 

Observa-se na Tabela 2 os valores trimestrais das relações C/N, C/P e C/S da 

serapilheira depositada, em área de Caatinga. 
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Tabela 2. Relação C/N, C/P e C/S da serapilheira depositas trimestralmente em área 
de Caatinga. Fazenda Tamanduá, Santa Terezinha, PB, 2003/2005. 

 

 RELAÇÃO 
            C/N                               C/P                             C/S 

Dez/2003 19,09 c 215,20 a 53,49 c 

Mar/2004 26,59 bc 335,70 a 121,83 bc 

Jun/2004 37,19 abc 512,61 a 131,00 a  

Set/2004 26,59 bc 569,57 a 104,43 abc 

Dez/2004 37,19 abc 496,99 a 42,75 c 

Mar/2005 41,01 ab 406,8 a 55,08 c 

Jun/2005 28,61 bc 427,47 a 62,62 bc 

Set/2005 47,09 a 485,11 a 63,82 bc 

CV % 32,6 49,56 47,18 

Médias seguidas de mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.  

 
 

A dinâmica da decomposição de resíduos orgânicos que vai disponibilizar 

(mineralização) ou não disponibilizar (imobilização) os nutrientes para o sistema é 

regulado pela qualidade dos resíduos, principalmente das relações C/N, C/P e C/S 

(Gonçalves, 1995).  

A relação C/N da serapilheira depositada variou durante os meses de 

observação, sendo a relação mais alta obtida no mês de setembro/2005 e 

março/2005. Santana (2005), em área de Caatinga, encontrou relação C/N um 

pouco maior que 21 para folhas de Caesalpinia pyramidalis e 31 para folhas de 

Croton sonderianus que se decompôs mais lentamente.  

Apesar de não diferir estatisticamente, a relação C/P apresentou valores 

elevados em setembro/2004 e junho/2004, sendo também nesse mês obtida a maior 

relação C/S para os resíduos depositados. 

De acordo com Gonçalves (1995), quando o resíduo apresenta relação C/N 

>30, relação C/P > 400 e relação C/S > 400 os nutrientes ficam imobilizados e a 
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disponibilidade de N, P e S é diminuída. Nos dados acima apresentados, observa-se 

que a relação C/N abaixo de 20 só foi obtida no mês de dezembro/2003, a relação 

C/P abaixo de 400 foi obtida nos meses de dezembro/2003 e março/2004 e a 

relação C/S foi inferior a 400 em todos os meses. Essa variação nas diferentes 

relações, provavelmente controla a disponibilidade de nutrientes no ambiente, onde 

um elemento é disponibilizado em detrimento de outro, mantendo o equilíbrio na 

ciclagem dos nutrientes. 

Em termos de ecossistema, a ciclagem de nutrientes é determinada pela 

quantidade de nutrientes que entra, pela quantidade retida na fitomassa, pelas taxas 

de decomposição dos diferentes componentes da serapilheira e da matéria orgânica 

do solo, pelas taxas de imobilização e mineralização de nutrientes e, pela absorção 

dos nutrientes (Cuevas e Medina, 1996). 

 

3.2 Estimativa do estoque de nutrientes na serapilheira 

 
Observa-se que as maiores quantidades totais de todos os nutrientes 

analisados na biomassa seguem a seguinte ordem: N > Ca > S > K > Mg > P 

(Tabela 3). 

Essa ordem difere dos resultados encontrados por Queiroz (1999) em 

fragmento de mata ciliar, Caldeira et al. (2000) em povoamento de Acacia 

mearnsii, Vital (2002) em fragmento de mata ciliar e Santana (2005) em área de 

Caatinga. 

Comparando os dados obtidos com os de Santana (2005), cuja seqüência 

da ordem das quantidades de nutrientes foi N > Ca > K > Mg > S > P, verifica-se 

que o nitrogênio é o elemento que apresenta a maior transferência dentro da 

vegetação e em seguida vem o Ca, confirmando o comportamento desses 

elementos na vegetação Caatinga. 
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Tabela 3. Quantidade de nutrientes (kg ha-1) na serapilheira depositada na área de 
estudo. 

 

 

Meses 

 

Biomas
sa 

(kg ha-1) 

Nutrientes (kg ha –1) 

------------------------------------------------------------------------------------------

       N                P               K               Ca               Mg                S 

Dez/2003 14,2 0,20 0,02 0,06 0,14 0,01 0,06 

Mar/2004 93,98 1,64 0,13 0,47 1,42 0,11 0,36 

Jun/2004 297,37 3,91 0,30 0,68 1,78 0,38 1,23 

Set/2004 131,29 1,54 0,15 0,79 0,99 0,22 0,69 

Dez/2004 23,86 0,40 0,03 0,11 0,17 0,03 0,15 

Mar/2005 77,96 1,10 0,13 0,33 0,57 0,12 1,10 

Jun/2005 211,69 2,96 0,30 0,85 1,54 0,33 1,57 

Set/2005 168,8 1,78 0,17 1,18 0,75 0,36 1,35 

TOTAL 1019,15 13,53 1,23 4,47 7,36 1,56 6,51 

 

Esse retorno elevado do Ca, segundo Vitousek (1984), é encontrado na 

maioria das florestas tropicais estudadas. Quanto ao P, este foi o elemento limitante 

no presente estudo e no do supracitado autor, fato esse que também ocorreu nas 

diversas formações vegetais, nativas ou implantadas (Queiroz, 1999; Caldeira et al., 

2000; Schumacher et al., 2003; Kolm e Poggiani 2003, Pereira et al., 2000; Vital et 

al., 2004), confirmando a limitação desse nutriente nos solos tropicais. 

Para Queiroz (1999), essa variação entre locais era esperada, uma vez que 

as características físicas, biológicas e atmosféricas, que afetam a ciclagem de 

nutrientes são distintas nos diversos ecossistemas. 

 

3.3 Composição química da serapilheira e teores remanescentes de nutrientes 
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As diferenças entre os teores médios de nutrientes em cada época, bem 

como a relação C/N da serapilheira que foi acondicionada nas sacolas de náilon, 

expostas às condições ambientais, encontra-se na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Teores médios de nutrientes na serapilheira em relação aos teores iniciais 
e a relação C/N. 

 

 
Período 

        N              P            K            Ca          Mg           S 
--------------------------------------------------------------------------- 

(g kg-1 de serapilheira) 

 
C/N 

Biomassa 
Inicial 

12,43 0,81 3,26 9,55 1,47 5,46  33,39 

12º mês 15,10 0,70 2,63 11,70 2,29 7,63 24,28 
24º mês 17,38 1,23 0,54 4,85 1,16 9,92 22,67 

 

 

A relação C/N é considerada como o melhor parâmetro para estimar as taxas 

de decomposição (Taylor et al., 1989). Observa-se, na tabela acima, que a relação 

C/N da serapilheira acondicionada nas sacolas de náilon diminui em mais de 25 % 

após 12 meses de exposição às condições ambientais, quando comparada com a 

inicial. Com o tempo a relação C/N continuou decrescendo, registrando uma redução 

de menos de 10% aos 24 meses quando comparada com os 12 meses de 

exposição. Implicaria dizer que essa redução na relação C/N contribuiu para que 

houvesse um equilíbrio entre a mineralização e a imobilização dos nutrientes na 

serapilheira e logo em seguida uma maior liberação de N. Isso é confirmado por 

Siqueira e Franco (1988) ao comentar que quando a serapilheira apresenta relação 

C/N superior a 30:1, o nitrogênio fica imobilizado, e como conseqüência há uma 

redução na disponibilidade de N-NH4
+ e N-NO3

- no solo. Quando a relação fica na 

faixa de 20-30:1 os processos de imobilização e mineralização se igualam e abaixo 

de 20:1 ocorre a mineralização com a maior disponibilidade de compostos 

nitrogenados. 

A adição de quantidade elevada de resíduos culturais com alta relação C/N 

faz com que os microrganismos quimiorganotróficos que atuam na decomposição da 

matéria orgânica se multipliquem gradativamente, diminuindo drasticamente as 

quantidades de nitrato e de amônio presentes no solo, predominando condições de 
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pouca ou nenhuma disponibilidade de N mineral para os vegetais superiores. Com a 

redução da relação C/N (em torno de 20), nesse ponto ocorre diminuição 

gradativamente do C oxidável e também a formação de CO2, o N deixa de ser 

limitante para os processos microbianos e, só então, começa haver liberação de N 

mineral (Victoria et al., 1992). 

Analisando a dinâmica de cada elemento, verifica-se que o N ao final do 

período de estudo apresentou teores mais elevados em relação ao inicial. Segundo 

Coleman e Crossley, (1996), durante a decomposição o N é imobilizado 

simultaneamente pelos microrganismos, resultando em aumento nos teores desse 

elemento na serapilheira; com a continuação do processo de decomposição a 

relação C/N diminui, tornando-se satisfatória para a ação microbiana. Em algumas 

florestas o período de aumento de nitrogênio pode se estender durante dois anos ou 

mais.  

Já segundo Vuono et al. (1989), os aumentos do N é atribuído a adição desse 

elemento por precipitações atmosféricas, restos de insetos, materiais caídos das 

árvores e imobilização para utilização pelos microrganismos na elaboração de 

protoplasma. Isso também é confirmado por Coleman e Crossley (1996), no entanto, 

esses autores salientam que a quantidade acumulada é muito pequena quando 

comparada com a que foi imobilizada na serapilheira. 

Comportamento semelhante ao do N foi observado para o P e o S, com 

aumento nos teores ao final do período experimental. Segundo Coleman e Crossley 

(1996) o P e o S também apresentam aumentos consideráveis em seus teores 

durante a decomposição de alguns tipos de folhas das árvores. De acordo com Swift 

et al. (1979), isso é comum acontecer quando o elemento é fator limitante para as 

necessidades metabólicas da biota decompositora. As transformações do N e S é 

um processo realizado pelos microrganismos que reduzem gradualmente as 

relações C/N e C/S, ocorrendo a decomposição do material orgânico (Coleman e 

Crossley, 1996). 

A adição de alguns elementos, segundo Vuono et al. (1989), pode ser por via 

úmida e/ou via seca, com conseqüente acúmulo em maior ou menor intensidade de 

acordo com a presença de um dossel, que expõe a manta orgânica do solo a 

maiores deposições diretas.  
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Os elementos K, Ca e Mg apresentaram teores remanescentes reduzidos, em 

relação aos iniciais, com destaque para o K que apresentou decréscimos 

acentuados. O K é um elemento muito móvel nas plantas (Kolm e Poggiani, 2003), e 

como não é um elemento estrutural, é facilmente lixiviado até que encontra 

partículas do solo onde fica fixado (Coleman e Crossley, 1996). Além de ser 

altamente lixiviável, normalmente se apresenta em excesso na serapilheira em 

relação à demanda microbiana, produzindo uma curva acentuadamente decrescente 

em suas concentrações ao longo da decomposição do material (Vuono, 1989). O K 

é, em geral, o nutriente de mais rápida liberação da serapilheira em todos os 

ecossistemas (Andrade, 1997). 

Maheswaran e Gunatilke (1988) salientam que as diferenças nos padrões de 

mobilidade dos nutrientes nas diversas áreas, como também foi observado no 

presente estudo, dependem das necessidades da biota decompositora, do estado 

nutricional do substrato em decomposição, da disponibilidade desses nutrientes no 

solo, entre outros fatores. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 140

 
 

4. CONCLUSÕES 
 

 

• O Ca presente na serapilheira depositada apresentou maiores variações nos 

seus teores ao longo do tempo; 

 

• A concentração de nutrientes na serapilheira obedeceu a seqüência: N > Ca >  S 

> K > Mg > P; 

 

• O N na serapilheira apresentou maiores concentração no período chuvoso, 

principalmente devido à contribuição de estruturas reprodutivas e excretas de 

animais que, como as folhas, apresentam teores elevados desse elemento; 

 

• A transferência de nutrientes através da serapilheira produzida obedeceu a 

seguinte ordem: N > Ca > K > S > Mg > P, sugerindo que este nutriente é 

limitante no ambiente; 

 

• As relações C/N e C/P da serapilheira elevadas evidenciaram uma taxa de 

decomposição lenta, quando comparada a outros biomas nacionais. 
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PLANILHA MESOFAUNA 

 (Grupos da fauna do solo encontradas durante experimento) 

 
Período 1 (Out/2003 a Set/2004) 

 
Grupos 

--- ------ 2003 ----------------   -------------------------------------------  2004  ------------------------------------------------------- 
 Out       Nov   Dez      Jan            Fev              Mar          Abr             Mai            Jun          Jul        Ago       Set      Total      % 

Collembola 1 1  4 6 2 2  1 8  2 27 3,86 
Ácarine   1 16 47 21 3 21 25 10 8  152 21,74 
 
Diplopoda 
 

1 
piolho 

de 
cobra 

            
1 

 
0,14 

Hymenoptera  1    1    6 9 3 20 2,86 
Larva 
Coleóptero 

 1  4  1       6 0,86 

Diplura   1 1   2 
(1 Japygidae) 

  2   6 0,86 

Coleoptera 
 
 

    2 
1 Staphylinidae

   
4 

 
5 

 
1 

 
1 

  
13 

 
1,86 

 
Araneae     2        2 0,29 
Diptera 
 

 9 
 

 16 289 
 

28 33 20 18 
 

 34 5 470 67,24 

Protura       1   1   2 0,29 

TOTAL 
2 12 2 41 346 53 41 45 49 46 52 10 699 100 
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PERÍODO 2  

(Out/2004 a Set/2005) 
 

 
Grupos 

--- ------ 2004 ----------------   -------------------------------------------  2005  ------------------------------------------------------- 
 Out     Nov   Dez   Jan            Fev              Mar       Abr         Mai      Jun      Jul           Ago            Set         Total             % 

Collembola 1   37 36 4 12 11 10 6 1 5 123 12,44 
Ácarine    97 91 27 76 75 55 27 56 25 529 53,49 

Hymenoptera 1 1 1  1 5  3 2 2 3  19 1,92 
Larva 

Coleóptero 
1   2  1 1      5 0,51 

Isoptera           1  1 0,10 
Coleoptera 

 
 

  
10 

 
1 

 
4 

12 
2 Staphylinidae 

4 9  4 5  1 50 5,06 
 

Araneae     2    2  6 1 11 1,11 
Diptera 

 
14 14 4 4 5 

1 Stratiomyiidae 
17 132 43 3 4 3 5 

1 larva 
Assilidae 

248 25,07 

Pseudoscorpionida        3     3 0,30 

TOTAL 
17 25 6 144 147 58 230 135 76 44 70 37 989 100 

 
 


