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Resumo 

As taxas de decomposição são determinadas primariamente pela tríade: características 

das espécies, clima e comunidade decompositora, com predominância dos dois 

primeiros. Porém, ainda não há um consenso sobre a importância dos paradigmas 

funcional e climático para o processo de decomposição. Considerando o papel 

fundamental da disponibilidade de água e indicações da existência de uma interação 

entre características e clima, este trabalho teve como objetivo a avaliação da interação 

entre características funcionais, principalmente as relacionadas à molhabilidade do 

folhiço, com diferentes regimes de disponibilidade de água. Testamos as seguintes 

hipóteses: 1) Há uma interação entre disponibilidade de água e características ao 

determinar o processo de decomposição. Ou seja, a relação entre características e 

decomposição deve ser diferente nos distintos tratamentos de disponibilidade de água 

(alta, mésica e baixa); 2) Existe uma interação entre características de molhabilidade 

com a disponibilidade de água, com maior importância destas ocorrendo nos 

tratamentos de flutuação de disponibilidade de água. Para testar as hipóteses, o seguinte 

experimento foi conduzido: microcosmos contendo folhiço de 13 espécies discrepantes 

em seus atributos foram encubados em câmara climática, e submetidos a diferentes 

tratamentos de disponibilidade de água - alta, baixa, mésica e de flutuação. Apesar das 

condições restritivas impostas pelos tratamentos de baixa e de flutuações na 

disponibilidade hídrica, não houve interação entre as características do folhiço e os 

diferentes tratamentos. Assim, as duas hipóteses foram rejeitadas. Tais resultados 

sugerem que os efeitos das características do folhiço no processo de decomposição são 

independentes das condições ambientais. O padrão encontrado pode ser decorrente da 

possibilidade da interação entre características do folhiço e disponibilidade de água ser 

modulada pela complexidade da comunidade decompositora. As características 

relacionadas a habilidade de absorver e reter água foram relevantes para a determinação 

das perdas de massa, demonstrando a importância dessas características para o processo 

de decomposição. Estes resultados contribuem para a elucidação das relações entre 

características e condições ambientais, sendo importante para aumentar o poder 

preditivo de modelos relacionados ao processo de decomposição. Neste sentido, para 

um maior entendimento dos efeitos das interações entre características e clima é 

necessário que próximos estudos referentes a essa interação, levem em consideração 



tanto as características relacionadas à habilidade de absorver e reter água, quanto a 

complexidade da comunidade decompositora.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Abstract 

Decomposition rates are primarily determined by climate, leaf litter functional traits and 

decomposer community, with predominance of the first two. However, there is still no 

consensus on the importance of functional and climatic paradigms to the decomposition 

process. Considering the fundamental role of water availability and the possibility of an 

interaction between functional traits and climate, this work aims to evaluate the 

existence of this interaction by comparing different functional traits, especially those 

related to leaf wetness, with different water availability treatments. We test the 

following hypotheses: 1) There is an interaction between water availability and traits 

affecting the decomposition process. That is, the relationship between traits and 

decomposition should be different between water availability treatments (high, mesic 

and low); 2) There is an interaction between wettability traits and the availability of 

water, with greater importance of these traits when litter is subjected to fluctuation in 

water availability. In order to test our hypothesis we ran an experiment with 

microcosms, containing leaf litter of 13 species with contrasting leaf traits, that were 

incubated in climatic chambers for approximately 4 months. The microcosms were 

submitted to high, low, mesic and fluctuating water availability treatments. Despite the 

restrictive conditions imposed by the low water availability and fluctuation treatments, 

there was no interaction between traits and water availability treatments. Thus, both 

hypotheses were rejected. Our results suggest that the effects of functional traits in the 

decomposition process are independent of environmental conditions. This pattern may 

result from a possible modulation of the interactions between traits and water 

availability by the complexity of the decomposer community. Traits related to the 

ability to absorb and retain water were relevant for the determination of mass losses, 

demonstrating the importance of these traits for the decomposition process. These 

results contribute to the elucidation of the relationships between traits and 

environmental conditions, being important to increase the predictive power of models 

related to the decomposition process. Thus, we suggest that for a better understanding of 

the effects of the interactions between functional traits and climate, it is necessary that 

other studies investigating this interaction considering both the wettability traits and the 

complexity of the decomposer community.  
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Introdução 

A decomposição de folhiço refere-se a processos físicos e químicos que 

degradam o folhiço a CO2, água e nutrientes minerais. Apresenta, portanto, papel 

determinante na formação e fertilidade de solos, uma vez que este folhiço consiste em 

fonte energética para organismos heterotróficos e estoque nutricional para plantas 

(Singh and Gupta 1977). Consequentemente, o processo de decomposição influencia 

nas taxas de respiração do solo e determina o balanço dos estoques de carbono entre o 

solo e a atmosfera (Schlesinger 1977), podendo ser um importante fator mitigador ou 

intensificador das mudanças climáticas globais (Preston et al. 2006, De Deyn et al. 

2008, Prescott 2010). Ainda, estima-se que cerca de 50 a 99% de toda biomassa de 

folhas produzida anualmente em ecossistemas terrestres entre diretamente na cadeia 

decompositora (McNaughton et al. 1989, Cebrian 1999). As taxas de decomposição do 

folhiço são determinadas principalmente por três fatores: clima, características do 

folhiço e composição e abundância da comunidade decompositora (Bocock and Gilbert 

1957, Coûteaux et al. 1995, Aerts 1997, Adair et al. 2008, Powers et al. 2009). Neste 

contexto, dois paradigmas norteiam a literatura relativa ao processo de decomposição: o 

paradigma climático (Aerts 1997), que trata do clima como principal fator regulador da 

decomposição e o paradigma funcional (Cornwell et al. 2008, Bradford et al. 2016), que 

trata das características funcionais como principal fator afetando as taxas de 

decomposição.  

Historicamente, o clima tem sido descrito na literatura como o fator mais 

importante para o processo de decomposição (Meentemeyer 1984, Coûteaux et al. 1995, 

Aerts 1997). Berg et al. (1993) concluíram que o clima teria importância em escala 

global ao demonstrarem que apenas fatores climáticos como a evapotranspiração real, 

temperatura média registrada no verão e a temperatura anual média foram capazes de 

explicar 70% da variação das taxas de decomposição encontrada em 39 locais que 

variavam do subártico ao subtropical e Mediterrâneo. Em contrapartida, as 

características das espécies determinariam a decomposição em escala local (Berg et al. 

1993). A preponderância do fator climático sobre os outros fatores é motivada pelas 

ações diretas e indiretas que o mesmo promove. As ações diretas incluem, por exemplo, 

a fragmentação do folhiço, fotodegradação e lixiviação (Austin and Vivanco 2006, 

Hagedorn and Machwitz 2007). As ações indiretas determinam, em grande escala, os 

diferentes biomas e tipos de vegetação  (Meentemeyer 1984, Aerts 1997), influenciando 
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nas características do folhiço presentes em cada ambiente. Além disso, afetam a 

fisiologia e composição da comunidade decompositora (Schimel et al. 2007, García-

Palacios et al. 2013). 

A literatura indica que a disponibilidade de água pode ser considerado o 

principal fator climático na regulação das taxas de decomposição (Singh and Gupta 

1977, Prescott 2010). Neste sentido, em um estudo pan-tropical, Powers et al. (2009) 

demonstraram que o parâmetro de precipitação média anual explicou 60% da variação 

entre locais, sem aumento do poder explicativo do modelo se adicionado os parâmetros 

de temperatura média anual e número de meses em que houve precipitação. Ainda, 

sabe-se que tanto a quantidade quanto a flutuação da disponibilidade de água podem 

afetar consideravelmente as taxas de decomposição (Jackson et al. 2011). Há trabalhos 

mostrando que a flutuação na disponibilidade de água pode aumentar (Vanlauwe et al. 

1995, Lensing and Wise 2007, Jackson et al. 2011), diminuir (Magid et al. 1999), ou 

não afetar (Taylor and Parkinson 1988, O’Neill et al. 2003) as taxas de decomposição. 

Isso mostra que ainda não há um consenso sobre a direção do efeito causado pela 

flutuação na disponibilidade de água. 

Recentemente, Bradford et al. (2016) questionaram o paradigma climático da 

decomposição, demonstrando que a preponderância de fatores climáticos pode ser um 

produto dos métodos e análises de dados empregados nos experimentos. Em uma meta-

análise a partir de 818 espécies em 66 experimentos, Cornwell et al. (2008) 

demonstraram que a variação nas taxas de decomposição decorrentes da variação das 

características das espécies pode ser maior do que a variação imposta pelo clima na 

escala global. Ainda, em outro estudo global, Zhang et al. (2008) demonstraram que 

somente 30,5% da variação das taxas de decomposição podem ser explicadas quando 

apenas fatores geográficos e climáticos são incluídos. Por outro lado, quando somente 

as características das espécies são incluídas, a explicação do modelo chega a 73,3%. 

Isso mostra que as características podem ter importância principal ao determinar as 

taxas de decomposição. Indicando, de fato, a necessidade de revisão da existência do 

paradigma climático, principalmente na escala global.  

Estudos mostram uma forte relação entre a taxa de decomposição e as 

características do espectro econômico foliar (Cornelissen 1996, Santiago 2007, Freschet 

et al. 2012). A grande variação na disponibilidade de recursos nos ambientes gera uma 

demanda conflitante, devido ao fato das plantas possuírem recursos limitados para o 
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investimento em crescimento e manutenção de atividades metabólicas. Esta ideia é 

representada na hipótese do escleromorfismo oligotrófico proposto por Loveless (1961, 

1962) que concluiu que o grau de escleromorfismo encontrado nas plantas é 

proporcional a escassez de nutrientes encontrados no solo. Assim, ambientes pobres em 

recursos em geral apresentam folhas mais duras e com maiores quantidades de 

compostos secundários. O desenvolvimento destas ideias levou à formulação do 

espectro econômico foliar (Wright et al. 2004), que compreende uma série de 

características químicas, fisiológicas e estruturais relacionadas à resposta dos indivíduos 

ao trade-off no uso de recursos para crescimento e longevidade (Loveless 1961, 1962, 

Wright et al. 2004). Sabe-se ainda que durante a senescência foliar a reabsorção de 

nutrientes pela planta é incompleta (Aerts 1996), influenciando fortemente na 

decomposição já que a comunidade decompositora é diretamente afetada pela 

quantidade de nutrientes e compostos secundários presentes no folhiço (Melillo et al. 

1982, Kuiters 1990, Enríquez et al. 1993, Coq et al. 2010). Assim, espécies com 

síndromes de uso aquisitivo de recursos, representadas por características como alta área 

específica foliar, alta concentração de nutrientes (e.g. nitrogênio e fósforo) e alta taxa 

fotossintética, se decompõem mais rápido do que espécies que apresentam síndrome 

conservativa de recursos (Hobbie 1992, Cornelissen 1996, Cornelissen et al. 1999, 

Santiago 2007, Cornwell et al. 2008, Wieder et al. 2009, Freschet et al. 2012, Pietsch et 

al. 2014). Além da qualidade nutricional, características relacionadas à palatabilidade e 

acessibilidade de organismos decompositores ao folhiço, também são relevantes na 

determinação das taxas de decomposição (Cebrian 1999, Cornelissen et al. 2004). Nesse 

sentido, não só as características químicas, como também as físicas, estas últimas ainda 

pouco estudadas, podem ser relevantes para o processo de decomposição. 

Características físicas como dureza e espessura podem afetar negativamente a 

decomposição (Gallardo and Merino 1993, Cornelissen and Thompson 1997, 

Cornelissen et al. 1999, Pérez-Harguindeguy et al. 2000). Os efeitos das características 

das espécies podem ser ainda escalonados para o nível de comunidade (Grime 1998, 

Garnier et al. 2004, Quested et al. 2007, Bílá et al. 2014, Coulis et al. 2015, Finerty et 

al. 2016), que podem então ser entendidos como o efeito da composição funcional da 

comunidade (i.e. distribuição de valores dessas características em uma comunidade), 

estabelecendo relação direta entre características e processos ecossistêmicos.  
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O sucesso do uso de características do folhiço para prever taxas de 

decomposição e mineralização de nutrientes em diferentes ecossistemas, vem colocando 

características como o principal fator regulador desses processos em diferentes escalas, 

o que aqui denominamos de paradigma funcional da decomposição. Porém, 

características do folhiço e fatores climáticos não operam independentemente um do 

outro e frequentemente interagem ao determinar as taxas de decomposição (Coûteaux et 

al. 1995, Vanlauwe et al. 1995, Aerts 1997, Moorhead and Sinsabaugh 2006, Powers et 

al. 2009, García-Palacios et al. 2013, Suseela et al. 2013). Assim, para alcançar um 

maior poder preditivo acerca do processo de decomposição é necessário compreender a 

interação entre fatores climáticos e as características do folhiço das espécies, relação 

que até hoje é pouco compreendida. 

 

Interação entre as características das espécies e o clima 

Poucos trabalhos se propuseram a entender como a interação entre as 

características das espécies e fatores climáticos podem influenciar o processo de 

decomposição. Dentre estes, Suseela et al. (2013) demonstraram que a decomposição de 

folhiço com altas proporções de carbono (C) refratário são mais sensíveis a variações do 

clima, quando comparada com a decomposição de folhiço com altas proporções de C 

lábil. Isto porque o C lábil pode ser facilmente degradado por diferentes tipos de 

organismos que sobrevivem em diferentes condições ambientais. Esse mecanismo pode 

se traduzir em diferentes relações entre características e taxas de decomposição de 

acordo com os fatores climáticos, em especial com a disponibilidade de água. Ainda, 

sabe-se que o efeito das características das espécies no processo de decomposição pode 

ser nulo, em regimes de baixa disponibilidade de água (Aerts 1997, Prescott 2010). 

Recentemente, trabalhos demonstraram que o efeito da composição funcional do folhiço 

sobre o processo de decomposição pode depender da disponibilidade de água 

(Makkonen et al. 2013, Tardif et al. 2014). Makkonen et al. (2013) demonstraram que 

em ambientes com baixa disponibilidade de água, características físicas do folhiço, 

como capacidade de retenção de água e compactação da camada do folhiço, explicam 

efeitos não aditivos (i.e. efeitos que não podem ser previstos a partir da decomposição 

de cada espécie isoladamente) na decomposição da mistura de folhiço de diferentes 

espécies. Contudo, esses efeitos tendem a ser menores em ambientes com baixa 

disponibilidade de água (Santonja et al. 2015). Tais características físicas, relacionadas 
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a habilidade do folhiço de absorver ou reter água, poderiam ganhar importância na 

manutenção das taxas de decomposição em cenários de flutuação da disponibilidade de 

água. Assim, para criar modelos preditivos de decomposição em um contexto de 

mudanças climáticas é essencial ter um maior conhecimento da interação entre 

características do folhiço e disponibilidade de água.  

Apesar dos indícios de uma interação entre fatores ambientais e efeitos da 

composição funcional da comunidade ao determinar as taxas de decomposição 

(Makkonen et al. 2013, Tardif et al. 2014, Santonja et al. 2015), não sabemos quais 

características mudam de importância ao determinar as taxas de decomposição sob 

diferentes regimes de disponibilidade de água. Essa avaliação se torna ainda mais 

importante tendo em vista as previsões do IPCC (2013) que mostram um aumento na 

frequência e intensidade de eventos de precipitação e seca para as próximas décadas.  

Neste sentido, afim de proporcionar maior entendimento sobre os fatores 

preponderantes que influenciam as taxas de decomposição utilizamos uma abordagem 

funcional para investigar a interação entre características do folhiço e diferentes regimes 

de disponibilidade de água. Esperamos desta forma, conciliar os paradigmas climático e 

funcional na formulação de um modelo mais geral sobre os principais fatores 

determinantes do processo de decomposição (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Representação da proposta de trabalho (seta laranja) objetivando a avaliação da interação entre 

características e clima determinando as taxas de decomposição. O esquema mostra também os atuais 

paradigmas climático (seta azul) e funcional (seta verde). 
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Para tal, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a existência de interação 

entre as características das espécies com 1) a disponibilidade (quantidade) de água e 

com 2) a flutuação na disponibilidade de água ao determinar as taxas de decomposição, 

de forma a compreender a contribuição relativa dos fatores climáticos e das 

características do folhiço para o processo. Com este intuito, realizamos um experimento 

com microcosmos onde folhiço de 13 espécies arbustivo/arbóreas de Mata Atlântica 

foram submetidas à disponibilidade de água alta, baixa, mésica e flutuante para testar as 

seguintes hipóteses: 

- Hipótese 1: A interação entre disponibilidade de água e características é determinante 

para o processo de decomposição. Ou seja, a relação entre características e 

decomposição deve ser diferente nos tratamentos de disponibilidade de água (alta, 

mésica e baixa) (Figura 2a). 

- Hipótese 2: As características físicas relacionadas a habilidade de absorver e reter 

água têm maior influência sobre as taxas de decomposição no regime de flutuação de 

disponibilidade de água, quando comparado com regime de disponibilidade de água 

constante. Ou seja, deve haver uma interação entre tais características com diferentes 

cenários de flutuação de disponibilidade de água (Figura 2b). 

Figura 2: Previsões relativas às duas hipóteses apresentadas: a) a relação entre características e 

decomposição deve ser diferente nos tratamentos de disponibilidade de água alta (linha vermelha), mésica 

(linha azul) e baixa (linha verde)  b) os atributos das características relacionadas a habilidade de absorver 

e reter água devem estar mais relacionados a decomposição nos tratamentos de flutuação na 

disponibilidade de água (linha roxa), do que no tratamento de disponibilidade de água constante (linha 

laranja). 



14 
 

Método 

Coleta do folhiço e espécies estudadas 

Folhiço de 21 espécies foram coletados em uma área de floresta tropical 

chuvosa, no Parque Nacional da Floresta da Tijuca, Rio de Janeiro (22° 57’S e 43° 

17’O), entre janeiro e setembro de 2015. O material foi coletado na camada superficial 

da serapilheira, sendo selecionadas apenas folhas que não apresentavam sinal de 

degradação ou herbivoria. Posteriormente, as folhas foram limpas com pincel para 

retirar detritos de forma suave para que estruturas da epiderme foliar não fossem 

danificadas. As folhas foram separadas por espécie e secas em estufa a 40°C até 

atingirem peso constante. Após este processo, o material foi armazenado em caixas, em 

ambiente seco e protegido da luz.  

Ao final, foram selecionadas 13 espécies no intuito de maximizar a amplitude de 

variação de características morfológicas (e. g. capacidade de retenção de água, dureza e 

espessura) e químicas (e. g. concentração de lignina, celulose, N e C). Estas 

características são reconhecidamente importantes para explicar a variação nas taxas de 

decomposição entre as espécies (Cornelissen 1996, Cornelissen et al. 2003, Makkonen 

et al. 2013). As espécies selecionadas foram: Bambusa sp. (Poaceae), Cecropia 

hololeuca (Urticaceae), Cedrela fissilis (Meliaceae), Centrolobium tomentosum 

(Fabaceae), Dracaena fragrans (Asparagaceae), Eucalyptus robusta (Myrtaceae), 

Eugenia brasiliensis (Myrtaceae), Euterpe edulis (Arecaceae), Hyeronima 

alchorneoides (Phyllanthaceae), Joannesia princeps (Euphorbiaceae), Lafoensia 

glyptocarpa (Lythraceae), Sterculia curiosa (Malvaceae) e Tibouchina estrellensis 

(Melastomataceae).  Para facilitar a compreensão, utilizaremos apenas o nome do 

gênero daqui em diante. 

Características funcionais 

No contexto deste trabalho as características do folhiço refletem características 

de efeito, que podem ser definidas como qualquer característica, mensurada no nível de 

indivíduo, que reflita o efeito de uma planta nas condições ambientais, ou nas 

propriedades de uma comunidade e/ou ecossistema (Violle et al. 2007). Rosado et al. 

(2013) propõem que num contexto de mudanças ambientais, ao adotarmos a abordagem 

funcional afim de melhor prever a resposta de comunidades e ecossistemas, a escolha 

das características funcionais deve ser criteriosa. Neste sentido, as características 
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selecionadas devem estar relacionadas à fatores morfo-fisiológicos relativos à descrição 

dos processos ecológicos de interesse do estudo (Rosado et al. 2013). Assim, foram 

selecionadas características físicas e químicas do folhiço sabidamente relevantes para o 

processo de decomposição, ou que demonstrassem relação potencial com a habilidade 

de absorver e reter água. 

Foram selecionadas características físicas como capacidade de retenção de água 

máxima (WHCmax - Water Holding Capacity) e após 1h (WHC1h), área específica foliar 

(SLA – Specific Leaf Area), dureza e espessura. WHCmax  e WHC1h são medidas através 

de submersão das folhas em água, e representam a capacidade que das folhas de 

absorver e reter água no interior de seus tecidos (Makkonen et al. 2013). WHC1h está 

relacionado com a velocidade do ganho de água, já WHCmax reflete a saturação máxima 

das folhas. Maiores valores de WHCmax e WHC1h, em teoria, aumentam a 

disponibilidade de água para os decompositores e facilitam a decomposição, podendo 

ter também um efeito temporal, tamponando eventos de baixa disponibilidade de água, 

dado que com maior quantidade de água estocada, o folhiço se manteria úmido por mais 

tempo. SLA é medida como a razão entre área foliar e peso seco, e é entendida como 

uma descritora da localização de espécies no eixo do espectro econômico foliar, relativo 

ao trade-off entre aquisição e conservação de recursos (Cornelissen 1996, Santiago 

2007, Pérez-Harguindeguy et al. 2013). Altos valores de SLA podem levar a altas taxas 

de decomposição, uma vez que estão associados a altos valores de nitrogênio e outros 

nutrientes, baixa espessura, dureza foliar e alta digestibilidade foliar (Cornelissen and 

Thompson 1997, Pérez-Harguindeguy et al. 2000, Cornelissen et al. 2004, Pietsch et al. 

2014). A dureza foliar foi avaliada a partir da força necessária para perfurar o tecido 

foliar, excluindo-se nervuras principais, e pode ser entendida como uma medida de 

resistência do tecido foliar à ruptura (Pérez-Harguindeguy et al. 2013). Esta 

característica indica o investimento de carbono em proteção estrutural dos tecidos 

foliares, e possui relação negativa com as taxas de decomposição, principalmente por 

influenciar negativamente a palatabilidade do folhiço para a comunidade decompositora 

(Cornelissen and Thompson 1997, Cornelissen et al. 1999, Pérez-Harguindeguy et al. 

2000). Já espessura, é uma característica determinada principalmente pelo número e 

espessura das células da camada do mesofilo e epiderme foliar, e é um dos fatores que 

determinam dureza (Pérez-Harguindeguy et al. 2013). Neste sentido, esta característica 

pode ser importante na determinação da palatabilidade do folhiço para a comunidade 
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decompositora. Ainda, altos valores desta característica estão frequentemente 

relacionados a baixos valores de N e SLA e, consequentemente, associada também a 

baixas taxas de decomposição (Niinemets 2001, Pérez-Harguindeguy et al. 2013). 

 Das características físicas selecionadas (ver Tabela 1 para maior detalhamento 

dos protocolos para mensuração das características), apenas repelência e retenção 

hídrica foliar ainda não foram validadas na literatura para o processo de decomposição. 

Essas duas características indicam a susceptibilidade à molhabilidade da superfície 

foliar (Rosado and Holder 2013), o que poderia influenciar a absorção de água pelo 

folhiço durante eventos de precipitação e, assim, afetar as taxas de decomposição. Essas 

duas características podem ser influenciadas por estruturas como pelos, tricomas e ceras 

presentes na superfície foliar (Brewer et al. 1991, Pandey and Nagar 2002).  Sabe-se 

que a habilidade de reter ou repelir água varia grandemente entre espécies (Aryal and 

Neuner 2010). Repelência hídrica foliar é medida a partir do cálculo do ângulo de 

contato formado entre uma gota d’agua e a superfície foliar (Pérez-Harguindeguy et al. 

2013, Matos and Rosado 2016). Assim, quanto maior o ângulo de contato, mais 

hidrofóbica é a folha. Porém, um maior ângulo de contato entre a gota e a superfície 

foliar não garante necessariamente que a gota será drenada da folha (Holder 2012, 

Matos and Rosado 2016), sendo necessária a avaliação da retenção hídrica foliar. 

Retenção hídrica é mensurada como sendo o ângulo de inclinação no ponto em que a 

gota depositada na folha começa a se mover, ao se inclinar esta folha progressivamente 

de 0 a 90°. A escolha de repelência e retenção foi motivada pelo fato de estas serem 

características integradoras, relacionadas à processos ecohidrológicos, e que 

representam a capacidade da folha em se manter ou não molhada (Rosado and Holder 

2013, Goldsmith et al. 2016). Para o processo de decomposição, essa susceptibilidade à 

molhabilidade pode significar maiores taxas de transformação de matéria, visto que 

podem ser responsáveis pelo aumento de umidade no substrato, favorecendo a ação dos 

decompositores. 

Dentre as características químicas, selecionamos lignina, celulose, polifenóis, 

nitrogênio (N), carbono (C), fósforo (P), e as razões entre C/N, C/P, lignina/N (lig/N), 

lignina/P (lig/P) e N/P. Estas características químicas vêm sendo demonstradas como as 

mais importantes para determinação das taxas de decomposição (Taylor et al. 1989, 

Cornelissen 1996, Aerts 1997, Moorhead and Sinsabaugh 2006, Quested et al. 2007, 

Wieder et al. 2009, Talbot and Treseder 2012). A lignina é um composto fenólico difícil 
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de ser quebrado, com alto custo para degradação e baixo retorno em C. Ainda, está 

relacionada à baixa palatabilidade do folhiço, e consequentemente influencia 

negativamente as taxas de decomposição (Kuiters 1990, Cornelissen et al. 2004, Pérez-

Harguindeguy et al. 2013). A concentração de celulose é uma característica que pode 

promover a decomposição, uma vez que é fonte de C para grande parte da comunidade 

decompositora. Ainda, a celulose pode promover a degradação de lignina, uma vez que 

este composto pode aliviar a limitação de C provocado pela quebra deste fenol (Talbot 

and Treseder 2012). Polifenóis representam uma classe de compostos secundários que 

tem efeito direto na composição e atividade da comunidade decompositora, afetando 

negativamente as taxas de decomposição (Hättenschwiler and Vitousek 2000). 

Adicionalmente, influenciam na disponibilidade de nutrientes como N e P (Northup et 

al. 1998, Hättenschwiler and Vitousek 2000). De forma geral, N e P influenciam a 

decomposição, por serem os principais nutrientes limitantes na dieta da comunidade 

decompositora. As razões entre N, P, C e lignina são relevantes, pois indicam a 

concentração relativa desses nutrientes. As razões entre C/N e C/P indicam a qualidade 

nutricional do folhiço e ambas tem relação negativa com a decomposição (Taylor et al. 

1989, Pérez-Harguindeguy et al. 2000, Wieder et al. 2009). Porém, essas duas razões 

não revelam de fato a qualidade do C que constitui o tecido, sendo importante o cálculo 

das razões lig/N e lig/P na avaliação da qualidade do folhiço (Taylor et al. 1989). 

As características medidas, assim como os métodos utilizados, estão descritos na 

Tabela 1.  Para as características físicas, foram medidas 10 folhas inteiras de cada 

espécie. No caso de espécies de folha composta foram utilizadas apenas os folíolos, os 

pecíolos foram retirados, quando existentes. Para as medidas de Cecropia, dada a folha 

excepcionalmente grande, foi necessário utilizar um fragmento de aproximadamente 1/5 

da folha. Além disso, para espessura, dureza e SLA, foi possível utilizar apenas 5 

réplicas para Cecropia e Dracena, visto que a manipulação das folhas destas espécies é 

dificultada por seu tamanho. Pelo mesmo motivo mencionado acima, executamos as 

medições de WHCmax e WHC1h em Cecropia utilizando apenas 5 réplicas.
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Tabela 1: Descrição das características medidas, métodos utilizados e referências.  

Característica Significado Ecológico 
Unidade de 

medida 
Método Referência 

Retenção 

hídrica foliar 

Capacidade da folha de reter uma gota de 

água em sua superfície.   
Grau (°) 

Uma gota de água destilada (50µL) é depositada na 

folha em superfície plana. A folha é inclinada 

progressivamente de 0 a 90°. O ângulo de inclinação 

no ponto em que a gota começa a se mover representa 

a medida de retenção hídrica. A retenção foi calculada 

como a média dos valores das superfícies abaxial e 

adaxial. 

Pérez-Harguindeguy et al. 

2013, Matos and Rosado 2016 

Repelência 

hídrica foliar 

Capacidade da folha de repelir água em sua 

superfície 
Grau (°) 

Bate-se uma foto de uma gota de água destilada (5µL) 

sobre a folha. Utilizando o programa Image J, o 

ângulo formado entre a gota e a folha é medido. A 

repelência foi calculada como a média dos valores das 

superfícies abaxial e adaxial. 

Pérez-Harguindeguy et al. 

2013, Matos and Rosado 2016 

WHCmax 
Capacidade máxima de retenção de água da 

folha.  
% 

Folhas submersas em água, são pesadas até peso 

constante, neste caso atingido após 48hs. WHCmax é 

calculado como a diferença entre o peso seco e 

saturado, expresso em porcentagem do peso seco. 

Makkonen et al. 2013 

WHC1h 

Capacidade de retenção de água após 1h de 

submersão. Característica relacionada à 

velocidade de ganho de água. 

% 

Folhas são submersas em água e retiradas após 1h. 

WHC1h é calculado como a diferença entre o peso 

seco e saturado, expresso em porcentagem do peso 

seco. 

Makkonen et al. 2013 

SLA 
Área específica foliar, relacionada com o 

espectro econômico foliar.  
cm²g-¹ 

Folhas são hidratadas por tempo padronizado de 20h. 

A folha é escaneada e a área calculada com o auxílio 

do programa Image J. Área total da folha é dividida 

por seu peso seco. 

Pérez-Harguindeguy et al. 

2013 
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Dureza Resistência do tecido à ruptura. N mm-¹ 

Medida com kit de pressão acoplado a um 

dinamômetro (pesola®), a perfuração da folha é feita 

evitando as nervuras principais. A dureza é expressa 

em Newtons dividida pela extensão da ruptura (i.e. 

circunferência da agulha utilizada para perfuração). 

Foram feitas 3 medidas por folha.  

Pérez-Harguindeguy et al. 

2013 

Espessura 
Relacionado a acessibilidade do folhiço aos 

decompositores. 
cm 

A espessura do limbo é medida com paquímetro 

digital, em local padronizado. 

Pérez-Harguindeguy et al. 

2013 

Lignina 
Relacionado a acessibilidade do folhiço aos 

decompositores. 
% Método de Klason: Digestão dos carboidratos com 

com ácido sulfúrico e posterior filtragem.   
Gessner 2005 

Celulose 
 Fonte de C para a comunidade 

decompositora. 
% 

Método de Klason: Digestão dos carboidratos com 

com ácido sulfúrico e posterior filtragem.   
Gessner 2005 

Polifenóis  % Método Folin-Ciocalteu Bärlocher and Graça 2005 

N 
 Fonte de N para a comunidade 

decompositora. 

% 

Método Kjeldahl: Digestão com ácido sulfúrico na 

presença de selênio, cobre e sódio com posterior 

destilação utilizando hidróxido de sódio e recebendo 

ácido clorídrico. 

Kjeldahl 1883, Flindt and 

Lillebø 2005 

C  Fonte de C para a comunidade 

decompositora. 

% 

Realizada com auxílio de um analisador de carbono 

orgânico total (Shimadzu TOC-5000 - Carbon 

Analyzer). Wieder et al. 2009 

P  Fonte de P para a comunidade 

decompositora. 

% 

Digestão nitroperclórica, seguido de determinação em 

espectrofotômetro (CELM Mod. E 225 D) no 

comprimento de onda 725 nm. Flindt and Lillebø 2005 

C/N 
Indica a qualidade nutricional do folhiço. 

 
 Razão entre as porcentagens de carbono e nitrogênio 

Ordoñez et al. 2009, García-

Palacios et al. 2013 

C/P Indica a qualidade nutricional do folhiço.   Razão entre as porcentagens de carbono e fósforo Wieder et al. 2009 

Lig/N Indica a qualidade nutricional do folhiço   Razão entre as porcentagens de lignina e nitrogênio Wieder et al. 2009 

Lig/P Indica a qualidade nutricional do folhiço.   Razão entre as porcentagens de lignina e fósforo Wieder et al. 2009 

      



20 
 

Experimento 

Para avaliar a interação entre as características das espécies e a disponibilidade 

de água sobre as taxas de decomposição, foi realizado um experimento de 

decomposição com microcosmos (Figura 3). Os microcosmos foram submetidos a 5 

tratamentos de disponibilidade de água: 1) alta disponibilidade de água; 2) baixa 

disponibilidade 3) disponibilidade mésica; 4) flutuação começando com alta 

disponibilidade; 5) flutuação começando com baixa disponibilidade. A diferenciação 

entre os tratamentos foi realizada através do volume de água adicionado em cada evento 

de irrigação. Os tratamentos de flutuação receberam o mesmo volume final de água que 

o tratamento mésico, garantindo que possíveis efeitos fossem decorrentes apenas da 

variação temporal (pulsos) e não da quantidade total de água. A realização de dois 

tratamentos de flutuação foi necessária para avaliar possíveis efeitos da ordem dos 

ciclos de alta e baixa disponibilidade de água. Os tratamentos de disponibilidade alta, 

mésica e baixa receberam volumes constantes de água ao longo do experimento, 

enquanto os de flutuação passaram alternadamente por pulsos de alta e baixa 

disponibilidade de água, mantendo-se as mesmas frequências de tempo entre os eventos 

de irrigação. Assim, foi possível investigar não só os efeitos da quantidade de água, a 

partir da comparação entre os tratamentos de disponibilidade alta, mésica e baixa, com 

também os efeitos da flutuação da disponibilidade de água, a partir da comparação entre 

os tratamentos de disponibilidade mésica e de flutuação.  

Os microcosmos foram confeccionados com PVC (7cm altura X 6cm diâmetro), 

com fundo de tecido sintético, que permitisse a drenagem do excesso de água (Figura 

3). Cada microcosmo foi montado com folhiço de apenas uma espécie. O folhiço foi 

cortado em fragmentos de 3x3cm e os pecíolos foram retirados, quando existentes, para 

que o material coubesse nos microcosmos. Cada microcosmo foi preenchido com 2 g de 

folhiço. Este foi adicionado suavemente – sem adição de força – e ao final o 

microcosmo foi agitado 3 vezes para favorecer a acomodação do folhiço. Foram 

montadas cinco réplicas para cada uma das 13 espécies em cada um dos cinco 

tratamentos, totalizando 325 microcosmos.  
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Figura 3: Microcosmos utilizados no experimento de decomposição. Cada microcosmo continha folhiço 

de apenas uma espécie. 

 

Os microcosmos foram incubados em duas câmaras climáticas (LB-41-02-LED, 

Labtec) com temperatura constante de 20°C, umidade do ar entre 60 e 80%. Para 

minimizar os efeitos de possíveis variações na temperatura, umidade e iluminação entre 

câmaras, foi feito um desenho em que cada uma das câmaras recebeu metade do 

conjunto total de espécies e a cada evento de irrigação os microcosmos eram trocados 

entre as mesmas. 

Foram realizados dois experimentos piloto para determinar a quantidade de água 

e intervalo de tempo entre irrigações necessárias para manipular os níveis de umidade 

do folhiço durante o experimento (Apêndice 1). Ainda, durante todo o experimento, em 

cada evento de irrigação, 195 microcosmos (3 réplicas por tratamento, por espécie) 

eram pesados em balança de precisão (Série M 214A, Bel engineering, 0.001g), afim de 

acessar o conteúdo de água nos microcosmos e monitorar a efetividade dos tratamentos 

(Apêndice 2). 

Para garantir a colonização por microorganismos no folhiço, utilizamos uma 

solução microbiana nos primeiros eventos de irrigação. Para fazer a solução, foi 

coletado 1L de folhiço parcialmente decomposto no Parque Nacional da Tijuca. O 

folhiço permaneceu em infusão com 2L de água por aproximadamente 72 horas, sendo 

agitado, filtrado e utilizado em seguida. 

Para garantir as mesmas condições iniciais de umidade, todos os microcosmos 

permaneceram no tratamento mésico de disponibilidade de água durante os primeiros 27 

dias do experimento. No início do experimento foram realizadas três irrigações com 

1,24 ml de solução microbiana, com intervalo de 2h e 48h entre o primeiro e o segundo 
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evento de irrigação e entre o segundo e o terceiro evento, respectivamente. 

Posteriormente, visando apenas a manutenção do nível mésico de disponibilidade de 

água, o volume de água foi ajustado para 0,57 ml por microcosmo a cada 48h. Após 

esse período, foi feita a diferenciação entre os tratamentos.  

Os eventos de irrigação foram realizados a cada 48 horas durante todo o 

experimento. Para os tratamentos de alta e baixa disponibilidades de água, foi 

adicionado um volume constante aproximado de 1,2 e 0,3 ml, respectivamente, 

totalizando, ao final do experimento, 62,7ml no tratamento de alta e 16,9ml no 

tratamento de baixa. Os tratamentos de flutuação e mésico receberam um volume final 

total de 32,2 ml de água. Tendo o tratamento mésico recebido um volume constante de 

aproximadamente 0,57 ml e os tratamentos de flutuação variando entre 0,08 ml a 0,34 

ml no período de baixa disponibilidade de água e 0,62 ml a 1,24 ml no período de alta 

disponibilidade. Durante o experimento, os tratamentos de flutuação passaram por um 

total de 2 ciclos de alta e baixa disponibilidade.  

O experimento foi concluído 102 dias após a diferenciação dos tratamentos, 

totalizando 129 dias de experimento. Ao final, o folhiço foi seco em estufa a 40°C e a 

taxa de decomposição de cada microcosmo foi estimada como o percentual de perda de 

massa. 

 

Análise dos dados 

Primeiramente, a fim de testar o pressuposto de não colinearidade entre as 

variáveis preditoras, foi realizada uma matriz de correlação de Pearson entre as 

características do folhiço (correlações apresentadas no Apêndice 3). Verificou-se uma 

grande quantidade de correlações entre as características, logo foi necessário fazer uma 

redução das mesmas. Para tal, foram realizadas duas análises de componentes principais 

(PCA), na primeira foram incluídas as características de retenção hídrica foliar, 

repelência hídrica foliar, WHCmax e WHC1h, e na segunda foram incluídas as 

características de N, P, C, C/N, lig/N, C/P e lig/P. As características para cada análise de 

PCA foram selecionadas de forma que os eixos apresentassem um claro significado 

funcional de molhabilidade (MOL) e qualidade do folhiço (QF), respectivamente. Desta 
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forma, o eixo 1 de cada PCA foi utilizado como uma variável teórica1 e adicionados 

como atributos nas análises subsequentes. Para avaliar as duas hipóteses, que têm como 

previsão a interação entre as características das espécies com a disponibilidade de água 

ao determinar as taxas de decomposição, realizamos duas ANCOVAs. A ANCOVA 

permite testar a interação entre as características das espécies (covariáveis) com os 

tratamentos de disponibilidade de água (fatores fixos). Duas análises foram necessárias 

para desacoplar os efeitos decorrentes da quantidade e da flutuação da disponibilidade 

de água. Para avaliar a primeira hipótese, referente à interação entre disponibilidade de 

água e características influenciando o processo de decomposição, testamos um modelo 

de ANCOVA com os tratamentos de alta, baixa e mésica como fator (3 níveis) e as 

características das espécies como covariáveis. Já para avaliar a segunda hipótese, 

referente ao aumento da importância de características físicas nos cenários de flutuação, 

realizamos a segunda ANCOVA. Esta, tendo os dois tratamentos de flutuação e o 

mésico como fator (3 níveis) e as características das espécies como covariáveis. Nas 

duas ANCOVAs os valores de perda de massa foram utilizados como variável resposta. 

Com o objetivo de compreender o papel de cada característica individualmente, 

além do modelo original, foram realizados modelos adicionais. Os modelos adicionais 

foram montados a partir de uma combinação em que a variável teórica do modelo 

original (MOL ou QF) foi substituída, individualmente, por uma de suas características 

descritoras (i.e., características utilizadas nos PCAs), o que totalizou 11 modelos 

adicionais. A Tabela 2 apresenta os modelos que foram testados.  

Com o intuito de avaliar possíveis interações entre espécies e tratamentos, 

realizamos duas ANOVAs fatoriais. A primeira, para testar os efeitos da quantidade de 

água, e a segunda, para testar os efeitos da flutuação da disponibilidade de água, onde as 

espécies e tratamentos foram tratadas como fator, tendo as porcentagens de perda de 

massa como variável resposta. 

O percentual de perda de massa não apresentou uma distribuição normal, como 

foi demonstrado no teste de Shapiro Wilk, por isso foi necessário a realização de uma 

transformação Box-Cox. Todas as análises foram realizadas com auxílio da plataforma 

R para análises estatísticas (R Core Team 2016). 

                                                           
1 Uma variável teórica se refere à uma variável de interesse que não pode ser medida diretamente, uma 

vez que representam abstrações, sendo necessário o uso de variáveis operacionais que funcionam como 
descritoras das mesmas. Neste trabalho, um conjunto de variáveis operacionais foram reduzidas em eixos 

de PCA, afim de se obter descritores das variáveis teóricas molhabilidade e qualidade do folhiço. 
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Tabela 2: Modelos testados nas ANCOVAs. Objetivando o entendimento do papel de cada característica individualmente foram montados modelos adicionais (MA) a partir 

da substituição das variáveis teóricas (MOL - molhabilidade e QF – qualidade do folhiço) pelas características descritoras. Evidenciando, em vermelho, as duas variáveis no 

modelo original, e nos modelos adicionais as respectivas características descritoras. 

Modelo original MA 1 MA 2 MA 3 MA 4     

MOL Retenção Repelência WHCmax WHCapos1h 

  QF QF QF QF QF 

  Espessura Espessura Espessura Espessura Espessura 

  Dureza Dureza Dureza Dureza Dureza 

  SLA SLA SLA SLA SLA 

  Lignina Lignina Lignina Lignina Lignina 

  Celulose Celulose Celulose Celulose Celulose 

  Polifenóis Polifenóis Polifenóis Polifenóis Polifenóis 

                

MA 5 MA 6 MA 7 MA 8 MA 9 MA 10 MA 11 

MOL MOL MOL MOL MOL MOL MOL 

N P C C/N Lig/N C/P Lig/P 

Espessura Espessura Espessura Espessura Espessura Espessura Espessura 

Dureza Dureza Dureza Dureza Dureza Dureza Dureza 

SLA SLA SLA SLA SLA SLA SLA 

Lignina Lignina Lignina Lignina Lignina Lignina Lignina 

Celulose Celulose Celulose Celulose Celulose Celulose Celulose 

Polifenóis Polifenóis Polifenóis Polifenóis Polifenóis Polifenóis Polifenóis 
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Resultados 

As maiores perdas de massa ocorreram no tratamento de alta disponibilidade de 

água e as menores no tratamento de baixa. Mesmo dentro de cada tratamento a variação 

das porcentagens de perda de massa entre espécies foi alta (Figura 4). Em todos os 

tratamentos Eugenia obteve os menores valores de perda de massa (alta – 7,29%, 

mésica – 3,69%, baixa – 2,99%, flutuação alta – 4,19%, flutuação baixa – 3,49%). Os 

maiores valores foram encontrados em Lafoensia (44,51%) no tratamento de alta, em 

Centrolobium (18,64%) no tratamento mésico e em Joannesia (11,16%) no tratamento 

de baixa. Nos tratamentos de flutuação começando por alta e começando por baixa os 

maiores valores de perda de massa foram encontrados em, respectivamente, 

Centrolobium (21,60%) e Sterculia (19,68%).  

  



26 
 

Figura 4: Gráfico de barras (n=5) com barras de erro (média ± erro padrão) dos tratamentos de alta (A), mésica (M), baixa (B), e flutuações começando por alta (FA) e baixa 

(FB). O Gráfico mostra a variabilidade nas porcentagens de perda de massa entre as espécies e entre tratamentos, o que indica a efetividade da escolha das espécies e dos 

tratamentos realizados. 
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Na análise de componentes principais (PCA, Tabela 3), realizadas com as 

características relacionadas a molhabilidade (MOL, Figura 5) o eixo 1 desta análise foi 

capaz de abarcar 66% da variação encontrada nos dados. Este fato pode ser atribuído à 

correlação entre as características de WHCmax e 1h e retenção hídrica (r²>0,6 e P<0,05). 

Neste PCA, maiores valores nos eixos 1 se refletem em espécies com maiores valores 

de WHCmax e 1h e menores valores de retenção. 

 

Figura 5: Análise de componentes principais (PCA) das características de retenção, repelência, e 

capacidades de retenção de água máximos e após uma hora (WHCmax e WHC1h), relativas à 

molhabilidade (setas), para cada espécie utilizada no estudo. O eixo 1 (PC1) explicou 66% das variações 

nos dados. 

 

Já no PCA referente à qualidade do folhiço (QF, Figura 6), o eixo 1 foi capaz de 

abarcar 66% da variação encontrada nos dados. Neste eixo, maiores valores são 

traduzidos em folhiços de menor qualidade, com maiores proporções de lignina e 

carbono em relação a P e N, enquanto menores valores do eixo representam espécies de 

maior qualidade, que tendem a se decomporem mais rapidamente. 
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Figura 6: Análise de componentes principais (PCA) das 7 características (N, P, C, Lig/P, Lig/N, C/N e 

C/P), relativas a qualidade do folhiço (setas), para cada espécie utilizada no estudo. O eixo 1 (PC1) 

explicou 66% das variações nos dados. 

 

Tabela 3: PCA das características relacionadas a molhabilidade e qualidade do folhiço. A tabela apresenta 

os valores obtidos no eixo 1 para cada espécie, assim como a proporção de variância para o eixo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Molhabilidade Qualidade do folhiço 

Centrolobium  -0,246 -32,047 

Bambusa  0,941 -16,220 

Cedrela  -0,151 -16,246 

Cecropia  0,435 16,167 

Dracena  44,891 -0,629 

Joannesia  -17,658 -0,975 

Eucalyptus  -0,198 41,271 

Eugenia  -25,635 25,057 

Euterpe  0,457 0,953 

Hyeronima  -0,534 0,351 

Lafoensia  0,709 -29,295 

Sterculia -0,162 -10,836 

Tibouchina  -0,910 17,396 

Proporção de variância 0,665 0,6613 
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As ANCOVAs foram realizadas afim de testar a interação entre características e 

tratamentos. Verificou-se a ausência de interações nas duas ANCOVAs, ou seja, que a 

relação entre as características e a taxa de decomposição não muda de acordo com os 

tratamentos. Por isso os modelos finais das ANCOVAs foram testados sem interações. 

O resultado das ANCOVAs para o modelo original, sem interações, é apresentado na 

Tabela 4. O resultado das ANCOVAs para todos os modelos adicionais pode ser 

visualizado no apêndice 4. Não houve uma mudança qualitativa dos modelos adicionais 

para o modelo original.  

Na ANCOVA testando os efeitos da quantidade de água, que inclui os 

tratamentos de disponibilidade de água alta, baixa e mésica, a ausência de interações 

entre características e tratamentos, com manutenção das importâncias das 

características, demonstra que o papel das mesmas é constante independente dos 

tratamentos. Apesar do fator tratamento apresentar maior relevância (F=88,90) para o 

processo se comparado às características (qualidade do folhiço: F=36,66; lignina: 

F=35,29; dureza: F=30,38; molhabilidade: F=16,47; espessura: F=10,99) em todos os 

modelos, houve exceções. Na ANCOVA testando os efeitos da quantidade de água, nos 

modelos adicionais 9 e 11 (QF substituído por, respectivamente, lig/N e lig/P), a 

contribuição da variação das razões lig/N e lig/P foi maior do que a contribuição da 

variação relativa às disponibilidades de água. No modelo adicional 9, lig/N apresentou 

F=145,75 (P<0,0001), enquanto tratamento obteve F=128,43 (P<0,0001). No modelo 

adicional 11, lig/P apresentou F=133,93 (P<0,0001), enquanto tratamento obteve 

F=113,57 (P<0,0001). Demonstrando que as contribuições da variação das 

características podem ser igualmente importantes à contribuição dos tratamentos.  

Já na ANCOVA testando o efeito da flutuação da disponibilidade de água, além 

da ausência de interação entre características físicas e tratamento, as características 

demonstraram maior importância (dureza: F=35,06; qualidade do folhiço: F=28,70; 

lignina: F=20,42; molhabilidade: F=18,72; espessura: F=7,05) em relação ao tratamento 

(F=4,07). Isto indica que a quantidade de água apresenta uma magnitude de efeito maior 

para o processo de decomposição do que a flutuação da disponibilidade de água. 

  A característica de molhabilidade (MOL), ou suas características descritoras, foi 

importante em todos os modelos. A única exceção foi o modelo adicional 2 (MOL 

substituído por repelência). Ainda, no modelo adicional 1 (MOL substituído por 

retenção) esta característica é apresentada como a mais importante (F=41,68), em 
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segundo lugar está dureza (F=34,11) e por último, tratamento (F=4,04). Indicando que a 

característica de retenção pode ser de grande importância para o processo de 

decomposição. 

 

Tabela 4: Resultado das duas ANCOVAs, uma testando os efeitos da quantidade e outra da flutuação das 

disponibilidades de água, para o modelo inicial. A tabela contém os valores dos parâmetros estatísticos de 

cada um dos modelos. 

  

Graus de 

liberdade 

Soma dos  

Quadrados 

Quadrados 

Médios 
F Valor de P 

Alta – Baixa - Mésica           

Tratamento 2 0,088 0,044 88,90 <0,0001 

Molhabilidade 1 0,008 0,008 16,47 0,0003 

Qualidade do folhiço 1 0,018 0,018 36,66 <0,0001 

Espessura 1 0,005 0,005 10,99 0,002 

Dureza 1 0,015 0,015 30,38 <0,0001 

SLA 1 0,002 0,002 4,02 0,054 

Lignina 

Celulose 

Polifenóis 

1 

1 

1 

0,017 

0,0001 

0,0001 

0,017 

0,0001 

0,0001 

35,29 

0,26 

0,20 

<0,0001 

0,61 

0,65 

Resíduos 28 0,013 0,0005     

Flutuações(AB) - Mésica           

Tratamento 2 58,83 29,42 4,07 0,027 

Molhabilidade 1 135,20 135,20 18,72 0,0001 

Qualidade do folhiço 1 207,24 207,24 28,70 <0,0001 

Espessura 1 50,91 50,91 7,05 0,012 

Dureza 1 253,12 253,12 35,06 <0,0001 

SLA 1 16,62 16,62 2,30 0,14 

Lignina 

Celulose 

Polifenóis 

1 

1 

1 

147,46 

0,00 

4,66 

147,46 

0,00 

4,66 

20,42 

0,001 

0,645 

0,0001 

0,98 

0,42 

Resíduos 28 202,13 7,22     

 

 

Apesar da falta de interação entre características e os tratamentos de 

disponibilidade de água para determinar a decomposição, foi observada uma interação 

significativa (F=1,64 e P=0,038) entre os fatores espécie e tratamento de quantidade de 

água (baixo, mésico e alto; Tabela 5). Porém, apesar da interação significativa, a 

contribuição desta interação (F=1,64) para o processo avaliado foi menor do que a 

contribuição das espécies (F=37,83) e do tratamento (F=293,25). 
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Tabela 5: Resultado das duas ANOVAs, uma relacionada a quantidade (ou constância) e outra à flutuação 

das disponibilidades de água. Indicando as importâncias relativas (F) e significância (P) para cada 

variável. Demonstrando a contribuição relativa do conjunto de espécies e tratamento para as taxas de 

decomposição. 

  
Graus de 

liberdade 

Soma dos 

quadrados 

Quadrados 

médios 

Valor de 

F 

Valor de 

P 

Alta – Baixa - Mésica           

Tratamento 2 53,29 26,64 293,25 < 0,0001 

Espécies 12 41,26 3,43 37,83 < 0,0001 

Trat:Espécies 24 3,59 0,14 1,64 0,038 

Resíduos 155 14,08 0,09     

Flutuações(AB) - Mésica           

Tratamento 2 284 142,1 12,36 <0,0001 

Espécies 12 4926 410,5 35,7 < 0,0001 

Trat:Espécies 24 219 9,1 0,795 0,739 

Resíduos 155 1782 11,5     
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Discussão 

 A partir dos resultados é possível observar uma grande variabilidade na perda de 

massa tanto entre tratamentos quanto entre espécies. O fato das maiores perdas de massa 

ocorrerem no tratamento de alta disponibilidade de água reforça a importância deste 

fator na determinação das taxas de decomposição (Prescott 2010).  A variabilidade 

observada na decomposição é atribuída a dois fatores: (i) a grande variabilidade de 

atributos encontrada nas espécies selecionadas, demonstrando que a seleção destas foi 

capaz de abarcar uma grande variação de atributos das características que determinam o 

processo de decomposição; (ii) a efetividade dos tratamentos, capaz de gerar uma 

grande variação nas taxas de decomposição dentro de cada espécie entre os diferentes 

regimes de disponibilidade de água. 

 

Hipótese 1: Há uma interação entre disponibilidade de água e características ao afetar  

o processo de decomposição. 

A partir do nosso experimento, demonstramos que o efeito das características 

funcionais sobre o processo de decomposição é independente da disponibilidade de 

água no ambiente, rejeitando assim a primeira hipótese. Este resultado se contrapõe ao 

paradigma climático da decomposição (Bradford et al. 2016) que pressupõe uma 

hierarquia de fatores limitantes (Prescott 2010). De acordo com essa hierarquia de 

fatores limitantes, as características das espécies só afetariam as taxas de decomposição 

sob condições climáticas não limitantes. Ou seja, a partir do momento que as condições 

ambientais são favoráveis a decomposição, diferenças nas características das espécies 

passam a regular as taxas de decomposição do folhiço (Prescott 2010). No nosso 

experimento, o tratamento com baixa disponibilidade de água representou uma condição 

muito restritiva, promovendo uma redução média de 72% na decomposição em 

comparação ao tratamento com alta disponibilidade. Porém, as relações entre 

características e decomposição não foram alteradas por tais condições restritivas.  

Adicionalmente, duas características associadas à qualidade do folhiço (QF), razão lig/N 

e lig/P, apresentaram um maior poder explicativo das taxas de decomposição do que os 

tratamentos de disponibilidade de água (Tabelas A9 e A11, Apêndice 4). Desta forma, 

nossos dados não sustentam a ideia de uma hierarquia entre os efeitos da 

disponibilidade de água e das características das espécies sobre o processo de 
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decomposição. Este resultado sugere que mesmo em grandes escalas, onde há grandes 

variações de disponibilidade de água, as características das espécies podem ter um papel 

importante na determinação das taxas de decomposição. Ou seja, o efeito das 

características das espécies na decomposição pode não estar restrito a uma escala local 

(Cornwell et al. 2008, Zhang et al. 2008, Bradford et al. 2016), indicando a necessidade 

de se reconciliar os paradigmas climático e funcional da decomposição.  

A ausência de interações entre característica e disponibilidade de água pode, 

ainda, estar relacionada com a baixa complexidade da comunidade decompositora 

presente nos microcosmos. Recentemente, Suseela et al. (2013) sugeriram que a 

decomposição do folhiço com altas proporções de compostos refratários, como a 

lignina, seria mais sensível a variações na disponibilidade de água do que a 

decomposição de folhiço com maiores proporções de compostos lábeis. Isto porque os 

compostos lábeis podem ser facilmente degradados por diferentes tipos de organismos 

que sobrevivem em diferentes condições ambientais. Logo, esperava-se um maior efeito 

de compostos refratários sobre a decomposição em condições menos favoráveis, já que 

estas restringiriam a comunidade decompositora capaz de degradar tais compostos, 

porém isto não ocorreu neste trabalho. Assim, uma hipótese a ser considerada é que 

neste experimento a colonização de microrganismos mais especializados na quebra de 

compostos refratários pode ter sido impedida, uma vez que experimentos realizados em 

microcosmos restringem a diversidade da comunidade decompositora (Tilman 1989, 

Carpenter 1996). Ainda, García-Palacios et al. (2013) sugerem que a diversidade de 

decompositores no solo pode mediar o efeito da interação entre características e clima. 

Neste sentido, é possível que os ambientes dos microcosmos, ao imporem uma biota 

extremamente simples ao sistema, tenham impedido um possível efeito da 

complexidade da comunidade decompositora, interferindo nos mecanismos que 

levariam a uma interação entre características do folhiço e disponibilidade de água ao 

determinar as taxas de decomposição. Assim, para melhor entendermos o efeito de 

variações na disponibilidade de água para o processo de decomposição, seria necessária 

uma abordagem que incluísse a complexidade da comunidade decompositora. 

Ao contrário das análises utilizando características, foi observada uma interação 

entre espécies e disponibilidade de água (Tabela 5, tratamentos de disponibilidade de 

água alta, média e baixa), evidenciando uma aparente contradição com os resultados 

observados de ausência de interação entre características e tratamentos. Se 
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considerarmos que em última análise as espécies refletem seu conjunto de 

características (Lavorel and Garnier 2002, Messier et al. 2010), a interação encontrada 

entre espécies e tratamentos também deveria ter sido observada entre características e 

tratamentos. Uma possível explicação para a incongruência entre as análises é que 

possivelmente as características que interagem com as variações na quantidade de água 

não foram medidas neste estudo. Porém, este fato não invalida os resultados 

demonstrados, uma vez que o conjunto de características selecionadas foi suficiente 

para explicar grande parte da variação encontrada nas taxas de decomposição.  

 

Hipótese 2: As características físicas relacionadas a habilidade de absorver e reter 

água, devem ganhar importância no regime de flutuação de disponibilidade de água, 

quando comparado com os regimes de disponibilidade de água constante.  

Encontramos um forte efeito da molhabilidade, assim como todas das 

características descritoras desta variável teórica, no processo de decomposição. A única 

exceção foi repelência hídrica foliar, que não demonstrou relação com decomposição. 

Apesar destas características serem raramente utilizadas em trabalhos investigando o 

processo de decomposição (e.g. Makkonen et al. 2013), a molhabilidade apresentou um 

efeito maior para o processo do que características comumente consideradas boas 

preditoras das taxas de decomposição em escala local e regional (e.g. SLA; Cornelissen 

et al. 1999; Santiago 2007; Ordoñez et al. 2009; García-Palacios et al. 2013; Carmona et 

al. 2014). Isto demonstra a importância da inclusão de características relacionadas a 

habilidade de absorver e reter água nos estudos sobre decomposição de folhiço. Porém, 

ao contrário do esperado pela nossa segunda hipótese, o efeito da molhabilidade na 

decomposição não foi alterado com as condições ambientais. Ou seja, características 

como capacidade de retenção de água não foram capazes de tamponar as flutuações na 

disponibilidade de água em nossas condições experimentais. No estudo realizado por 

Makkonen et al. (2013) esta característica foi relevante para explicar efeitos não 

aditivos na decomposição somente em ambientes restritivos em relação à 

disponibilidade de água, neste sentido, é possível que a falta de interação entre esta 

característica e a disponibilidade de água tenha sido resultado da frequente irrigação 

adotada neste experimento. 
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Disponibilidade de água: quantidade vs. distribuição temporal 

Os tratamentos variando a disponibilidade de água (alta, mésica e baixa) 

mostraram um efeito muito mais forte na decomposição quando comparado aos 

tratamentos de flutuação da disponibilidade de água (disponibilidade constante e com 

flutuação). Isto sugere que a quantidade total de água que entra num sistema é mais 

importante do que a forma com que essa quantidade é distribuída ao longo do tempo. 

Neste sentido, é importante notar que em diferentes estudos a flutuação na 

disponibilidade de água tem sido manipulada por meio de diferentes métodos e levando 

a diferentes resultados (Taylor and Parkinson 1988, Vanlauwe et al. 1995, O’Neill et al. 

2003), sendo necessário uma melhor definição dos parâmetros que definem a flutuação, 

assim como o controle pela quantidade total de água. Este fato se faz necessário uma 

vez que métodos se traduzem em diferentes mecanismos pelos quais a flutuação da 

precipitação pode afetar as taxas de decomposição. Ainda, o controle da quantidade de 

água é absolutamente necessário uma vez que os efeitos da flutuação podem ser 

resultado apenas da quantidade total de água inserida.  

Neste sentido, identificamos que a flutuação na disponibilidade de água pode ser 

decorrente da: 1) frequência dos eventos de aporte de água no sistema e 2) da variação 

da quantidade, ou seja, intensidade de água que entra no sistema em cada evento de 

aporte. Esta distinção tem importantes consequências para o desenho e interpretação de 

experimentos investigando o efeito de mudanças no regime de disponibilidade de água 

em processos ecológicos. A flutuação da frequência está relacionada ao tempo entre 

eventos de aporte de água no sistema, que pode ser manipulada experimentalmente 

alterando-se os dias ou meses entre um evento de aporte de água e outro. Já a flutuação 

na intensidade decorre da quantidade de água em cada evento de aporte, e pode ser 

manipulada alterando-se a quantidade de água inserida por vez, mantendo-se as mesmas 

frequências entre os eventos de aporte. Ressaltamos então, que o trabalho aqui 

executado foi realizado apenas a partir da flutuação da intensidade. Assim, podemos 

dizer que em um contexto de mudanças no clima onde a frequência de precipitação seja 

mantida e alterando-se apenas a intensidade de água em cada evento, a flutuação teria 

pouco efeito sobre o processo de decomposição. Neste contexto, as flutuações relativas 

à frequência podem ser mais relevantes para a decomposição (Jackson et al. 2011, 

Anaya et al. 2012). 
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Validação de características do folhiço 

As características de retenção e repelência hídrica foliar já foram reconhecidas 

por afetar processos como fotossíntese (Hanba et al. 2004), fluxos hidrológicos (Holder 

2012) e susceptibilidade de plantas à infecção por patógenos (Bradley et al. 2003). 

Porém, até o momento, estas características ainda não haviam sido testadas como 

características de efeito para o processo de decomposição. Dentre estas, apenas a 

retenção hídrica foliar apresentou uma relação significativa com processo de 

decomposição. Porém, ao contrário do esperado, esta relação foi negativa indicando que 

folhas com menor retenção de água em sua superfície apresentam maiores taxas de 

decomposição. Tal relação pode ser explicada através da relação negativa observada 

entre retenção e capacidade de retenção de água (ambos WHCmax e WHC1h), que por 

sua vez possuem relação positiva com a decomposição. Adicionalmente, a relação 

negativa entre a retenção hídrica e decomposição pode ainda estar relacionada às 

estruturas que determinam a característica. Maiores valores de retenção podem estar 

relacionadas a um aumento na presença de ceras, densidade e comprimento de tricomas 

(Pandey and Nagar 2002), o que pode também dificultar o acesso de microorganismos , 

levando à diminuição nas taxas de decomposição observadas. Porém, este estudo não 

foi desenhado para inferir sobre possíveis mecanismos pelos quais esta característica 

afeta o processo em questão. Serão necessários novos estudos sobre a relação da 

retenção hídrica com o processo de decomposição, principalmente tendo em vista que 

para uma efetiva validação das características, entre outros fatores, é necessário um 

entendimento dos mecanismos pelos quais a característica afeta o processo (Rosado et 

al. 2013).  

 

Conclusão e Perspectivas 

Apesar de historicamente o paradigma climático ter sido considerado central no 

entendimento dos principais fatores que determinam as taxas de decomposição (Berg et 

al. 1993, Coûteaux et al. 1995, Aerts 1997, Prescott 2010), esta posição tem sido 

contestada na literatura (Cornwell et al. 2008, Zhang et al. 2008, Bradford et al. 2016). 

Neste estudo, demonstramos que o papel do paradigma climático pode não ser central 

como previamente proposto.  
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Apesar de criticados por falta de realismo, estudos realizados em ambientes 

controlados, como o apresentado neste trabalho, possuem alta precisão e tem a 

vantagem de proverem um melhor entendimento de possíveis relações causais entre 

fatores de interesse (Fraser and Keddy 1997, Falk and Heckman 2009). Neste sentido, 

fornecemos evidências de que os efeitos das características funcionais na decomposição 

são independentes de variações no regime de disponibilidade de água. Sugerimos que 

possíveis interações entre características e fatores climáticos, como observado na 

literatura (Makkonen et al. 2013, Suseela et al. 2013, Tardif et al. 2014, Santonja et al. 

2015), sejam mediados pela complexidade da comunidade decompositora (Birch 1964, 

García-Palacios et al. 2013, 2015). Assim, futuros estudos que tenham como objetivo o 

maior entendimento das interações entre os principais fatores que afetam as taxas de 

decomposição em cenários de mudanças climáticas, devem avaliar o efeito em conjunto 

com a complexidade da comunidade decompositora.  

Ainda, uma vez que características do folhiço relacionadas a absorção e retenção 

de água, em especial a retenção hídrica, são fundamentais na determinação das taxas de 

decomposição, a inclusão destas características se faz necessária. Sugerimos que assim 

será possível avançar no entendimento sobre os efeitos das mudanças climáticas para o 

processo de decomposição. 

Ao demonstrar a ausência de métodos padronizados na execução de 

experimentos relacionados aos tipos de disponibilidade de água, sugerimos que os 

experimentos que objetivem a avaliação de cenários de flutuação devam definir 

precisamente os tipos de flutuações avaliadas, uma vez que nem todos irão impor efeitos 

nas taxas de decomposição.  
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Apêndice 1 

Encontram-se aqui apresentados, os procedimentos e resultados referente aos 

experimentos piloto. A execução dos pilotos foi importante para determinar a 

quantidade de água e intervalo de tempo entre irrigações afim de manipular os níveis de 

umidade do folhiço durante o experimento. 

Piloto 1 

Este experimento foi realizado para determinar o conteúdo máximo de água 

retido pelo folhiço nos microcosmos, buscando estabelecer o tratamento mésico com 

umidade de cerca de 50% do conteúdo máximo. Ainda, foi possível observar o tempo 

de secagem dos mesmos, para, com isso, estabelecer o tempo necessário entre os 

eventos de irrigação.  

  Para tal, trabalhamos com as espécies Bambusa sp., Eucalyptus robusta, 

Sterculia curiosa e Tibouchina estrellensis. Foram feitas 5 réplicas de cada espécie, 

totalizando 20 microcosmos. Inicialmente, os microcosmos foram irrigados até que 

atingissem seu conteúdo máximo de água, o que levou dois dias para ocorrer. Em cada 

dia ocorreram quatro eventos de irrigação, nos quais 1,86ml de água foram adicionados 

aos microcosmos tendo duas horas de intervalo entre a 1ª e 2ª irrigação e quatro horas 

entre a 2ª e 3ª irrigação. Em seguida, os conteúdos de água do folhiço foram 

monitorados, através de pesagem em balança de precisão (0,001g), afim de determinar o 

intervalo de tempo até a secagem completa do material. Este processo levou 13 dias 

para ocorrer, o que totalizou 15 dias de experimento. A Figura A1 demonstra, para cada 

espécie, os valores máximos de água retida e o tempo de secagem nos microcosmos. Os 

valores máximos de água retida nos microcosmos foram: 3.77g para Bambusa sp., 1.81g 

para Eucalyptus robusta, 3.65g para Sterculia curiosa, e 3.36g para Tibouchina 

estrellensis. 

A partir da realização do primeiro piloto, foi possível determinar o intervalo de 

tempo ideal entre uma irrigação e outra. Observa-se através da Figura A1 que a primeira 

queda do conteúdo de água ocorre num tempo anterior a 50h. O que possibilitou a 

estimativa de tempo testada no piloto 2, entre um evento de irrigação e outro.  
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Figura A1: Apresenta os conteúdos de água (g) ao longo do do tempo (h), para cada 

uma das espécies avaliadas. Demonstrando, além das quantidades totais absorvidas, o 

tempo gasto para a secagem do material. 

 

Piloto 2  

Este experimento piloto foi desenhado para testar os procedimentos de 

manipulação da quantidade de água para os tratamentos: (i) indução de flutuação 

começando com evento de seca; (ii) indução de pulso começando com evento de 

inundação e (iii) condição mésica constante. A divisão no tratamento de flutuação 

(pulso começando com seca e pulso começando com inundação) foi necessária para que 

o pulso inicial (seca ou inundação), não se tornasse um fator de confusão. Para tal, 

trabalhamos com as espécies Eucalyptus robusta, Euterpe edulis, Sterculia curiosa e 
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Tibouchina estrellensis. Foram feitas 4 réplicas de cada espécie em cada um dos 3 

tratamentos (i, ii, iii), totalizando 48 microcosmos. 

A princípio, todos os microcosmos foram mantidos no tratamento mésico. No 

primeiro dia, os microcosmos foram irrigados 3 vezes, afim de atingirem o nível 

mésico. As irrigações foram feitas a cada duas horas, borrifando um volume de 1,24 ml 

de água por microcosmo. No segundo dia, foi efetuado apenas um evento de irrigação, 

com o mesmo volume anterior. A partir do terceiro dia, os microcosmos eram 

borrifados a cada 36h, e o volume de água inserido passou a ser de 0,66 ml, que se 

manteve até o final da primeira etapa. 

Após um período de 16 dias, onde o tratamento mésico já estava estabelecido, os 

microcosmos foram divididos entre os 3 tratamentos (i, ii, iii) a frequência de irrigação 

(a cada 36h) foi mantida a mesma, sendo alterado apenas o volume de água em cada 

evento de irrigação, de forma que o volume final de água fosse o mesmo para os 3 

tratamentos. O volume borrifado no mésico foi de 0,66 ml em todo o experimento. Nos 

tratamentos de flutuação, o volume variou entre 0,04 e 1,24 ml, dependendo do pulso 

(seca ou inundação) imposto. No total, 29,17 ml de água foram inseridos em cada 

microcosmo. Este processo durou aproximadamente 48 dias, totalizando 64 dias de 

experimento. A Figura A2 mostra os conteúdos de água obtidos durante o experimento, 

para cada espécie trabalhada. 
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Figura A2: Conteúdos de água (g) ao longo do do tempo (h) para cada uma das espécies avaliadas, para 

os tratamentos mésico (verde), pulso de seca (azul) e pulso de inundação (laranja). 

 

 

A partir do piloto 2, observamos que a quantidade de água adicionada em cada 

evento de irrigação estava levando a um conteúdo de água maior do que o desejado, 

principalmente no mésico. Sendo assim, para o experimento, os volumes de água por 

evento de irrigação no mésico foram reduzidos de 0,66ml para 0,56ml, assim como o 

intervalo de tempo entre as irrigações, que foi alterado de 36 para 48 horas.



52 
 

Apêndice 2 

Figuras mostram o conteúdo de água, medido ao longo de todo o experimento, para cada espécie, nos tratamentos de alta (vermelho), 

mésica (laranja), baixa (azul), flutuação começando por alta (cinza) e flutuação começando por baixa (amarelo) disponibilidades de água.
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Apêndice 3 

A matriz de correlação, apresentada na Tabela A1, revelou uma grande quantidade 

de relações entre as características.  Dentre as características relacionadas à absorção e 

retenção de água, retenção hídrica foliar apresentou forte relação com WHC1h (r²= -0,74) e 

relação moderada com as características de WHCmax (r²= -0,69), N (r²= -0,53), C/N (r²= 

0,56) e Lignina/N (r²= 0,67). Além da relação com retenção, WHCmax apresentou relação 

com N/P (r²= 0,56). SLA apresentou relação com características químicas e físicas como N 

(r²= 0,80), P (r²= 0,77), lig/P (r²= -0,63), C/N (r²= -0,74), C/P (r²= -0,72), D (r²= -0,56) e 

ESP (r²= -0,57). Ainda, observa-se uma relação de MOL com WHCmax (r²= 0,65), WHC1h 

(r²= 0,62), retenção (r²=0.63) e C (r²= -0,59). Já a característica de QF apresentou relação 

com retenção (r²= -0,66), lig/N (r²= -0,67) e N (r²= 0,56).  As características de repelência 

hídrica foliar, celulose e polifenóis não apresentaram correlação com nenhuma outra 

característica neste estudo. 
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Tabela A1: Matriz de correlação entre todas as características mensuradas, com valores de r e significância. As relações significativas estão evidenciadas em vermelho. 

 Retenção 

 

Repelência 

 

Espessura 

 

Dureza 

 

WHCmax 

 

WHC1h 

 

Lignina 

 

SLA 

 

Celulose 

 

Polifenóis 

 

N 

 

P 

 

Repelência 

 

0.19            

(P=0.5021) 

           

Espessura 

 

0.29            

(P=0.3092) 

0.52            

(P=0.0540) 

          

Dureza 

 

-0.07                  

(P=0.8079) 

-0.31                  

(P=0.2683) 

0.06            

(P=0.8347) 

         

WHCmax 

 

-0.69            

(P=0.0062) 

-0.26            

(P=0.3565) 

-0.02            

(P=0.9403) 

0.46            

(P=0.0899) 

        

WHC1h 

 

-0.74            

(P=0.0024) 

-0.40            

(P=0.1458) 

-0.26            

(P=0.369) 

0.08            

(P=0.7692) 

0.64            

(P=0.0125) 

       

Lignina 

 

0.29            

(P=0.3293) 

0.06            

(P=0.8333) 

0.13            

(P=0.6529) 

-0.23            

(P=0.4312) 

-0.26            

(P=0.3858) 

-0.21            

(P=0.4794) 

      

SLA 

 

-0.48            

(P=0.0789) 

-0.23            

(P=0.4127) 

-0.57            

(P=0.0305) 

-0.56            

(P=0.0337) 

-0.05            

(P=0.8557) 

0.29            

(P=0.3074) 

0.18            

(P=0.5449) 

     

Celulose 

 

-0.50            

(P=0.0786) 

-0.30            

(P=0.3145) 

0.30            

(P=0.3097) 

0.42            

(P=0.1487) 

0.50            

(P=0.0799) 

0.44            

(P=0.126) 

-0.003            

(P=0.9902) 

0.08            

(P=0.7706) 

    

Polifenóis 

 

0.11            

(P=0.7074) 

0.38            

(P=0.1892) 

0.14            

(P=0.6331) 

0.13            

(P=0.662) 

-0.18            

(P=0.5501) 

-0.12            

(P=0.6928) 

-0.44            

(P=0.129) 

-0.46            

(P=0.1085) 

-0.27            

(P=0.3634) 

   

N 

 

-0.53            

(P=0.0473) 

0.02            

(P=0.9245) 

-0.44            

(P=0.1116) 

-0.48            

(P=0.0798) 

0.06            

(P=0.8146) 

0.25            

(P=0.379) 

0.10            

(P=0.7334) 

0.80            

(P=0.0005) 

0.008            

(P=0.978) 

-0.13            

(P=0.6603) 

  

P -0.21            

(P=0.4513) 

0.19            

(P=0.4986) 

-0.43            

(P=0.1189) 

-0.68            

(P=0.0067) 

-0.30            

(P=0.2849) 

0.03            

(P=0.9127) 

0.20            

(P=0.4954) 

0.77            

(P=0.0010) 

-0.26            

(P=0.3829) 

-0.15            

(P=0.6096) 

0.83            

(P=0.0001) 

 

C 

 

0.42            

(P=0.1274) 

0.21            

(P=0.467) 

0.60            

(P=0.0217) 

-0.11            

(P=0.6923) 

-0.10            

(P=0.7245) 

-0.18            

(P=0.5261) 

0.19            

(P=0.5253) 

-0.41            

(P=0.139) 

0.14            

(P=0.6272) 

0.22            

(P=0.4639) 

-0.38            

(P=0.1722) 

-0.29            

(P=0.3066) 

N/P 

 

-0.27            

(P=0.3427) 

-0.23            

(P=0.4289) 

0.22            

(P=0.4309) 

0.61            

(P=0.0182) 

0.56            

(P=0.0350) 

0.34            

(P=0.2319) 

-0.26            

(P=0.3745) 

-0.37            

(P=0.1852) 

0.46            

(P=0.1136) 

0.26            

(P=0.3835) 

-0.24            

(P=0.4034) 

-0.68            

(P=0.0070) 

C/N 

 

0.56            

(P=0.0336) 

-0.01            

(P=0.9702) 

0.52            

(P=0.0542) 

0.43            

(P=0.1157) 

-0.14            

(P=0.6129) 

-0.27            

(P=0.3371) 

-0.01            

(P=0.9693) 

-0.74            

(P=0.0020) 

0.12            

(P=0.6942) 

0.25            

(P=0.3912) 

-0.84            

(P=0.0001) 

-0.67            

(P=0.0084) 

Lig/N 

 

0.67            

(P=0.0120) 

0.02            

(P=0.9248) 

0.36            

(P=0.2165) 

0.24            

(P=0.4282) 

-0.33            

(P=0.265) 

-0.41            

(P=0.1543) 

0.69            

(P=0.0079) 

-0.44            

(P=0.1279) 

-0.05            

(P=0.8459) 

-0.24            

(P=0.4107) 

-0.58           

(P=0.0348) 

-0.36            

(P=0.2204) 

C/P 0.23            

(P=0.4122) 

-0.15            

(P=0.5906) 

0.46            

(P=0.0956) 

0.70            

(P=0.0052) 

0.18            

(P=0.5175) 

-0.01            

(P=0.9653) 

-0.21            

(P=0.4848) 

-0.72            

(P=0.0033) 

0.38            

(P=0.1928) 

0.40            

(P=0.171) 

-0.71            

(P=0.0037) 

-0.84           

(P=0.0001) 
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 Retenção Repelência 

 

Espessura 

 

Dureza 

 

WHCmax 

 

WHC1h 

 

Lignina 

 

SLA 

 

Celulose 

 

Polifenóis 

 

N 

 

P 

 

Lig/P 

 

0.39            

(P=0.1759) 

-0.15            

(P=0.6155) 

0.43            

(P=0.1329) 

0.69            

(P=0.0077) 

0.04            

(P=0.8822) 

-0.16            

(P=0.5899) 

0.35            

(P=0.2348) 

-0.63            

(P=0.0192) 

0.28            

(P=0.3527) 

0.02            

(P=0.944) 

-0.66           

(P=0.0140) 

-0.76           

(P=0.0025) 

Molhabili-

dade 

0.63            

(P=0.0149) 

0.19            

(P=0.5138) 

0.46            

(P=0.0948) 

-0.13            

(P=0.6368) 

-0.65            

(P=0.0116) 

-0.62            

(P=0.0163) 

0.16            

(P=0.5906) 

-0.26            

(P=0.3531) 

0.03            

(P=0.9089) 

0.29            

(P=0.3285) 

-0.32            

(P=0.2552) 

-0.14            

(P=0.611) 

Qualidade 

do folhiço 

-0.66            

(P=0.0099) 

0.11            

(P=0.6944) 

-0.23            

(P=0.4145) 

-0.09            

(P=0.7352) 

0.19            

(P=0.5127) 

0.46            

(P=0.0906) 

-0.35            

(P=0.2403) 

0.42            

(P=0.1281) 

0.23            

(P=0.4356) 

0.39            

(P=0.182) 

0.56            

(P=0.0363) 

0.39            

(P=0.157) 

             

 C N/P C/N Lig/N C/P Lig/P Molhabili-

dade 

     

N/P -0.02            

(P=0.9195) 

           

C/N 0.65            

(P=0.0102) 

0.13            

(P=0.6542) 

          

Lig/N 0.34            

(P=0.2414) 

-0.11            

(P=0.6976) 

0.60            

(P=0.0301) 

         

C/P 0.44            

(P=0.1081) 

0.67            

(P=0.0080) 

0.80            

(P=0.0005) 

0.30            

(P=0.31) 

        

Lig/P 0.25            

(P=0.4006) 

0.56            

(P=0.0430) 

0.62            

(P=0.0234) 

0.73            

(P=0.0040) 

0.75            

(P=0.0028) 

       

Molhabili-

dade 

0.59            

(P=0.0248) 

-0.11            

(P=0.7053) 

0.50            

(P=0.0664) 

0.32            

(P=0.279) 

0.34            

(P=0.2229) 

0.27            

(P=0.3546) 

      

Qualidade 

do folhiço 

-0.20            

(P=0.4738) 

0.13            

(P=0.647) 

-0.34            

(P=0.231) 

-0.67            

(P=0.0109) 

-0.08            

(P=0.7702) 

-0.45            

(P=0.1146) 

0.27            

(P=0.3546) 
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Apêndice 4  

Encontram-se aqui apresentadas as tabelas referentes aos 11 modelos adicionais 

(ANCOVAs). Os modelos foram usados de forma comparativa com o modelo original, no 

sentido de entender, individualmente, a importância das características descritoras das 

variáveis teóricas de molhabilidade e qualidade do folhiço. As ANCOVAs foram 

realizadas afim de avaliar a interação entre os efeitos das características das espécies com 

1) a quantidade de água (incluindo os tratamentos de alta, baixa e mésica) 2) flutuação da 

disponibilidade (incluindo os tratamentos de flutuação e mésica) de água ao determinar as 

taxas de decomposição. 

 

 

Tabela A1: ANCOVAs referentes a quantidade e flutuação da quantidade, para o modelo adicional 1. Neste 

modelo a variável teórica de molhabilidade é substituída por retenção hídrica foliar.  

  

Graus de 

liberdade 

Soma dos  

Quadrados 

Média dos 

Quadrados 
F  P 

Alta – Baixa - Mésica           

Tratamento 2 0,088 0,044 89,09 <0,0001 

Retenção 1 0,027 0,027 55,001 <0,0001 

Qualidade do folhiço 1 0,003 0,003 6,60 0,015 

Espessura 1 0,005 0,005 11,59 0,002 

Dureza 1 0,015 0,015 32,24 <0,0001 

SLA 1 0,00007 0,00007 0,149 0,702 

Lignina 1 0,013 0,013 28,19 <0,0001 

Celulose 1 0,00002 0,00002 0,039 0,84 

Polifenois 1 0,0004 0,0004 0,84 0,36 

Resíduos 28 0,013 0,0005     

Flutuações(AB) - Mésica           

Tratamento 2 58,83 29,42 4,04 0,028 

Retenção 1 303,17 303,17 41,68 <0,0001 

Qualidade do folhiço 1 50,0 50,0 6,87 0,013 

Espessura 1 69,27 69,27 9,52 0,004 

Dureza 1 248,05 248,05 34,11 <0,0001 

SLA 1 0,53 0,53 0,07 0,78 

Lignina 1 116,17 116,17 15,97 0,0004 

Celulose 1 6,80 6,80 0,93 0,34 

Polifenois 1 19,75 19,75 2,71 0,11 

Resíduos 28 203,62 7,27     
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Tabela A2: ANCOVAs referentes a quantidade e flutuação da quantidade, para o modelo adicional 1. Neste 

modelo a variável teórica de molhabilidade é substituída por repelência hídrica foliar.  

  

Graus de 

liberdade 

Soma dos  

Quadrados 

Média dos 

Quadrados 
F  P 

Alta – Baixa - Mésica           

Tratamento 2 0,088 0,044 90,28 <0,0001 

Repelência 1 0,001 0,001 0,37 0,54 

Qualidade do folhiço 1 0,025 0,025 51,74 <0,0001 

Espessura 1 0,006 0,006 13,61 0,0009 

Dureza 1 0,017 0,017 36,48 <0,0001 

SLA 1 0,00007 0,00007 0,14 0,71 

Lignina 1 0,015 0,015 32,20 <0,0001 

Celulose 1 0,00 0,00 0,00 0,98 

Polifenóis 1 0,001 0,001 2,26 0,14 

Resíduos 28 0,013 0,0004     

Flutuações(AB) - Mésica           

Tratamento 2 58,83 29,42 4,25 0,024 

Repelência 1 0,19 0,19 0,02 0,86 

Qualidade do folhiço 1 297,64 297,64 43,05 <0,0001 

Espessura 1 106,04 106,04 15,34 0,0005 

Dureza 1 234,82 234,82 33,97 <0,0001 

SLA 1 1,65 1,65 0,23 0,62 

Lignina 1 139,53 139,53 20,18 0,0001 

Celulose 1 3,27 3,27 0,47 0,49 

Polifenóis 1 40,68 40,68 5,88 0,021 

Resíduos 28 193,55 6,91     

 

 

 

Tabela A3: ANCOVAs referentes a quantidade e flutuação da quantidade, para o modelo adicional 1. Neste 

modelo a variável teórica de molhabilidade é substituída por capacidade máxima de retenção de água 

(WHCmax). 

  

Graus de 

liberdade 

Soma dos  

Quadrados 

Média dos 

Quadrados 
F P 

Alta – Baixa - Mésica           

Tratamento 2 0,088 0,044 115,61 <0,0001 

WHCmax 1 0,003 0,003 9,36 0,004 

Qualidade do folhiço 1 0,021 0,021 55,82 <0,0001 

Espessura 1 0,007 0,007 20,50 0,0001 

Dureza 1 0,023 0,023 62,00 <0,0001 

SLA 1 0,0003 0,0003 1,01 0,321 

Lignina 1 0,013 0,013 34,16 <0,0001 

Celulose 1 0,00005 0,00005 0,13 0,71 

Polifenois 1 0,00002 0,00002 0,04 0,83 

Resíduos 28 0,0107 0,0003     

Flutuações(AB) - Mésica           
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Tratamento 2 58,8 29,4 5,40 0,010 

WHCmax 1 40,0 40,0 7,34 0,011 

Qualidade do folhiço 1 261,4 261,4 48,05 <0,0001 

Espessura 1 91,1 91,1 16,74 0,0003 

Dureza 1 361,7 361,7 66,49 <0,0001 

SLA 1 1,7 1,7 0,31 0,58 

Lignina 1 98,7 98,7 18,15 0,0002 

Celulose 1 9,3 9,3 1,70 0,20 

Polifenois 1 1,3 1,3 0,23 0,63 

Resíduos 28 152,3 5,4     

 

 

 

Tabela A4: ANCOVAs referentes a quantidade e flutuação da quantidade, para o modelo adicional 1. Neste 

modelo a variável teórica de molhabilidade é substituída por capacidade de retenção de água após 1h 

(WHC1h). 

  

Graus de 

liberdade 

Soma dos  

Quadrados 

Média dos 

Quadrados 
F P 

Alta – Baixa - Mésica           

Tratamento 2 0,088 0,044 88,89 <0,0001 

WHC1h 1 0,006 0,006 13,12 0,001 

Qualidade do folhiço 1 0,017 0,017 35,59 <0,0001 

Espessura 1 0,007 0,007 15,25 0,0005 

Dureza 1 0,014 0,014 29,73 <0,0001 

SLA 1 0,0016 0,0016 3,37 0,07 

Lignina 1 0,017 0,017 35,37 <0,0001 

Celulose 1 0,00 0,00 0,006 0,93 

Polifenois 1 0,0009 0,0009 1,82 0,18 

Resíduos 28 0,013 0,0005     

Flutuações(AB) - Mésica           

Tratamento 2 58,83 29,42 4,08 0,027 

WHC1h 1 59,11 59,11 8,20 0,0007 

Qualidade do folhiço 1 233,94 233,94 32,45 <0,0001 

Espessura 1 94,45 94,45 13,10 0,001 

Dureza 1 223,85 223,85 31,05 <0,0001 

SLA 1 16,72 16,72 2,31 0,13 

Lignina 1 151,85 151,85 21,06 <0,0001 

Celulose 1 3,10 3,10 0,43 0,51 

Polifenois 1 32,53 32,53 4,51 0,042 

Resíduos 28 201,82 7,21     
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Tabela A5: ANCOVAs referentes a quantidade e flutuação da quantidade, para o modelo adicional 1. Neste 

modelo a variável teórica de qualidade do folhiço é substituída por Nitrogênio. 

  

Graus de 

liberdade 

Soma dos  

Quadrados 

Média dos 

Quadrados 
F P 

Alta – Baixa - Mésica           

Tratamento 2 0,088 0,044 109,76 <0,0001 

Molhabilidade 1 0,008 0,008 20,34 0,0001 

N 1 0,034 0,034 86,38 <0,0001 

Espessura 1 0,0009 0,0009 2,31 0,13 

Dureza 1 0,001 0,001 2,56 0,12 

SLA 1 0,0006 0,0006 1,52 0,22 

Lignina 1 0,022 0,022 56,60 <0,0001 

Celulose 1 0,0001 0,0001 0,30 0,58 

Polifenois 1 0,0009 0,0009 2,36 0,13 

Resíduos 28 0,011 0,0004     

Flutuações(AB) - Mésica           

Tratamento 2 58,8 29,4 6,53 0,004 

Molhabilidade 1 135,2 135,2 30,02 <0,0001 

N 1 507,8 507,8 112,79 <0,0001 

Espessura 1 2,2 2,2 0,49 0,48 

Dureza 1 20,0 20,0 4,44 0,044 

SLA 1 0,1 0,1 0,02 0,87 

Lignina 1 199,0 199,0 44,19 <0,0001 

Celulose 1 0,00 0,00 0,007 0,93 

Polifenois 1 26,9 26,9 5,96 0,021 

Resíduos 28 126,1 4,5     

 

 

 

Tabela A6: ANCOVAs referentes a quantidade e flutuação da quantidade, para o modelo adicional 1. Neste 

modelo a variável teórica de qualidade do folhiço é substituída por Fósforo. 

  

Graus de 

liberdade 

Soma dos  

Quadrados 

Média dos 

Quadrados 
F P 

Alta – Baixa - Mésica           

Tratamento 2 0,088 0,044 89,16 <0,0001 

Molhabilidade 1 0,008 0,008 16,52 0,0003 

P 1 0,026 0,026 52,63 <0,0001 

Espessura 1 0,0008 0,0008 1,61 0,21 

Dureza 1 0,001 0,001 2,37 0,13 

SLA 1 0,005 0,005 10,71 0,002 

Lignina 1 0,025 0,025 50,55 <0,0001 

Celulose 1 0,0001 0,0001 0,35 0,55 

Polifenois 1 0,00 0,00 0,002 0,96 

Resíduos 28 0,013 0,0005     

Flutuações(AB) - Mésica           

Tratamento 2 58,8 29,4 4,02 0,029 
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Molhabilidade 1 135,2 135,2 18,49 0,0001 

P 1 376,6 376,6 51,51 <0,0001 

Espessura 1 1,5 1,5 0,20 0,65 

Dureza 1 21,3 21,3 2,91 0,098 

SLA 1 43,2 43,2 5,91 0,021 

Lignina 1 234,8 234,8 32,12 <0,0001 

Celulose 1 0,1 0,1 0,008 0,92 

Polifenois 1 0,00 0,00 0,002 0,96 

Resíduos 28 204,7 7,3     

 

 

 

Tabela A7: ANCOVAs referentes a quantidade e flutuação da quantidade, para o modelo adicional 1.  Neste 

modelo a variável teórica de qualidade do folhiço é substituída por Carbono. 

  

Graus de 

liberdade 

Soma dos  

Quadrados 

Média dos 

Quadrados 
F P 

Alta – Baixa - Mésica           

Tratamento 2 0,088 0,044 165,73 <0,0001 

Molhabilidade 1 0,008 0,008 30,71 <0,0001 

C 1 0,001 0,001 5,36 0,028 

Espessura 1 0,007 0,007 27,09 <0,0001 

Dureza 1 0,017 0,017 65,41 <0,0001 

SLA 1 0,008 0,008 33,31 <0,0001 

Lignina 1 0,028 0,028 106,73 <0,0001 

Celulose 1 0,001 0,001 5,94 0,021 

Polifenois 1 0,00 0,00 0,002 0,96 

Resíduos 28 0,007 0,0002     

Flutuações(AB) - Mésica           

Tratamento 2 58,83 29,42 8,75 0,001 

Molhabilidade 1 135,20 135,20 40,22 <0,0001 

C 1 7,17 7,17 2,13 0,15 

Espessura 1 80,33 80,33 23,89 <0,0001 

Dureza 1 287,76 287,76 85,61 <0,0001 

SLA 1 94,37 94,37 28,07 <0,0001 

Lignina 1 274,48 274,48 81,66 <0,0001 

Celulose 1 43,83 43,83 13,03 0,001 

Polifenois 1 0,11 0,11 0,03 0,85 

Resíduos 28 94,11 3,36     
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Tabela A8: ANCOVAs referentes a quantidade e flutuação da quantidade, para o modelo adicional 1. Neste 

modelo a variável teórica de qualidade do folhiço é substituída pela razão C/N. 

  

Graus de 

liberdade 

Soma dos  

Quadrados 

Média dos 

Quadrados 
F P 

Alta – Baixa - Mésica           

Tratamento 2 0,088 0,044 88,89 <0,0001 

Molhabilidade 1 0,008 0,008 16,47 0,0003 

C/N 1 0,028 0,028 56,76 <0,0001 

Espessura 1 0,001 0,001 2,09 0,15 

Dureza 1 0,001 0,001 2,63 0,11 

SLA 1 0,003 0,003 6,85 0,013 

Lignina 1 0,024 0,024 49,05 <0,0001 

Celulose 1 0,00009 0,00009 0,18 0,67 

Polifenois 1 0,00009 0,00009 0,18 0,66 

Resíduos 28 0,013 0,0005     

Flutuações(AB) - Mésica           

Tratamento 2 58,8 29,4 3,95 0,030 

Molhabilidade 1 135,2 135,2 18,16 0,0002 

C/N 1 376,9 376,9 50,65 <0,0001 

Espessura 1 4,2 4,2 0,55 0,46 

Dureza 1 35,1 35,1 4,71 0,038 

SLA 1 31,5 31,5 4,23 0,049 

Lignina 1 223,8 223,8 30,06 <0,0001 

Celulose 1 0,1 0,1 0,01 0,89 

Polifenois 1 2,3 2,3 0,30 0,56 

Resíduos 28 208,4 7,4     

 

 

 

Tabela A9: ANCOVAs referentes a quantidade e flutuação da quantidade, para o modelo adicional 1. Neste 

modelo a variável teórica de qualidade do folhiço é substituída pela razão Lig/N. 

  

Graus de 

liberdade 

Soma dos  

Quadrados 

Média dos 

Quadrados 
F P 

Alta – Baixa - Mésica           

Tratamento 2 0,088 0,044 128,43 <0,0001 

Molhabilidade 1 0,008 0,008 23,80 <0,0001 

Lig/N 1 0,050 0,050 145,75 <0,0001 

Espessura 1 0,001 0,001 3,69 0,064 

Dureza 1 0,006 0,006 18,49 0,0001 

SLA 1 0,002 0,002 8,67 0,006 

Lignina 1 0,0003 0,0003 1,12 0,29 

Celulose 1 0,00003 0,00003 0,075 0,78 

Polifenois 1 0,001 0,001 4,85 0,035 

Resíduos 28 0,009 0,0003     

Flutuações(AB) - Mésica           

Tratamento 2 58,8 29,4 5,86 0,007 
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Molhabilidade 1 135,2 135,2 26,93 <0,0001 

Lig/N 1 547,1 547,1 108,98 <0,0001 

Espessura 1 10,0 10,0 1,99 0,16 

Dureza 1 132,2 132,2 26,33 <0,0001 

SLA 1 28,6 28,6 5,70 0,023 

Lignina 1 0,1 0,1 0,029 0,86 

Celulose 1 0,9 0,9 0,18 0,66 

Polifenois 1 22,5 22,5 4,48 0,043 

Resíduos 28 140,6 5,0     

 

 

 

Tabela A10: ANCOVAs referentes a quantidade e flutuação da quantidade, para o modelo adicional 1.  Neste 

modelo a variável teórica de qualidade do folhiço é substituída pela razão C/P. 

  

Graus de 

liberdade 

Soma dos  

Quadrados 

Média dos 

Quadrados 
F P 

Alta – Baixa - Mésica           

Tratamento 2 0,088 0,044 106,47 <0,0001 

Molhabilidade 1 0,008 0,008 19,73 0,0001 

C/P 1 0,020 0,020 48,31 <0,0001 

Espessura 1 0,002 0,002 4,94 0,034 

Dureza 1 0,006 0,006 16,01 0,0004 

SLA 1 0,014 0,014 34,77 <0,0001 

Lignina 1 0,016 0,016 39,35 <0,0001 

Celulose 1 0,0002 0,0002 0,55 0,47 

Polifenois 1 0,001 0,001 2,73 0,10 

Resíduos 28 0,011 0,0004     

Flutuações(AB) - Mésica           

Tratamento 2 58,83 29,42 4,35 0,022 

Molhabilidade 1 135,20 135,20 20,03 0,0001 

C/P 1 304,32 304,32 45,09 <0,0001 

Espessura 1 9,88 9,88 1,46 0,23 

Dureza 1 82,26 82,26 12,19 0,001 

SLA 1 143,05 143,05 21,19 <0,0001 

Lignina 1 146,66 146,66 21,73 <0,0001 

Celulose 1 0,03 0,03 0,005 0,94 

Polifenois 1 7,00 7,00 1,03 0,31 

Resíduos 28 188,95 6,75     
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Tabela A11: ANCOVAs referentes a quantidade e flutuação da quantidade, para o modelo adicional 1. Neste 

modelo a variável teórica de qualidade do folhiço é substituída pela razão Lig/P. 

  

Graus de 

liberdade 

Soma dos  

Quadrados 

Média dos 

Quadrados 
F P 

Alta – Baixa - Mésica           

Tratamento 2 0,088 0,044 113,57 <0,0001 

Molhabilidade 1 0,008 0,008 21,048 <0,0001 

Lig/P 1 0,052 0,052 133,93 <0,0001 

Espessura 1 0,00010 0,00010 0,26 0,61 

Dureza 1 0,002 0,002 5,15 0,031 

SLA 1 0,006 0,006 16,14 0,0004 

Lignina 1 0,001 0,001 2,80 0,10 

Celulose 1 0,00 0,00 0,004 0,95 

Polifenois 1 0,00 0,00 0,004 0,95 

Resíduos 28 0,010 0,0003     

Flutuações(AB) - Mésica           

Tratamento 2 58,8 29,4 5,06 0,013 

Molhabilidade 1 135,2 135,2 23,26 <0,0001 

Lig/P 1 646,7 646,7 111,26 <0,0001 

Espessura 1 0,00 0,00 0,004 0,95 

Dureza 1 4,6 4,6 0,79 0,38 

SLA 1 61,3 61,3 10,54 0,003 

Lignina 1 4,5 4,5 0,78 0,38 

Celulose 1 1,9 1,9 0,33 0,57 

Polifenois 1 0,4 0,4 0,069 0,79 

Resíduos 28 162,7 5,8     
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