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A produção e a decomposição de material decíduo produzido pelas plantas constitui 
um fator chave na manutenção dos nutrientes nos ecossistemas. O mecanismo pelo 
qual a biomassa retorna ao solo é regulado pela comunidade decompositora, as 
características do material orgânico depositado e as condições ambientais.  Estudos 
sobre a decomposição de samambaias subtropicais e a forma como estas contribuem 
para o retorno dos nutrientes ao solo são escassos. O presente estudo teve como 
objetivo investigar o processo de decomposição das folhas de seis espécies de 
samambaias ocorrentes no subosque de uma Floresta Estacional subtropical úmida: 
Asplenium serra (Langsd. & Fisch.), Cyathea atrovirens (Langsd. & Fisch.) Domin, 
Elaphoglossum macrophyllum (Mett.ex Kuhn) Christ, Lastreopsis amplissima (C. 
Presl.) Tindale, Neoblechnum brasiliense (Desv.) Gasper & V.A.O. Dittrich e 
Polybotrya cylindrica Kaulf. O processo de decomposição foi avaliado por meio de 
litterbags coletados mensalmente por seis meses. A partir dos valores de perda de 
biomassa foi estimada a constante de decomposição (k) e a curva de decomposição 
para cada espécie. Os dados foram submetidos ao teste de normalidade, seguido de 
análise de variância e comparação de médias. A biomassa perdida mensalmente foi 
relacionada às variáveis precipitação e temperatura. Os resultados demonstraram que 
as folhas da maior parte das espécies de samambaias do estudo apresentaram, no final 
de 184 dias, uma constante de decomposição maior do que a determinada para a 
fração foliar da serapilheira arbórea local, indicando uma decomposição rápida da sua 
biomassa e demonstrando comparativamente uma melhor eficiência da decomposição 
neste ambiente. Todas as espécies do estudo apresentam uma decomposição rápida e 
significativa da biomassa foliar no primeiro mês do experimento, sendo este processo 
mais intenso em A. serra e C. atrovirens que perderam, respectivamente, 56,1% e 
49,4% do seu material foliar neste período. L. amplissima foi a espécie com a menor 
taxa de decomposição no primeiro mês (19,8%). Houve correlação positiva da 
biomassa perdida com a temperatura média em A. serra e L. amplissima e com a 
precipitação acumulada em N. brasiliense. A dinâmica diferenciada do processo de 
decomposição entre as espécies sugere que, além da influência dos fatores ambientais, 
a decomposição de serapilheira está ligada as estratégias ecológicas de ciclagem de 
nutrientes em cada espécie dentro dos ecossistemas.  
 

 


