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Introdução

A serrapilheira é um importante compartimento de 
nutrientes para os ecossistemas de pastagens [1], onde a 
sua decomposição e deposição durante a estação de 
crescimento exerce influência continua sob o 
fornecimento de nutrientes para as plantas [2].

A taxa de decomposição da serrapilheira é 
influenciada dentre outros fatores pela sua qualidade 
que pode ser mensurada através da relação C:N. A
quantidade de N existente no material influenciará a 
velocidade da decomposição, onde resíduos com baixa 
relação C:N são decompostos mais rapidamente que 
aqueles de alta relação C:N [3]

A qualidade da serrapilheira depositada pode ser 
melhorada através do consórcio entre leguminosas e 
gramíneas, onde serrapilheiras de qualidades diferentes,
quando misturadas, permitirão maior uniformidade 
microbiana, aumentando a velocidade de decomposição 
das espécies com material de qualidade mais baixa [4].

A influência da qualidade da serrapilheira sobre a 
taxa de decomposição e sua influência sobre a 
fertilidade do solo tem sido reconhecido desde o início 
da agricultura, comportando-se de maneira diferenciada 
com a mudança geográfica e tipos de microorganismos 
[5].

O presente trabalho teve como objetivo estudar o 
comportamento da relação C:N e do N remanescente 
presente em serrapilheira de Brachiaria decumbens
Staff. e Calopogonium mucunoides Desv quando 
submetida a diferentes tempos de decomposição. 

Material e métodos

O experimento foi realizado na Estação 
Experimental de Itambé-PE, pertencente ao Instituto 
Agronômico de Pernambuco (IPA).  

O período do experimento compreendeu de 26/03 a 
07/12/2007, onde foi avaliada a decomposição da 
serrapilheira das espécies Brachiaria decumbens e 
Calopogonium mucunoides em diferentes proporções.
Os tratamentos foram distribuídos em delineamento em 
blocos ao acaso com cinco repetições, sendo avaliados

três tratamentos (100% de Brachiaria decumbens, 
100% de Calopogonium mucunoides e 50% Brachiaria
decumbens + 50% Calopogonium mucunoides) 
incubados em sete tempos (0, 4, 8, 16, 32, 64, 128 e 
256 dias) com 5 repetições por tempo de incubação, 
com exceção do tempo zero.

O material senescente das espécies em estudo foi 
coletado manualmente e seco em estufa de circulação 
forçada de ar, por 48 h a 65°C e, em seguida, separado
em folha e caule. 

Foram utilizados sacos de náilon medido 15 x 30 cm 
com poros de aproximadamente 75 µm. Os sacos foram 
preenchidos com 11,25 g do material cortado, seguindo 
a proporção de 25 mg de serrapilheira por 1 cm2 de 
saco.

A serrapilheira incubada não foi moída visando 
preservar a superfície original de exposição ao ataque 
dos microorganismos, sendo respeitadas as proporções 
folha:caule de cada espécie estudada. Os sacos foram 
colocados sob o solo e cobertos com uma fina camada 
de serrapilheira, para simular as condições do meio. 
Sacos vazios também foram incubados nos diferentes 
tempos de incubação, para verificar a influência destes 
tempos de incubação no peso dos sacos, sendo com 
isso, feita uma correção nos sacos com os materiais 
incubados. Os sacos vazios foram colocados nos cinco 
blocos e, em cada bloco, um vazio por tempo de 
incubação.

No final de cada tempo de incubação, os sacos foram 
coletados, limpos com pincel para retiradas de sujeiras 
(resíduos), colocados em estufa a 65ºC, por 72 horas e 
pesados. Foram determinados os teores de N nos 
diferentes tempos de incubação, sendo possível calcular 
a mineralização líquida que ocorreu com o 
desaparecimento do N nos diferentes tempos de 
incubação.

As análises foram realizadas no Laboratório de 
Nutrição Animal do Departamento de Zootecnia da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (DZ-
UFRPE). O nitrogênio (N) foi determinado segundo 
metodologia descrita por Silva & Queiroz [6] e o 



carbono (C) pelo método descrito por Bezerra Neto & 
Barreto [7]

Os dados foram analisados pelo modelo de regressão 
não linear exponencial para ajustar as curvas de 
desaparecimento, sendo utilizado o procedimento 
PROC NLIN do SAS [8] O modelo exponencial
simples segundo Wagner & Wolf [9] foi utilizado para 
% N remanescente e relação C:N que foram descritos 
pela equação: X = B0 e-kt onde X = proporção de 
nutriente remanescente no T dias, B0 = constante de 
desaparecimento e o k = taxa relativa de decomposição.

Resultados e discussão

Para a relação C:N, foi observada diferença
significativa (P<0,0060), tendo a Brachiaria
decumbens apresentado o maior valor C:N no início do 
tempo de incubação, se comparado com os tratamentos 
Brachiaria decumbens + Calopogonium  mucunoides e 
Calopogonium mucunoides, o que explicaria uma
menor decomposição da braquiária se comparada com 
os outros tratamentos. Ao longo dos 256 dias de 
incubação houve queda da relação C:N para todos os 
tratamentos como pode ser observado na Figura 1. A 
rápida queda da relação C:N da serrapilheira de 
Brachiaria decumbens pode estar  relacionada com o 
fato da serrapilheira desta espécie possuir alta relação 
C:N inicial. A relação C:N tem influência sobre a taxa 
de mineralização do nitrogênio, pois este elemento 
determina o crescimento e o retorno do C orgânico 
mineralizado pelos microorganismos. 

Ao final do tempo de incubação a relação C: N para 
o tratamento com o Calopogonium  mucunoides ficou 
abaixo de 20, o que sugere que a decomposição 
continue sem maiores problemas. Para os tratamentos 
com Brachiaria decumbens e para a mistura Brachiaria
decumbens  +  Calopogonium  mucunoides, que ao 
final do período de incubação apresentaram relação     
C: N em torno de 30 sugere-se que ocorra imobilização 
do N.

A porcentagem de nitrogênio remanescente seguiu o 
modelo exponencial simples e os tratamentos diferiram 
entre si (P<0, 0014). A porcentagem de N 
remanescente para o Calopogonium mucunoides, 
mistura Brachiaria decumbens + Calopogonium
mucunoides e a Brachiaria decumbens, foi de 47%, 
57% e 91% N remanescente, respectivamente.

Com o aumento nos tempos de incubação o 
tratamento com o Calopogonium mucunoides teve 
queda mais expressiva (k= 0, 00287g. g-1. dia-1) quando 
comparada com os tratamentos com Brachiaria
decumbens (k=0, 00036 g.g-1. dia -1), que obteve a 
menor queda, e a mistura Brachiaria decumbens +
Calopogonium mucunoides (k=0, 00217 g.g-1. dia-1) 
que apresentou valores intermediários (Figura 2). A 
Brachiaria decumbens tendeu a imobilizar o nitrogênio 
no decorrer da incubação, liberando uma baixa 
quantidade deste nutriente para o meio (~9% N do 
resíduo), o que é justificado pela alta relação C: N da 
serrapilheira exclusiva de Brachiaria decumbens 
(Figura 1). Já o tratamento exclusivo de Calopogonium

mucunoides, apresentou a maior mineralização líquida 
de N (~52% N do resíduo), tendo a  mistura  de  50%  
das  duas  espécies  (Brachiaria  decumbens +  
Calopogonium mucunoides) apresentado valores 
próximos ao do Calopogonium mucunoides exclusivo 
(~43% N do resíduo), no tempo final de incubação aos 
256 dias.

Agradecimentos

Agradeço a Universidade Rural, a equipe de 
forragem do Departamento de Zootecnia e ao grupo 
PET pela oportunidade, a todos aqueles que de forma 
direta e indireta me ajudaram a construir e elaborar 
esse trabalho e principalmente aquelas pessoas que 
estão no dia a dia me ajudando a crescer cada vez mais.

Referências
[1] DUBEUX Jr., J.C.B.; SOLLENBERGER, L.E. ; 

VENDRAMINI, J.M.B. et al. Litter mass, deposition rate, and 
chemical composition in bahiagrass pastures managed
different intensities. Crop Science., v.46, p.1299-1304, 2006a.

[2] DUBEUX Jr., J.C.B.; SOLLENBERGER, L.E.; MATHEWS, 
B.W. Nutrient Cycling In Warm-Climate Grasslands – A 
Review  Interpretation. Crop Science., v. 47,p.915-928, 2007.

[3] MARQUES, T. C. L. L. S. M., VASCOCELOS, C.A., 
PEREIRA FILHO, I. et al.Evolvimento de dióxido de carbono e 
mineralização de nitrogênio em latossolo vermelho-escuro com 
diferentes manejos. Pesqesuisa Agropecuária Brasileira,v.35, 
n.3, p.581-589, 2000.

[4] TRACY, .F. &  SANDERSON,  M. A.  [2007]. 
Decomposition   of forage species   mixtures in  pasture   and   
potential    effects   on   soil  nitrogen availability. Plant 
Management 
Network.Disponívelem:<http://www.plantmanagementnetwork.
org/fg/search/search_action.asp.> Acesso em: 10/10/08.

[5] HEAL, O.W.; ANDERSON, J. M.; SWIFT, M.J. 1997. Plant 
litter quality and decomposition: An historical overview. p. 
3-30. In G. Cadisch and K.E Giller (ed.) Driven by nature: 
Plant litter quality and decomposition. CAB 
International,Wallingford, UK.

[6] SILVA, D. J. & QUEIROZ, A.C. Análise de alimentos: 
métodos químicos e biológicos. 3ª ed. Viçosa-MG: UFV, 
2006. 235 p.

[7] BEZERRA NETO, E.; BARRETO, L. P. Métodos de Análises 
Químicas em Plantas.Recife: Imprensa Universitária, 2004. 
165p.

[8] SAS Inst.Inc. SAS statistics user’s guide. Release version 6.
SAS Inst. Inc., Cary, NC.1996.

[9] WAGNER, G.H. & WOLF, D.C. Carbon transformation and 
soil organic matter formations. In: D.M. Sylvia et al. (Ed.) 
Principles and applications of soil microbiology. Prentice Hall: 
Englewood Cliffs, NJ. 1999. P218-258.





Figura 1. Relação C:N de serrapilheiras de Brachiaria decumbens, Calopogonium mucunoides e suas misturas.

Figura 2. Porcentagem N remanescente de serrapilheiras de Brachiaria decumbens, Calopogonium mucunoides e suas misturas.


