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            RESUMO 

As condições ambientais extremas da restinga favorecem a ocorrência de facilitação 

entre árvores adultas e plântulas. Um dos mecanismos de facilitação possíveis é a ciclagem dos 

nutrientes a partir da decomposição da MO proveniente da própria planta facilitadora. O 

objetivo deste trabalho é testar como indivíduos adultos da planta berçário lenhosa Guapira 

opposita e da herbácea Andropogon leucostachys afetam a disponibilidade de nutrientes no 

entorno. O estudo foi realizado no Parque Estadual da Ilha do Cardoso, São Paulo, SP. 

Estabelecemos 30 blocos experimentais formados por pares de tratamento com a presença de 

G. opposita e áreas abertas sem G.  opposita. Em metade dos blocos foi adicionada a herbácea 

A. leucostachys. Somente após 12 meses foram coletadas 60 amostras de solo na profundidade 

de 10cm e realizadas análises químicas de fertilidade. Observamos que a presença de G. 

opposita aumentou, em aproximadamente 13%, a capacidade de troca catiônica do solo (P= 

0,003), assim como em, em média 25%, a quantidade de matéria orgânica do solo (P <0,0001). 

Adicionalmente, G. também teve efeito significativo sobre o aumento do magnésio (P<0.0001), 

saturação de bases (P=0,002) e diminuição da saturação por alumínio (P<0,0001). Por outro 

lado, G. opposita. não foi efetiva para alterar a quantidade de Alumínio, do Nitrogênio Total 

ou pH (P >0.05 para todos os testes). A presença de A. leucostachys não surtiu efeitos 

significativos em nenhum indicador de fertilidade do solo (P >0.05 para os testes). De maneira 

geral, as folhas representam o compartimento mais representativo da serapilheira e ainda 

apresentam as maiores concentrações de nutrientes, contribuindo para a decomposição e 

consequente aumento da matéria orgânica do solo e CTC. Podemos concluir que os efeitos 

positivos de G. opposita como planta berçario na restinga arbustiva podem ser decorrentes, pelo 

menos parcialmente, de seus efeitos positivos sobre a fertilidade do solo, promovendo assim 

melhores condições de desenvolvimento para plantas jovens. 

 

Palavra chave: Facilitação. Interação entre plantas. Restinga. Fertilidade do solo. Planta 

berçário.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

Extreme environmental conditions of restinga vegetation favour facilitation between 

adult trees and seedlings. One of the possible facilitation mechanisms is the cycling of nutrients 

from the decomposition of MO from the facilitating plant itself. The purpose of this study is to 

test how adult individuals of the Guapira opposita woody nursery plant and the herbaceous 

Andropogon leucostachys affect the availability of nutrients in the surroundings. The study was 

conducted in the Parque Estadual Ilha do Cardoso, São Paulo, SP. We established 30 

experimental blocks formed by pairs of treatment with the presence of G. opposita and open 

areas without G. opposita. In half of the blocks was added the herbaceous A. leucostachys. Only 

after 12 months, 60 soil samples were collected at the depth of 10cm and chemical fertility 

analyses were performed. We observed that the presence of G. opposite increased, by 

approximately 13%, the capacity of the soil cationic exchange (P = 0.003), as well as, on 

average, 25%, the amount of soil organic matter (P < 0.0001). Additionally, G. also had a 

significant effect on magnesium increase (P < 0.0001), base saturation (P = 0.002) and decrease 

in aluminium saturation (P < 0.0001). On the other hand, G. opposita. was not effective to 

change the amount of aluminium, Total Nitrogen or pH (P > 0.05 for all tests). The presence of 

A. leucostachys had no significant effect on any soil fertility indicator (P > 0.05 for testing). In 

general, the leaves represent the most representative compartment of the litter and still have the 

highest concentrations of nutrients, contributing to the decomposition and consequent increase 

of organic matter of the soil and CTC. In addition, pH acid collaborates for the accumulation 

of the litter and the gradual return of nutrients to the soil. We can conclude that the positive 

effects of G. opposita as a nursery plant on the shrubby resting can be at least partially derived 

from its positive effects on soil fertility, thus promoting better development conditions for 

young plants. 

Keyword: Facilitation. Interaction between plants. Restinga. Soil fertility. Nursery plant. 
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1. Introdução 

As interações entre plantas podem ser negativas (competição) ou positivas (facilitação) 

e são fundamentais para a organização das comunidades vegetais (Berkowitz et al., 1995). A 

competição por recursos, por exemplo nutrientes do solo, causa efeitos negativos nos indivíduos 

dificultando o seu crescimento e/ou reprodução, enquanto a facilitação é a interação que 

envolve melhoria das condições ambientais e da disponibilidade de recurso ao redor do 

indivíduo facilitador, resultando em efeitos positivos na sobrevivência, crescimento e/ou 

reprodução dos indivíduos facilitados (Azevedo et al., 2018). Historicamente, as interações de 

competição foram intensamente estudadas desde o início do século passado, enquanto a 

facilitação vem ganhando destaque como foco de pesquisa nos últimos trinta anos (Michelet & 

Pugnaire, 2016). 

 Apesar de apresentarem sinais opostos, interações positivas e negativas entre plantas 

podem ocorrer simultaneamente em uma comunidade, ou até mesmo entre um mesmo par de 

plantas (Callaway, 1997). Um dos fatores que parecem afetar a prevalência de interações 

positivas ou negativas são as condições abióticas. Segundo a hipótese do gradiente de estresse, 

em ambientes onde há menor estresse e maior disponibilidade de recursos para as plantas, a 

competição irá prevalecer (Bertness & Callaway, 1994). Em contrapartida, em ambientes onde 

o estresse é muito alto pela falta de recursos ou condições desfavoráveis ao desempenho 

vegetal, a facilitação prevalece (Bertness & Callaway, 1994).  

A vegetação de restinga é o conjunto de fisionomias, de herbáceas à florestais, que 

ocorre na planície arenosa costeira (Resolução CONAMA 261/1999). Trata-se de um ambiente 

desafiador para as plantas se desenvolverem, dadas as condições abióticas extremas, como por 

exemplo a acidez do solo, a salinidade resultante dos sprays marinhos, a alta incidência solar, 

escassez de nutrientes no solo, e ainda a limitada disponibilidade hídrica decorrente do solo 

arenoso muito permeável. Essa combinação de condições ambientais resulta em baixa 

diversidade de espécies, especialmente nas fisionomias mais próximas ao mar (Lane et al., 

2008). Por outro lado segundo a teoria do gradiente de estresse, tais condições adversas resultam 

em maior probabilidade de haver facilitação entre árvores adultas e plântulas, como foi 

observado em estudos anteriores a interação da planta-berçário Guapira opposita facilitando 

por meio de sombreamento plântulas de Ternstroemia brasiliensis (Castanho & Prado, 2014). 

No entanto, apesar do crescente interesse no estudo de facilitação em ambientes adversos como 

a restinga, os mecanismos pelas quais as plantas facilitam umas às outras ainda é pouco 

explorado. 
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A entrada de nutrientes para as plantas pode ocorrer através do spray marinho, 

especialmente nas dunas mais próximas do mar, e principalmente pela ciclagem de nutrientes 

do próprio material orgânico presente no ecossistema (Britz et al. 1997). É possível que a 

ciclagem de nutrientes de material orgânico, principalmente folhas, proveniente de plantas 

vizinhas seja um mecanismo de facilitação através do aumento da fertilidade do solo de seu 

próprio entorno. Dessa forma, além da facilitação exercida via sombreamento, plantas lenhosas 

adultas como Guapira opposita, poderiam facilitar as plantas lenhosas jovens do entorno 

através do aumento na fertilidade na superfície do solo, como consequência da decomposição 

de suas folhas. Visto que a produção de serapilheira melhora a fertilidade do solo (Pires et al. 

(2006), é possível que o aumento na disponibilidade de nutrientes facilite a sobrevivência e 

crescimento de plântulas de outas espécies. No caso especial de Guapira opposita, uma espécie 

berçário já reconhecida por seus efeitos benéficos ligados ao sombreamento, esse efeito de 

fertilização do entorno através da decomposição de suas folhas é ainda mais esperado uma vez 

que suas folhas são ricas em nitrogênio (Castanho & Oliveira, 2008), um nutriente 

extremamente escasso neste ambiente. 

  Em contrapartida, mesmo nas fisionomias arbustivas, onde Guapira opposita é 

comum, há presença recorrente de diversas espécies herbáceas, cujas raízes geralmente ocupam 

os estratos mais superficiais do solo (0-10cm) e, portanto, são potencias competidoras das 

plantas lenhosas jovens que também apresentam raízes ainda pouco desenvolvidas (Bonilha et 

al 2012). Consequentemente, a presença de espécies herbáceas pode causar um efeito negativo 

nas espécies lenhosas jovens por conta de suas raízes também estarem na primeira camada do 

solo, e consequentemente competirem pelos nutrientes presentes nesta camada vertical (Belsky, 

1994). Embora tais hipóteses de interações entre plantas, mediadas por alteração na fertilidade, 

sejam plausíveis, ainda há escassa literatura sobre os impactos que plantas com diferentes 

características tem sobre a disponibilidade de nutrientes de seu entorno. 

 

2. Objetivo e Hipótese 

O objetivo deste trabalho é testar como indivíduos adultos da planta berçário lenhosa 

Guapira opposita e da herbácea Andropogon leucostachys afetam a disponibilidade de 

nutrientes no entorno. Nossa hipótese é que Guapira opposita aumenta a fertilidade da 

superfície do solo em seu entorno enquanto Andropogon leucostachys exerce efeito negativo 

em comparação à ambientes abertos sem as plantas. 
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3. Materiais e Métodos 

3.1.Área de Estudo 

O trabalho foi realizado no núcleo do Marujá, localizado na porção sul do Parque 

Estadual da Ilha do Cardoso (PEIC), Cananéia, SP (Figura 1). A restinga deste local, escolhida 

devido a seu excelente estado de conservação, é composta por cordões arenosos paralelos à 

costa, com um gradiente de aproximadamente 400 m de extensão total entre o oceano e o 

estuário (Ribeiro, 2019) (Figura 2). Para o estudo, selecionamos o segundo cordão arenoso a 

partir da praia, especificamente a face voltada para o mar a fim de manter a influência do mar, 

temperatura, disponibilidade de luz e água similar em toda a amostragem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Núcleo do Marujá, porção sul do Parque Estadual da Ilha do Cardoso (PEIC), Cananéia, 

SP. Fonte: Google Earth, imagem elaborada por Juliana Lugli. 
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A restinga é composta por terrenos predominantemente arenosos e de idade quaternária 

de origem marinha, lagunar, fluvial e eólica, com solo pouco desenvolvido em sua maioria, de 

maneira que a vegetação tem papel importante neste ecossistema ao estabilizar os sedimentos 

e contribuir na drenagem da água (Resolução CONAMA 261/1999). O solo é classificado como 

Espodosolo, sendo geralmente moderado a fortemente ácido e com alta disponibilidade de 

alumínio extraível (EMBRAPA, 1984). Por este motivo o crescimento das raízes da vegetação 

da restinga é restrito, resultando na concentração de aproximadamente 70% do sistema de raízes 

nos primeiros 10 cm (Bonilha et al., 2012). Por esta razão, a camada superficial do solo é a mais 

adequada para analisar sua fertilidade do ponto de vista das plantas que lá ocorrem. Além disso, 

foi observado em campo que as plântulas de Ternstroemia brasiliensis (planta beneficiada pela 

presença de Guapira opposita) e a herbácea Andropogon leucostachys (espécie das mais 

abundantes entre as espécies herbáceas) têm suas raízes concentradas nos primeiros 10 cm de 

solo. Dado que a proposta do estudo, é entender como a planta-berçário Guapira opposita 

(Figura 3ª) e a potencial competidora Andropogon leucostachys (Figura 3B) alteram a 

fertilidade do solo para plântulas lenhosas jovens, como T. brasiliensis, então selecionamos a 

camada superficial do solo para realizar as análises de fertilidade.  

 

 

Figura 2. Restinga arbustiva localizada no Núcleo do Marujá, PEIC. 
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3.2.Desenho Experimental 

Para testar como a presença da planta berçário G. opposita e da planta herbácea 

extremamente abundante na área, A. leucostachys, alteram a fertilidade do solo superficial 

tiramos proveito do desenho experimental elaborado por Ribeiro (2020), na qual foi manipulada 

em campo a presença de G. opposita e A. leucostachys. Para tanto, em setembro de 2018 foram 

estabelecidos 30 blocos experimentais formados por pares de tratamento com a presença de G. 

opposita e áreas abertas sem G. opposita e de qualquer outra planta lenhosa. As demais plantas 

presentes nos pares de tratamento foram removidas. Em 15 blocos dos 30 blocos experimentais 

foi adicionada a herbácea A. leucostachys em ambos tratamentos, totalizando quatro 

combinações de tratamento (Figura 4).  

A escolha das G. opposita foi feita de forma aleatória, levando em consideração a 

fisionomia dos indivíduos para se manter um padrão e elas deveriam estar isoladas de outras 

plantas lenhosas. A herbácea A. leucostachys foi coletada na própria restinga e transplantada no 

experimento, assim como as plântulas de T. Brasilienses espécie lenhosa utilizada no 

experimento de Ribeiro (2020), mas que para este estudo não foi considerada. 

 

Figura 3. Espécies usadas no experimento. A) Guapira opposita, planta-berçário lenhosa adulta. 

B) Andropogon leucostachys, espécie herbácea muito abundante na restinga arbustiva do Marujá. 
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3.3.Coleta das Amostras e Análise do Solo 

3.3.1. Coleta das Amostras 

Para avaliar a fertilidade do solo superficial nos quatro tratamentos, em outubro de 2019 

realizamos a coleta de solo usando um cano PVC de 30 cm de comprimento e 5 cm de diâmetro 

(Bortolon et al., 2009). Para facilitar a penetração do cano no solo a extremidade foi afiada e 

foi previamente demarcado a altura de 10 cm com uma régua para auxiliar na retirada da camada 

de interesse do solo. Foi coletado amostras de solo de cada par de tratamento dos 30 blocos 

experimentais, totalizando 60 amostras de solo.  

Antes de perfurar o solo, afastamos o excesso de matéria orgânica da superfície do local 

onde o amostrador seria inserido (Figura 5A). Em seguida, perfuramos o solo até atingir a marca 

de 10 cm, para os tratamentos com a G. opposita furamos abaixo da sua copa e para os 

tratamentos sem G. opposita furamos mais próximo ao centro, e retiramos manualmente (Figura 

5B), depositando a amostra de solo em sacos plásticos comuns selados com fita adesiva (Figura 

5C). Cada amostra foi identificada com o número do seu par seguida pela letra I de interno 

(tratamento sob a copa de G. opposita) ou pela letra E de externo (tratamento sem G. opposita). 

Figura 4. Esquema dos 30 blocos experimentais com os quatros tipo de tratamentos envolvendo 

presença e ausência de Guapira opposita e Andropogon leucostachys. 



 
 

 

16 
 

 

3.3.2. Análises de Fertilidade do Solo  

Em colaboração com o Laboratório Multidisciplinar em Mineralogia Água e Solo 

(LAMAS) da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP -  campus Diadema, as amostras 

foram levadas para o laboratório onde foram homogeneizadas previamente às análises 

químicas. Para homogeneizar as camadas do solo, cada amostra foi despejada dentro de uma 

bandeja plástica (Figura 6A) e misturada com uma espátula por alguns minutos (Figura 6B). A 

bandeja e a espátula foram higienizadas com água e secas antes de cada amostra. Por fim, a 

amostra foi devolvida para seu saco plástico devidamente identificado. 

 

 

  

Figura 6. A) Amostra de solo aberta para homogeneização. B) Processo de homogeneização das 

amostras. 

Figura 5. Amostragem de solo em campo realizada em outubro de 2019, Marujá, Ilha do Cardoso. A) 

Cano PVC utilizando para a coleta de amostras de solo. B) Detalhe do cano PVC com a amostra de 

solo coletada. C) Amostra acondicionada em saco plástico devidamente identificado. 
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Após a homogeneização, as amostras foram encaminhadas para o Laboratório de Solos 

da ESALQ/Departamento de Ciência do Solo para realização das análises químicas de 

fertilidade. As análises realizadas incluem a porcentagem de matéria orgânica (MO) presente 

no solo que é determinada a partir da oxidação provocada com a solução de dicromato de 

potássio em presença de ácido sulfúrico (Walkey & Black, 1934), o valor de pH (H2O) e pH 

CaCl2 0,01 mol L-1. Ainda, foram extraídos os valores de fosforo (P), potássio (K), cálcio (Ca) 

e magnésio (Mg) pelo método de extração pela resina trocadora de íons, que consiste na 

dissolução gradativa dos compostos da fase solida do solo e transferidos para íons ortofosfato 

(Raij & Quaggio, 1983). E também foi feita a análise da acidez total (H+Al), extraída do solo 

através da solução tamponada de acetato de cálcio (Camargo et al, 1986), já para determinar o 

alumínio trocável foi usada a solução KCL 3 mol L-1 para sua extração e por fim os cálculos de 

soma das bases trocáveis (SB), capacidade de troca de cátions (CTC), a saturação (V) e a 

saturação por alumínio (m %). 

 

3.3.3. Análise Estatística  

Para testar se os indicadores de fertilidade do solo são afetados pela presença de G. 

opposita e de A. leucostachys, nós usamos uma ANOVA dois fatores para cada variável 

resposta de fertilidade do solo. As variáveis preditoras foram a presença de G. opposita (com 

ou sem) e a outra foi a presença de A. leucostachys (com ou sem).  As análises foram realizadas 

no software Excell. 

 

4. Resultados 

De acordo com o que era esperado, a presença da G. opposita de fato melhorou a 

qualidade do solo ao seu redor em relação aos principais indicadores de fertilidade avaliados, 

por exemplo, capacidade de troca catiônica e matéria orgânica. No entanto, esse efeito não 

ocorreu para os demais indicadores. Por outro lado, a presença de A. leucostachys não afetou a 

fertilidade do solo.   

A presença de G. opposita teve efeito significativo na CTC (P= 0,003; Figura 7A; 

Tabela 1) aumentando-a em aproximadamente 13% em comparação ao solo exposto. Porém, a 

intensidade do efeito G. opposita sobre a CTC do solo dependeu da presença do A. leucostachys, 

já que a presença do A. leucostachys diminuiu o efeito positivo da G. opposita (P = 0,034; 

Figura 7A; Tabela 1). A presença da G. opposita também teve efeito positivo significativo sobre 

a quantidade de matéria orgânica do solo (P <0,0001; Figura 7B; Tabela 1), proporcionando 
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um aumento de aproximadamente 25% na matéria orgânica, independente da presença de A. 

leucostachys. Tanto para CTC (P= 0,84; Figura= 7A; Tabela 1), quanto para matéria orgânica 

do solo (P= 0,89; Figura= 7B; Tabela 1), a presença de A. leucostachys não surtiu efeitos 

significativos.  

Para outros indicadores de fertilidade também registramos apenas o efeito da presença 

da G. opposita (Tabela 1). Esse foi o caso para magnésio, na qual G. opposita aumentou 

significativamente sua quantidade no solo em aproximadamente 70% (P <0,0001; Figura 7C; 

Tabela 1).  No caso da soma de base (SB) (P <0,0001; Figura 7D; Tabela 1) e da saturação de 

bases (V%) (P = 0,0002; Figura 7E; Tabela 1) a presença de G. opposita teve impacto 

significativamente positivo de 62% e 81%, respectivamente. Além disso, a presença da G. 

opposita diminuiu a saturação por alumínio no solo em aproximadamente 75% (P <0,0001; 

Figura 7F; Tabela 1). 

No caso da acidez potencial, enquanto G. opposita isoladamente aumentou a acidez 

potencial do solo, a espécie arbórea não tem efeito claro sobre a acidez potencial quando ocorre 

conjuntamente com A. leucostachys (interação P= 0,01; Figura 7G; Tabela 1), indicando que a 

presença do A. leucostachys reduziu o efeito negativo da G. opposita sobre a acidez potencial 

do solo. 
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Apesar do efeito de G. opposita ser majoritariamente positivo nos indicadores de fertilidade 

descritos previamente (exceção para acidez potencial), o impacto de G. opposita não foi 

significativo para todas as variáveis analisadas. Tanto a presença de G. opposita quanto de 

Adropogon sp. não foram significativas para alterar a quantidade de Alumínio (Figura 8A; 

Tabela 1) e do Nitrogênio Total (Figura 8B; Tabela 1). Do mesmo modo, o pH também não 

teve variação significativa em relação à presença das duas espécies (Figura 8C; Tabela 1). 

 

 

 

Figura 8. Efeito da presença da árvore Guapira opposita e da erva Andropogon leucostachys sobre indicadores 

de fertilidade do solo em uma restinga arbustiva. Nesta figura estão representados os indicadores de fertilidade 

que não foram afetados significativamente pela presença das espécies.  A) Alumínio; B) Nitrogênio Total e C) 

pH. 

Figura 7. Efeito da presença da árvore Guapira opposita e da erva Andropogon leucostachys sobre indicadores 

de fertilidade do solo em uma restinga arbustiva. Nesta figura estão representados os indicadores de fertilidade 

significativamente afetados pela presença de pelo menos uma das espécies.  A) CTC; B) M.O.; C) Mg Resina; 

D) SB; E) V%; F) m% e G) Acidez Potencial.  

Solo exposto Solo exposto 

Solo exposto 
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  Efeito de A. leucostachys Efeito de G. opposita Interação 

Indicadores de 
Fertilidade 

F1,56  P F1,56  P F1,56  P 

CTC 0,04 0,84 9,12 0,003 4,69 0,03 
M.O. 0,0 0,89 22,8 <0,0001 1,9 0,17 
Mg 0,13 0,72 21,51 <0,0001 0,13 0,72 

Soma de Bases 0,71 0,40 20,54 <0,0001 0,13 0,72 
V % 1,00 0,32 15,39 0,0002 0,25 0,62 
m % 1,29 0,26 22,02 <0,0001 0,02 0,88 

Acidez Potencial 0,06 0,81 2,96 0,09 6,65 0,01 
Alumínio  0,02 0,90 1,33 0,25 0,15 0,70 

Nitrogênio Total 0,12 0,73 2,48 0,12 0,08 0,77 
pH 0,33 0,57 2,03 0,16 0,73 0,40 

 

Por fim não foi possível realizar o tratamento estatísticos dos nutrientes P, K e Ca por 

conta da sua quantidade encontrada nas amostras coletadas serem menores que o mínimo 

detectável pelas análises químicas usadas pelo laboratório da ESALQ, respectivamente as 

quantidades: <3 mmol.dm*3, <0,9 mmol.dm*3 e <1 mmol.dm*3.  

 

5.      Discussão  

Nossos resultados nos mostram que o solo da restinga arbustiva do sul da Ilha do 

Cardoso é extremamente pobre, mas que a presença da G. opposita contribui para o aumento 

da fertilidade de seu entorno, especialmente pelo aumento da MO e da CTC do solo. Na 

restinga, o acúmulo de serrapilheira constitui uma fonte importante de nutrientes além de agir 

como barreira fisica para chuvas e a radiação solar (Pires et al., 2006; Moraes et al., 1998). 

É sabido que a maior concentração de matéria orgânica está localizada na faixa de 

profundidade de 0-20 cm, sendo esta faixa um depósito de nutrientes propício para o 

desenvolvimento de plantas jovens (Reis-Duarte, 2004; Moraes, 1997).  

A presença de Guapira proporciona um aumento na materia orgânica (MO) do solo 

superficial provavelmente por ter alta produção anual de folhas (Pires et al., 2006) que ao cair 

no solo será decomposta sob sua copa. As folhas têm altas concentrações de minerais como N, 

P, K, Ca, Mg e S, portanto são responsáveis por transferir para o solo esses minerais através da 

decomposição da serapilheira (Domingos et al. 1997; Moraes, 1997). Dessa forma, os nutrientes 

são incorparados ao solo favorecendo o aumento da CTC e possibilitanto que mais nutrientes, 

Tabela 1. Resultados estatísticos da ANOVA 2 fatores. Valores de P menores do que 0,05 estão destacados 

em negrito. 
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como o Mg, fiquem disponíveis facilitando o acesso para as plantas que estão crescendo sob 

sua copa.  

A capacidade de troca cátionica (CTC) representa a quantidade de cátions que estão 

disponíveis para as plantas absorverem na superfície do solo por causa da sua função de reter 

cátions e torna-los trocáveis com outros cátions (Lopes & Guilherme, 2004; Chaves et al , 

2004). Sendo assim, os macronutrientes mais fáceis para as plantas absorverem do solo Mg, K, 

Ca e Al estão mais disponíveis quando capacidade de troca de cátions na supercifie é alta.  O 

aumento da CTC decorrente da presença de G. opposita deve então ser essencial para reter os 

nutrientes cátionicos por mais tempo na superfície do solo, de forma a serem liberados 

gradualmente e evitando que sejam lixiviados facilmente pela precipitação intensa típica desse 

ambiente. 

Adicionalmente, a soma de bases trocáveis (SB) e saturação por bases (V%) também 

foram afetados positivamente pela presença da Guapira. A SB é a soma das bases Mg2+ + Ca2+ 

+ K+, sem considerar o H+ e o Al3+, a partir deste cálculo sabemos quanto nutriente benéfico 

para as plantas está sendo disponibilizado pela CTC (Souza, T. T. et al, 2009; Sabonaro, 2011).  

Em contra partida mesmo com a G. opposita diminuindo a saturação por alumínio em 

comparação ao solo exposto, no geral, o alumínio continua sendo predominante na CTC 

portanto é o mineral que está em maior quantidade disponível no solo representando 

aproxidamente 60% (Sabonaro, 2011) e quando avaliado o mineral alumínio a presença G. 

opposita ou qualquer outro dos tratamentos realizados no estudo não surtiram efeito.  

Isso também está relacionado ao pH extremamente ácido do solo da restinga, que não 

foi afetado por nenhum dos tratamentos, mas juntamente com a textura arenosa do solo indica 

a baixa concentração de base disponiveis para ocupar espaço na CTC deixando livre para o 

aluminio. O alumínio em altas quantidades no solo causa seletividade ambiental devido a sua 

toxidade, inibindo o crescimento ou o desenvolvimento das plantas e principalmente 

modificando o sistema radial de forma que as raízes fiquem concentradas nos primeiros 

centimetros do solo (Reis-Duarte, 2004; Sabonaro, 2011), onde esta disponível melhores 

condições nutricionais, devido ao fato do alumínio se concentrar em profundidades maiores que 

20 cm do solo.  

Já na serrapilheira o pH ácido do solo dificulta o trabalho de organismo decompositores 

ocasionando uma demorada decomposição da MO colaborando para o acumulo da serrapilheira 

e o retorno gradual dos nutrientes para o solo, evitando grandes perdas para o lixiviação 

(Sabonaro, 2011). É mais uma contribuição para que a superficie do solo se mantenha mais rica 
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em nutriente, facilitando para as plantulas acessarem esse nutriente visto que suas raizes são 

mais predominantes nesta faixa do solo. 

Ao contrário do que esperávamos a presença do Andropogon leucostachys não causou 

redução na fertilidade do solo. É possível qualquer efeito decorrente do uso dos nutrientes seja 

contrabaleando pela proteção ao solo e reduzida lixiviação conferida pela biomassa viva de A. 

leucostachys.  

Por fim, as duas espécies não surtiram efeito significativo sobre a quantidade de 

nitrogênio total do solo. Espécies com características de esclaromorfomismo, típicas do 

ambiente da restinga, que tendem a ter menos N em suas folhas (Moraes, 1997).  Apesar das 

folhas da Guapira opposita, serem ricas em nitrogênio (Castanho & Oliveira, 2008) e sua 

presença ter proprocionado um aumento na quantidade de matéria orgânica não foram 

suficientes para alterar o Nitrogênio Total (Almeida, 2011). 

De maneira geral, podemos concluir que a presença da G. opposita torna as condições 

nutricionais mais favoráveis nos primeiros 20 cm superficiais do solo, onde está localizada a 

maior parte do sistema radicular das plantas lenhosas jovens.  Dessa forma,  além de exercer 

seu papel como planta berçário facilitando a sobrevivência de plântulas lenhosas por meio do 

sombreamento (Castanho & Prado, 2014) é muito plausível que o aumento da fertilidade de seu 

entorno também contribua para seu efeito como planta berçário. Por outro lado, apesar de 

apresentar sistema radicular superficial, não encontramos evidência de que a herbácea 

dominante A. leucostachys tenha efeito negativo na fertilidade do solo superficial. É possível 

que a proteção ao solo e consequente redução da lixiviação conferida pela presença da biomassa 

viva seja contrabalanceada por qualquer efeito negativo relacionado ao uso dos nutrientes nesta 

faixa superficial do solo. O efeito positivo de G. opposita sobre a fertilidade do solo identificado 

neste projeto é potencialmente um dos mecanismos de facilitação dessa planta-berçário e deve 

consequentemente ter implicações para o aumento da dominância de espécies lenhosas ao longo 

da sucessão ecológica em ambientes de restinga. 
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