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RESUMO 
 
 

A introdução de espécies exóticas em ambientes naturais é uma ameaça à biodiversidade, 
causando impactos em níveis distintos. Estratégias de manejo de espécies exóticas invasoras 
são comumente empregadas visando a conservação da biodiversidade local. Contudo em 
ambientes antropizados e fragmentados, a retirada de espécies invasoras pode levar a 
diminuição da oferta de serviços ecossistêmicos, como a ciclagem de nutrientes. Neste serviço 
os nutrientes presos na serrapilheira na forma de matéria orgânica são decompostos em 
matéria inorgânica, assimilável pelas plantas. A remoção da cobertura vegetal em ambientes 
degradados pode causar impactos negativos no processo de decomposição, devido à redução 
do aporte de matéria orgânica (e.g. flores, folhas, frutos) na serapilheira e pelas alterações 
microclimáticas causadas na abertura de clareiras. O presente trabalho avaliou o impacto do 
manejo através da remoção da copa de Archontophoenix cunninghamiana, uma palmeira 
australiana invasora, sobre o processo de decomposição da serapilheira na Reserva Florestal 
do Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo (RF-IB/USP). Através da busca ativa, 
selecionamos 20 palmeiras sendo 10 da espécie invasora e 10 da espécie nativa Syagrus 
romanzoffiana com copa intacta, próximas às invasoras. A palmeira nativa foi escolhida como 
controle por ser morfologicamente semelhante à invasora, supondo que desempenhem 
funções ecológicas análogas. O tamanho amostral foi estabelecido de acordo com a presença 
de palmeiras nativas encontradas no fragmento. De cada ponto amostral calculamos a 
porcentagem de cobertura vegetal, a biomassa seca e o Índice de Decomposição (ID) da 
serapilheira (razão entre o número de folhas inteiras e de folhas com sinais de decomposição). 
A serapilheira foi coletada em uma parcela de 45x45 cm, dividida em 4 subparcelas (22.5x22.5 
cm), logo abaixo do estipe de cada indivíduo do lado oposto a chegada do amostrador. Na 
subparcela do lado direito, mais distante do estipe, foi coletada a biomassa, considerada como 
todo o material vegetal contido dentro da subparcela, sendo coletado até que o solo ficasse 
exposto. As subparcelas restantes foram utilizadas para o cálculo do ID. A biomassa coletada 
foi secada em estufa (40°-60º, 24h) e pesada em balança de precisão (0,01g). O dossel foi 
fotografado para a estimativa da cobertura vegetal em altura e posição padronizadas em 
relação à posição do estipe das palmeiras e o percentual de cobertura foi mensurado utilizando 
o software ImageJ. Os dados foram analisados viatestes de permutação (10.000 cenários 
nulos). As palmeiras invasoras e nativas não diferiram em relação a porcentagem de cobertura 
vegetal compondo o dossel (p=0,746), e ao ID (p=0,141). Em contraste, a ausência da invasora 
diminuiu a quantidade de biomassa seca na serapilheira em relação a área sob influência da 
nativa (p=0,008). Desta forma, a remoção de A. cunninghamiana pode ter causado a redução 
na diversidade de componentes da serapilheira, como folhas e frutos provenientes da copa, 
podendo levar a perda da diversidade de detritívoros e decompositores associados a diferentes 
recursos da serapilheira. Por se tratar de um fragmento antropizado o controle da invasora pela 
sua substituição por nativas redundantes funcionalmente poderia ser uma estratégia para se 
evitar impactos sobre a decomposição na serapilheira devido ao manejo de espécies exóticas. 


