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“Life is like riding a bicycle. To keep your balance you must keep moving” 

Albert Einstein 
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RESUMO 

Ciclagem de Carbono e Nitrogênio no solo sob Restinga do Estado de São Paulo 

 

A Mata Atlântica é a segunda maior floresta brasileira, restando apenas 7,6% de sua 

extensão original. Porém, ainda são observadas manchas da floresta na Serra do Mar e na 

Serra da Mantiqueira, no sudeste do Brasil, sendo a Restinga o bioma mais susceptível a 

degradação. O objetivo principal desse trabalho foi estudar a ciclagem do carbono e do 

nitrogênio em solos arenosos sob diferentes vegetações (Ante-Duna, Duna Escrube e 

Restinga) do Litoral Norte e Sul do Estado se São Paulo. Foram analisadas amostras de solos 

nas seguintes áreas: Parque Estadual da Serra do Mar - Núcleo de Picinguaba, Parque 

Estadual da Ilha Anchieta, Estação Ecológica Juréia-Itatins, Vila de Pedrinhas no município 

de Ilha Comprida e Parque Estadual da Ilha do Cardoso. Foram coletadas 5 amostras de solo 

(0-5, 5-10, 10-15, 15-20 cm de profundidade) em cada local. Os resultados obtidos mostraram 

que os solos sob esses diferentes tipos de vegetações, apresentaram teores de carbono e 

nitrogênio muito baixo em comparação a solos sob outras vegetações da Mata Atlântica. As 

vegetações de Restinga (Alta e Baixa) foram as que apresentaram os maiores teores de 

carbono, principalmente a Restinga Alta na Ilha Anchieta, que obteve valores de 43,07 g.kg
-1

 

em superfície enquanto que os solos sob vegetação de Duna apresentaram os menores teores. 

Os teores de nitrogênio encontrados seguiram a mesma tendência do carbono, sendo que as 

vegetações de Restinga apresentaram os maiores resultados. A matéria orgânica dos solos das 

áreas estudadas foram predominantemente formadas por plantas do ciclo fotossintético C3, 

com valores que variaram de -29,0 a -27,7 ‰. A matéria orgânica no solo sob vegetação de 

Duna tem influência de plantas C4 por terem apresentado valores de aproximadamente -22 

‰. Os valores isotópicos de 
15

N demonstraram que os solos possuem grande limitação com 

relação ao nitrogênio e indicaram que o ciclo deste nutriente é extremamente fechado em 

todas as áreas e sob todas as vegetações. A variabilidade espacial entre os locais e as 

diferentes vegetações tiveram influência direta nos teores e estoques dos elementos estudados. 

 

Palavras-chave: Carbono; Nitrogênio; Solos; Restinga; Mata Atlântica  
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ABSTRACT 

Carbon and nitrogen cycling in soil under Restinga of São Paulo State 

The Atlantic Forest is the second largest Brazilian forest, now having only 7.6% of its 

original size. The remaining spots are found in Serra do Mar and Serra da Mantiqueira, in 

southeastern Brazil, the restinga biome is the most susceptible to degradation. The main 

objective of this work was to study the cycle of carbon and nitrogen in sandy soils under 

different types of vegetation (ante-dune, dune, scrub and restinga) of the North and South 

Coast of São Paulo State. Soil samples were analyzed from the following areas: Parque 

Estadual da – Núcleo de Picinguaba, Parque Estadual da Ilha Anchieta, Juréia-Itatins, Vila de 

Pedrinhas in the municipalty of Ilha Comprida and Parque Estadual da Ilha do Cardoso. Five 

soil samples were collected (0-5, 5-10, 10-15, 15-20 cm deep) at each site. The results showed 

that soils under these different types of vegetation contain very low levels of carbon and 

nitrogen comparing to soil under other types of vegetation in the Atlantic Forest. The restinga 

types of vegetation (high and low) were the ones with the highest levels of carbon, especially 

in high restinga on the Ancheita Island, reaching values of 43.07 g.kg
-1

 on the surface while 

soil under dune vegetation had the lowest levels. The levels of nitrogen followed the same 

trend of carbon, with the restinga vegetation having the highest results. The organic matter in 

the studied soils was predominantly composed of C3 photosynthetic cycle plants, with values 

δ
13

C ranging from -29.0 to -27.7‰. The organic matter under in the soil under dune 

vegetation in influenced by C4 plants having values of about -22‰. The δ
15

N isotope values 

show that the soils have significant limitation regarding nitrogen cycle and indicate that this 

nutrient is extremely limited in all areas and under all types of vegetation. The spatial 

variability between different places and different types of vegetation had a direct influence on 

the levels and quantities of studied elements. 

 

Keywords: Carbon; Nitrogen; Soils; Restinga; Atlantic Forest 
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1 INTRODUÇÃO 

A Floresta Atlântica é um dos biomas brasileiros mais degradados. A história da 

degradação deste bioma começou no início da colonização do país pelos portugueses, com a 

exploração da floresta para a retirada do pau-brasil, cuja finalidade era produzir corantes para 

a produção de tecidos em Portugal. A exploração da madeira começou principalmente no 

litoral do Brasil, onde era obtida mais facilmente devido à sua localização e facilidade de 

acesso e retirada da madeira, iniciando-se, portanto, a partir dessa época, a degradação da 

Restinga 

Atualmente, a Restinga vem sendo degradada pela decorrente expansão das cidades e 

pressão imobiliária, por essas áreas apresentarem elevado potencial econômico para ocupação 

com residências ou turismo, uma vez que estas áreas praticamente não são utilizadas ou 

recuperadas para fins agrícolas. Os solos destas áreas são geralmente arenosos, sendo 

necessária a produção e manutenção da matéria orgânica para a sustentabilidade do sistema. 

Embora diversos autores prefiram utilizar o termo Restinga somente no sentido 

geomorfológico, outros denominam as formações vegetais que se desenvolvem na região 

costeira, principalmente em substrato arenoso, como vegetação e/ou floresta de Restinga 

(SATO, 2007). Os diferentes tipos de vegetação que ocorrem na Restinga brasileira variam 

desde formações herbáceas, passando por formações arbustivas, abertas ou fechadas, 

chegando à floresta cujo dossel varia em altura e que geralmente não ultrapassa os 20 m 

(SILVA, 2007). Nas áreas onde a Restinga ocorre, normalmente há uma evolução da 

vegetação, com a presença de outras espécies, e variação na densidade e tamanho das plantas. 

Esta evolução da vegetação nessas áreas a partir do litoral ocorre pela formação de Ante-

Dunas, Dunas e Escrubes até o estabelecimento de Floresta Baixa e Alta de Restinga. 

Nas áreas onde está presente a vegetação de Floresta Baixa de Restinga, o substrato do 

solo é arenoso e seco, com raízes superficiais. A serapilheira produzida na Floresta Baixa 

forma uma fina camada, com grande quantidade de folhas não decompostas, podendo ocorrer 

acúmulo em alguns locais. Na Floresta Alta de Restinga, o substrato encontrado é arenoso, 

podendo haver deposição de argila de origem continental, ocorrendo inundações ocasionais 

em determinados pontos, com uma espessa camada de húmus e serapilheira variável de 

acordo com a época do ano (SATO, 2007).  
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Nas últimas três décadas, diversos estudos foram e são conduzidos nas Florestas 

Atlânticas, sendo em sua grande maioria sobre a diversidade da flora e da fauna (LEITÃO 

FILHO, 1993; MORELLATO et al, 2000; OLIVEIRA FILHO et al, 2000; TOREZAN, 1995). 

A fim de colocar a conservação, manejo e recuperação da Mata Atlântica em uma base 

científica forte, diversas pesquisas estão sendo realizadas com o intuito de conhecer os 

mecanismos que regulam a biodiversidade, bem como os processos que controlam a estrutura 

e funcionamento dessas florestas (VIEIRA et al, 2008).  

 Atualmente, já se encontram literaturas que apresentam informações sobre a 

diversidade da flora das vegetações de Restinga e diversidade das espécies vegetais (ASSIS, 

1999; MARTINS et al, 2008; SONEHARA, 2005). Há, também, estudos sobre a 

caracterização isotópica da flora da vegetação de Restinga (DUARTE et al., 2005). Também 

se encontram literaturas sobre os solos sob Restinga; porém, com ênfase em classificação e 

fertilidade (GOMES, 2005; GOMES et al., 2007), todavia pesquisas sobre a ciclagem do 

carbono (C), nitrogênio (N) e quantificação do δ
13

C e δ
15

N são escassos e insuficientes para 

melhor compreender a dinâmica da ciclagem de nutrientes no sistema solo-planta. 

 O projeto inicialmente tinha como objetivo realizar a ciclagem do C e N, porém foi 

realizada uma caracterização desses elementos químicos no solo, portanto esta dissertação 

teve como finalidade a quantificação dos elementos nos solos sob restinga do Estado de São 

Paulo. 
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2 OBJETIVO  

O objetivo principal deste estudo foi estudar a ciclagem de C e N no solo, nas áreas de 

Ante-Duna, Duna, Escrube e Florestal Alta e Floresta Baixa do Litoral Norte e Sul do Estado 

de São Paulo. 

Para atingir o objetivo proposto, foram realizadas as seguintes ações: 

1) Determinação dos teores totais e estoques de carbono e nitrogênio do solo; 

2) Quantificação das concentrações isotópicas de C e N (δ
13

C e δ
15

N) do solo e; 

3) Avaliação dos atributos físicos e químicos do solo. 
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3 HIPÓTESE 

- O solo sob a Floresta Alta de Restinga apresentará concentrações de C e N mais elevadas 

no solo, devido à presença de uma espessa camada de serapilheira, em relação à evolução, 

Duna, Escrube e Floresta Baixa de Restinga; 

- As inundações na Floresta Baixa de Restinga inibem a mineralização da matéria orgânica 

e conseqüentemente não ocorrem as reações de nitrificação e desnitrificação do nitrogênio no 

solo; desta maneira, o δ
15

N do solo será mais empobrecido em relação à Restinga Alta. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

4.1 Mata Atlântica 

No Brasil, atualmente, restam aproximadamente 7,9% da cobertura original da Mata 

Atlântica (SOS MATA ATLÂNTICA/INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS 

ESPACIAIS - INPE, 2009), sendo que cerca de 36% dos remanescentes encontram-se sob 

áreas protegidas na forma de reserva ecológica pelo governo, e também como áreas de 

preservação ambiental, observando-se também nestas áreas ações antrópicas em seus limites 

com outras áreas. O resultado da interferência do homem, de maneira geral, resulta em 

desmatamento, uso do solo para agricultura, extrativismo seletivo, caça e introdução de 

pastoreio (MITTERMEIER et al., 1999). Antes da colonização européia, a Mata Atlântica 

cobria desde o Cabo de São Roque, no Estado do Rio Grande do Norte, até o Município de 

Osório, no Rio Grande do Sul. Portanto, após os 500 anos de fragmentação e degradação 

desta floresta, as áreas mais íngremes perto da Costa do Atlântico são, principalmente, as 

áreas desta floresta que permaneceram relativamente intactas, por causa da dificuldade de 

implantação de sistemas agrícolas (VIEIRA, 2008). 

A Mata Atlântica é considerada um complexo vegetacional que ocorre paralelamente à 

costa brasileira numa faixa de 4.000 km de extensão, cobrindo aproximadamente 1,2 milhões 

de km
2
 (MYERS et al., 2000). Essa grande amplitude geográfica e climática resulta em uma 

enorme diversidade de ecossistemas muito complexos (IVANAUSKAS et al., 2000; 

MANTOVANI,1992). A Mata Atlântica é um mosaico de ecossistemas que pertence ao 

Domínio Atlântico (JOLY et al. 1999). É predominantemente uma Floresta Tropical Densa 

que inclui as áreas de Restinga, Terras Baixas, Floretas Submontanas e Montanas. A 

degradação acelerada que vem ocorrendo neste ecossistema, principalmente em decorrência 

da atividade antrópica, gera a necessidade de se desenvolver programas de conservação e 

recuperação ambiental. Para tanto, deve ser conhecida a dinâmica das interações 

solo/vegetação nesses ecossistemas (BORÉM et al., 2002). 
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4.2 Floresta Baixa e Alta de Restinga, Escrube, Duna e Ante-Duna 

A faixa litorânea onde está presente a Mata Atlântica é a área mais frágil e susceptível 

às perturbações antrópicas, devido principalmente ao assentamento de infra-estrutura urbana 

(ARAÚJO et al., 1987, SILVA, 1999). Toda a faixa litorânea da Mata Atlântica é comumente 

chamada de vegetação de Restinga, sendo incluídas as seguintes comunidades: Ante-Dunas, 

Dunas, cordões arenosos, depressões, margens de lagoas e até manguezais (LACERDA et al., 

2000). Segundo Suguio et al. (2003), a denominação de Restinga é o termo empregado para 

designar os depósitos marinhos litorâneos e depósitos de material continental cuja idade 

geralmente não ultrapassa 5100 anos, também denominada de planície litorânea. 

Além dos diversos biomas componentes da zona costeira brasileira como a Mata 

Atlântica e os Manguezais, as Restingas vêm recebendo impactos devido às atividades de 

especulação imobiliária e expansão urbana, onde se observa o desmatamento acelerado e a 

retirada de areia para construção, levando ao decréscimo da biodiversidade dos recursos 

destes ecossistemas, que são fundamentais para o desenvolvimento social e cultural das 

comunidades estabelecidas nestas regiões (BECCATO, 2004; FONSECA-KRUEL et al., 

2004).  

Restinga é um termo muito usado na literatura brasileira tanto para designar um tipo 

de vegetação costeira, quanto para referir-se às áreas de depósito arenoso de origem marinha. 

O uso desse termo seja no sentido ecológico, botânico ou geomorfológico, deve-se 

exatamente à estreita relação que esta vegetação tem com o solo (REIS-DUARTE, 2004). 

Este termo é encontrado na literatura desde 1785, sendo utilizado por geólogos, historiadores, 

botânicos ou ecólogos, designando elementos diferentes da vegetação (SUGUIO et al., 1984). 

Sugiyama (1998) apresentou uma revisão sobre a utilização do termo Restinga no sentido 

botânico, considerando “vegetação de Restinga” o conjunto de comunidades vegetais 

fisionomicamente distintas, sob influência marinha e flúvio-marinha, distribuídas em mosaico 

e que ocorrem em áreas com grande diversidade ecológica. Essa vegetação pode alcançar as 

primeiras elevações da Serra do Mar (RIZZINI, 1979) e é classificada como uma vegetação 

de primeira ocupação de caráter edáfico com influência marinha, pois é designada como um 

conjunto de ecossistemas que mantém estreita relação com o oceano, tanto na sua origem 

como nos processos nele atuantes (SILVA, 1998; VELOSO et al., 1991).  

Na faixa litorânea onde está localizada a Mata Atlântica e, principalmente, a vegetação 

de Restinga, é possível diferenciar geomorfologicamente as áreas onde estão presentes os 
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cordões arenosos (Ante-Duna, Duna, Escrube, Floresta Baixa e Alta de restinga), onde as 

Florestas de Restinga juntamente com as Dunas ocupam cerca de 5000 km do litoral 

brasileiro, correspondendo a cerca de 79% do total (ARAUJO et al.,1987), demonstrando que 

é uma área bem representativa. Cada definição geomorfológica utilizada nos cordões arenosos 

(Ante-Duna, Duna, Escrube e Restinga) possui uma vegetação típica em cada uma delas. 

De acordo com Rizzini (1997), a vegetação de Ante-Duna é classificada como um 

trecho intermediário entre o limite da maré alta e Dunas, no qual se destacam espécies 

halófitas e rastejantes. 

A vegetação das Dunas geralmente é situada entre a vegetação de Ante-Duna e 

Escrube. Por serem áreas em contínua modificação pela ação dos ventos, chuvas e ondas, 

caracterizam-se como vegetação em constante e rápido dinamismo, mantendo-se sempre 

como vegetação pioneira de primeira ocupação. Os ambientes são altamente diversificados e 

variáveis, em função da interação de diferentes aspectos geomorfológicos, climáticos e 

biológicos. As plantas com estolões e rizomas formam touceiras e raramente algum arbusto 

(CORDAZOO et al, 2006).  O solo das Dunas são arenosos e secos, sofrendo ação dos ventos, 

remodelando-o constantemente; porém, pode receber sprays marinhos proveniente das ondas, 

mas raramente se torna úmido.         

Segundo resolução nº417/2009 do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), o Escrube possui uma vegetação arbustiva, com ramos predominantemente 

retorcidos, formando moitas, intercaladas com espaços abertos ou em aglomerados contínuos 

com plantas de até 3m de altura. Poucas plantas epífitas representadas por liquens, 

samambaias, bromélias e orquídeas. Trepadeiras ocorrem com mais abundância e diversidade 

e o estrato herbáceo também é frequente. O solo é arenoso de origem marinha e seco, 

podendo acumular água da chuva em determinadas épocas do ano. Possui uma camada fina de 

serapilheira mais concentrada nas proximidades dos arbustos e plantas herbáceas (BRASIL, 

2009). 

A vegetação de Restinga é encontrada sobre formações arenosas e as árvores nessa 

fitofisionomia abrangem de 4 a 15 m de altura, dependendo das características do substrato 

que está inserida (SILVA, 1998). Dependendo das características fisionômicas podem ser 

classificados como Floresta Baixa e Alta de Restinga. A Floresta Baixa de Restinga apresenta 

árvores com porte médio não ultrapassando 6 m, tendo vegetação rasteira um pouco mais 
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densa por causa da maior incidência de luminosidade, o que permite um maior 

desenvolvimento das plantas. A Floresta Alta apresenta árvores com maior porte (8 a 13 m) 

não ultrapassando os 15 m de altura e não apresentando vegetação rasteira muito densa, 

devido à menor incidência de luminosidade no solo. 

4.2.1 Geomorfologia da Restinga  

Os solos sob florestas, especialmente sob vegetação de Restinga, são naturalmente 

pobres por não possuírem entrada externa de nutrientes, sendo que a granulometria interfere 

diretamente na ciclagem dos nutrientes como C, Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), entre outros 

(MARTINS, 2010; ZINN et al., 2005).  

Assis (1999) verificou que a Restinga é um ambiente em que as condições 

geomorfológicas são muito variáveis, influenciadas pelas ações marinhas e pelos ventos 

constantes, com uma vegetação também diversificada. Os fatores que determinam as 

variações florísticas e estruturais, que favorecem a formação de um mosaico de vegetações 

sob as planícies costeiras, são os diferentes níveis de nutrientes presentes no solo, o regime 

hídrico, a topografia e as condições ambientais das planícies arenosas, assim como fatores de 

caráter sucessional, que propiciam a formação de muitos ambientes e, conseqüentemente, a 

existência de uma flora rica e variada (MANTOVANI, 1992).  

Os solos são basicamente muito lixiviados, ácidos e pobres em nutrientes. A maior 

parte de nutrientes na planície costeira está na camada superficial do solo, havendo uma 

camada orgânica pouco profunda e uma trama de sistemas subterrâneos que reabsorve 

rapidamente os minerais provenientes da decomposição orgânica (MANTOVANI, 1992). Um 

estudo realizado em solos, sob vegetação de Restinga na Ilha do Cardoso (São Paulo), 

mostrou que os estes são hidromórficos, arenosos, muito ácidos, com teores variáveis de 

matéria orgânica, sendo a podzolização o principal processo pedogenético presente (GOMES, 

2005). Segundo Araujo et al (1987), os solos de Restinga são muito pobres em nutrientes, 

considerando-se como principal fonte de nutrientes o spray marinho.  

Os Espodossolos e Neossolos Quartzarênicos são as principais classes de solos sob 

Restinga; são arenosos, quimicamente pobres e têm sua formação a partir de sedimentos 

fluvio-marinhos datados do período quartenário, sendo os Neossolos Quartzarênicos muitas 

vezes constituídos de areias esbranquiçadas de deposição eólica (GOMES, 2005; OLIVEIRA, 
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2007). Os Espodossolos são solos minerais, com seqüência de horizontes A-E-Bh e/ou Bs ou 

Bhs-C sendo, em sua maioria, arenosos. Considerando a composição química dos solos, estes 

são ácidos e muito pobres, com a soma de bases raramente ultrapassando 1 cmolc kg
-1

, mesmo 

na camada superficial. As Areias Quartzosas Marinhas (Neossolos Quartzarênicos) são solos 

minerais com seqüência de horizontes A-C, sendo a principal diferença a ausência de 

horizontes espódicos (OLIVEIRA, 2007).  

Os solos apresentam uma situação diferenciada pela topografia e textura, relevo plano, 

elevada infiltração, baixo teor de argila (normalmente de 1 a 5%) e sujeitos à intensa 

lixiviação pela baixa capacidade de retenção de cátions (CTC) (CASAGRANDE, 2003), além 

de baixa saturação por bases (SB) e baixa concentração de nutrientes, como por exemplo: 

Cálcio (Ca), Magnésio (Mg), Potássio (K), Enxofre (S) entre outros, essenciais para o 

desenvolvimento das plantas (GOMES, 2005; MARTINS 2010). 

4.3 Ciclagem de nutrientes em sistemas naturais 

Os estudos da ciclagem de nutrientes minerais nos ecossistemas naturais são de 

extrema importância para o conhecimento da estrutura e do funcionamento destes, fornecendo 

informações básicas para o planejamento de alternativas para o seu desenvolvimento 

(HERRERA et al, 1981).  

A ciclagem consiste na devolução dos nutrientes ao solo através da circulação de 

matéria orgânica, que é representada pela deposição da serapilheira, galhos, troncos e pela 

morte de raízes (VOGT et al., 1986). Outro modo que ocorre a transferência de nutrientes da 

vegetação para o solo é através da água proveniente da precipitação interna da floresta e do 

escorrimento pelos troncos (ARCOVA et al., 1987). A serapilheira é a principal via de 

transferência dos principais elementos (C, N, fósforo (P) e Ca) para o desenvolvimento e 

manutenção das florestas (COLE et al., 1980).  De uma maneira geral, a entrada e saída dos 

nutrientes apresentam 2 ciclos distintos em ecossistema florestal. Os dois ciclos são: (I) ciclo 

geoquímico ou aberto, que envolve a transferência de elementos dentro e/ou fora do 

ecossistema; e (II) ciclo fechado, que envolve somente a transferência de elementos dentro do 

ecossistema, não recebendo nenhum aporte que não seja proveniente do local onde está 

situado o ecossistema. As entradas no ecossistema são devidas aos nutrientes do ar, às 

precipitações, à intemperização das rochas, à fixação biológica do nitrogênio e também à 

fertilização artificial; por outro lado, as saídas são representadas pelas perdas como erosão, 
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percolação, volatilização, e pela remoção de nutrientes por meio da exploração florestal 

(PRITTCHET, 1986).  

Muitos são os fatores que levam a variações na ciclagem de nutrientes em 

ecossistemas naturais, sendo a fertilidade do solo e a disponibilidade de água fatores 

determinantes para a disponibilidade de nutrientes (BUSTAMANTE et al., 2004). Os 

nutrientes passam pelo sistema solo-planta-serapilheira em combinação com grandes 

quantidades de carbono fixado via fotossíntese. Apesar dos sumidouros relativos de carbono e 

nutrientes diferirem entre os ecossistemas, a demanda relativa, tanto por carbono assim como 

por nutrientes sobre a produção de biomassa, reflete no conteúdo de nutrientes do tecido em 

questão, ou seja, na razão carbono/nutriente (NARDOTTO, 2005). A ciclagem constitui-se 

em uma das principais funções que regula o funcionamento e o desenvolvimento dos 

ecossistemas. De um modo geral, a ciclagem de nutrientes inclui: (I) as entradas e saídas do 

sistema – como, por exemplo, os nutrientes que entram no sistema através da deposição seca e 

úmida, fixação biológica, intemperização de rochas e podem ser perdidos através das águas 

dos rios, lixiviação e formas gasosas; (II) a transferência de nutrientes entre planta e solo, 

incluindo sua absorção pelas plantas e depois seu retorno para o solo, via deposição de 

serapilheira, lixiviação, decomposição de raízes e aporte de indivíduos mortos e; (III) 

redistribuição interna de nutrientes móveis através do floema (retranslocação) (ATTIWILL et 

al., 1993). 

A quantidade e qualidade de nutrientes fornecidos ao solo, pela deposição da 

serapilheira, são variáveis, sendo dependente, principalmente, das espécies que compõem a 

formação florestal e da disponibilidade de nutrientes no solo. A vegetação ocorre 

naturalmente em um local e se adaptada aos suprimentos nutricionais existentes no solo, 

apresentando uma eficiência de uso, para cada nutriente sendo em grande ou pequena 

concentração no solo (CUEVAS et al., 1986). Segundo Vitousek (1982), a eficiência com que 

uma floresta utiliza os nutrientes é definida como a quantidade de matéria orgânica perdida 

das plantas ou permanentemente estocada dentro delas, por unidade de nutriente perdido ou 

permanentemente estocado.  

O processo de ciclagem de nutrientes é realizado através do ciclo geoquímico, 

biogeoquímico e bioquímico (GAMA-RODRIGUES, 2004). O ciclo bioquímico envolve a 

translocação de nutrientes de tecidos mais velhos das plantas, uma vez que estes não são mais 

fotossinteticamente ativos para os tecidos mais novos da planta que está em pleno 
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crescimento, com exceção do cálcio. O ciclo biogeoquímico começa através do processo de 

absorção e acumulação dos nutrientes na biomassa, onde estes são acumulados em regiões 

distintas da planta e são renovados através das raízes. Há também incorporação dos nutrientes 

no solo, através da decomposição e lixiviação proveniente da serapilheira acumulada sobre o 

solo, sendo que o processo finalizado pela reabsorção dos nutrientes pela planta. Há diversos 

ciclos biogeoquímicos presentes na natureza, sendo os mais importantes os ciclos do 

Nitrogênio (N), Enxofre (S), Fósforo (P), Carbono (C) e Oxigênio (O) (BOEGER et al., 2005; 

GAMA-RODRIGUES; 2004). 

Não é somente o tipo de solo e sua granulometria que interfere na ciclagem de 

nutrientes. A razão C:N da serapilheira é considerada um fator nutricional da serapilheira, 

onde valores acima de 25 indicam que o material apresenta uma baixa proporção de N, 

limitando o processo de decomposição (LUIZÃO et al., 2004). O material vegetal com maior 

concentração de celulose, hemicelulose e lignina, assim como as condições climáticas 

(temperatura e precipitação) dos locais também contribuem na ciclagem (MARTINS, 2010; 

TERROR et al., 2011). 

4.4 Matéria orgânica do solo em sistemas naturais 

A MOS é considerada fundamental para a sustentabilidade dos solos altamente 

intemperizados, pois está associada tanto às características químicas como físicas (JIMENEZ 

et al., 2006; LARDY et al., 2002). Devido à grande importância da MOS, esta é uma boa 

indicadora quando se comparam diferentes manejos. Como a MOS é composta 

essencialmente de C e existe uma relação direta entre C do solo e MOS, é conveniente utilizar 

esse elemento como indicador do solo por ser também de fácil detecção (MIRANDA, 2007).  

A MOS é composta por aproximadamente 50% de carbono orgânico (SZAKÁCS, 

2007). Desta maneira, o C do solo pode ser considerado indicador da matéria orgânica 

presente, sendo esta composta por material heterogêneo constituído, principalmente, por 

carbono e nitrogênio acumulado pela biomassa e detritos orgânicos (troncos, folhas, frutos, 

raízes, entre outros). Em um ecossistema em equilíbrio, a MOS encontra-se em níveis 

relativamente estáveis, onde as taxas de deposição são equivalentes às de decomposição 

(SILVEIRA et al., 2007).  

A MOS é importante nos processos de formação do solo: formação do perfil, formação 

da estrutura, assim como no desenvolvimento da fertilidade do solo, já que através da 
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mineralização da MOS os nutrientes tornam-se disponíveis às plantas. Nas últimas décadas, o 

papel da MOS vem sendo enfatizado, também, como fonte de CO2 quando ela é oxidada ao 

converter florestas e pastagens naturais em áreas cultivadas e como seqüestradora das 

crescentes quantidade de CO2 geradas pelas atividades humanas (BALESDENT et al., 2000). 

É conhecida a relação entre a dinâmica que existe da MO com a textura e estrutura do solo, 

principalmente a fração argila, onde estas regulam a mineralização e a armazenagem do C no 

solo (MARTINS, 2010; TELLES, 2002) De maneira geral, a contribuição relativa de cada 

fração na quantidade do C e N mineralizado é extremamente dependente da granulometria, 

onde em solos arenosos, a fração da MO é a principal fonte de C e N mineralizável. 

(VIDELA, 2004). 

Gomes et al (2007), em estudo realizado em solos sob Restinga na Ilha do Cardoso 

(Cananéia-São Paulo), observaram que os teores de carbono foram elevados em superfície, 

havendo redução em profundidade. Nas camadas superficiais (0-5cm) foi obtida relação C/N 

média de 17, sendo que em profundidade foram encontrados valores de relação C/N de mais 

de 50, significando que ocorre uma grande redução dos teores de nitrogênio em profundidade. 

A mesma tendência foi encontrada em solos arenosos do Núcleo Picinguaba (Ubatuba-

São Paulo), onde em superfícies (0-5 cm) foram encontrados a razão C/N baixa e com um 

aumento em profundidade. Em solos sob Mata Atlântica, porém, em uma fitofisionomia 

diferente e solos com uma textura mais argilosa (± 50%), a relação C/N é inferior ao longo do 

perfil, o que sugere que nesses ambientes a fração argila tende a fixar mais o N, além da 

maior disponibilidade deste nutriente nesses ambientes (BALBINOT, 2009; MARTINS, 

2010). 

4.5 Carbono e 
 13

C nos solos 

O C é fundamental para praticamente todos os processos biogeoquímicos da natureza. 

Como a MOS atua bioquimicamente na relação solo-planta, resultando em diferenciações 

fundamentais nos ecossistemas, o estudo do C nos solos é importante para a compreensão das 

diferenças existentes nos diferentes ambientes (MANFRINATO, 2002). 

Há uma grande variação entre os valores obtidos de C em diversos estudos realizados 

nas mais diferentes florestas tropicais no Brasil. Os teores de C para Floresta Atlântica no 

Paraná variaram de 35,8 g kg
-1

 na superfície do solo (0-5 cm) até 16,7 g kg
-1

 na camada de 10-
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20 cm (BALBINOT, 2009), enquanto que Manfrinato (2002) obteve teores de 36,7 g kg
-1

 no 

solo (0-10 cm). Valores semelhantes foram encontrados nos quais a variação dos teores de  C 

foi de 45,9
 
até 91,5 g kg

-1
; porém, essa variação é decorrente das diferentes altitudes onde a 

pesquisa foi realizada. Foram observados teores que variaram de 15 a 30 g kg
-1

 em superfície 

para os solos sob Restinga (MARTINS, 2010; VIDOTTO, 2008). O C tende a decrescer com 

o aumento da profundidade, conforme mostraram diversos estudos realizados que analisaram 

o C tanto em solos da Floresta Atlântica como em solos sob Floresta Amazônica 

(BALBINOT, 2009; CERRI et al., 2004; FREITAS et al., 2001; MARTINS, 2010; TELLES, 

2002; VIDOTTO et al, 2007).  

A técnica de utilização de isótopos é uma metodologia que permite obter a 

diferenciação da MOS procedente de plantas do ciclo fotossintético C3 das plantas C4 

(SMITH et al., 1971; WILCKE et al., 2004).  

Estudos sobre a dinâmica de nutrientes e MOS, com isótopos de C como indicadores, 

têm sido empregados com sucesso no mundo todo, gerando informações sobre as mudanças 

da vegetação.  

Diversos estudos feitos nas mais diversas regiões do Brasil foram realizados com a 

utilização do 
13

C, onde foram observadas e documentadas as mudanças que ocorreram na 

vegetação (substituição da floresta nativa por pastagem, substituição de floresta nativa por 

cultivos agrícolas, abandono de pastagens e áreas agrícolas para recomposição das florestas e 

recuperação das florestas) e também para a compreensão, entendimento e funcionamento de 

ecossistemas naturais (BALBINOT, 2009; CERRI et al., 2004; MARTINELLI et al., 1991; 

MARTINS, 2010; MIRANDA, 2007; OMETTO et al., 2006; VIDOTTO, 2008). Em 

ecossistemas naturais, a fonte de C orgânico tem predominância de uma origem: a vegetação 

nativa que apresenta, em sua grande maioria, plantas do ciclo fotossintético C3 (MELLO, 

2003). A cada transformação química, física e biológica que passa a matéria orgânica, ocorre 

uma discriminação entre seus isótopos, possibilitando sua utilização como traçadores naturais. 

A variação isotópica na razão 
13

C/
12

C é útil na determinação do tipo de vegetação do local 

estudado. Isso porque as plantas são bem caracterizadas isotopicamente, de acordo com a via 

fotossintética de assimilação de C (C3, C4 e CAM) (FARQUHAR et al., 1989).  

O carbono possui naturalmente dois isótopos estáveis, o 
13

C e o 
12

C. 

Aproximadamente 98,9% de todo o carbono presente na natureza apresenta-se sob a forma de 
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12
C, e somente 1,1% na forma de 

13
C. A razão entre esses dois isótopos (

13
C/

12
C) em materiais 

naturais varia muito pouco em torno de seus valores médios, como resultado do 

fracionamento isotópico durante processos físicos, biológicos e químicos. A variação 

isotópica existente nas plantas e na matéria orgânica é, relativamente, pequena, onde 

apresenta materiais mais enriquecidos (valores mais altos de 
13

C) diferindo dos menos 

enriquecidos, ou mais empobrecidos (valores mais baixos de 
13

C), em aproximadamente 2% 

ou 20 partes por mil (‰) (BOUTTON, 1996). 

As plantas discriminam o 
13

CO2 durante a fotossíntese, como resultado das 

propriedades bioquímicas das enzimas fixadoras de carbono primário e das limitações para a 

difusão do CO2 na folha. Essa discriminação está relacionada ao tipo de ciclo fotossintético 

(FARQUHAR et al., 1989; VOGEL, 1980). A composição dos isótopos de carbono (δ
13

C ou 

13
C/

12
C) das espécies de plantas do ciclo fotossintético C3 (árvores e plantas leguminosas) 

varia entre -22,0 e -32,0‰ (com média de -27,0‰); já as espécies do tipo C4 (maioria das 

gramíneas) apresentam os valores de δ
13

C que variam entre -9,0 e -17,0‰ (com média de -

12,0‰). Assim, plantas do tipo C3 e C4 possuem valores de δ
13

C que diferem 

aproximadamente 15‰ entre si. Plantas CAM (Crussalacean Acid Metabolism) apresentam 

valores intermediários entre plantas C3 e das C4 (GRIFFITHS et al., 1986); porém, existem 

plantas CAM que podem ser consideradas facultativas, ou seja, o valor isotópico do C, 

dependendo das condições ambientes (restrição ou não de água, por exemplo), pode 

apresentar valores mais próximas de C3 ou de plantas C4 (MARDEGAN et al., 2011). A 

MOS, presente na superfície do solo, reflete o valor de 
13

C da vegetação existente 

(BALESDENT et al., 2000). Algumas frações da MOS são resistentes à decomposição, 

fazendo com que os solos retenham informações das formações vegetais anteriores, sendo que 

estas informações combinadas com informações de C marcado de outras camadas de solo 

podem ser usadas para inferir sobre a estrutura da vegetação passada (FREITAS et al., 2001; 

PESSENDA et al., 1996). 

Martins (2010) observou em solos sob Mata Atlântica nativa que os valores de 
13

C 

variaram, aproximadamente, entre -28,0‰ na superfície (0-5 cm) e -26,5‰ em profundidade 

(75-100 cm). Esse aumento do 
13

C em profundidade aconteceu devido ao fracionamento que 

ocorre durante a decomposição da matéria orgânica ao longo do perfil do solo 

(MARTINELLI et al., 1996) e também proveniente da movimentação da matéria orgânica 

mais velha no perfil do solo. Nardoto (2005), comparando Floresta Amazônica e Cerrado, 
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verificou que os perfis de solos de todas as áreas estudadas apresentaram, em geral, um 

progressivo enriquecimento em 
13

C com a profundidade, sendo que os valores de 
13

C para os 

solos sob a floresta Amazônica variaram entre –28,4 e –26,0‰ com um progressivo 

enriquecimento ao longo do perfil. Os solos sob Cerrado foram consistentemente mais 

enriquecidos em 
13

C do que o de floresta. Em solos sob floresta temperada, foi observado que 

o 
13

C das folhas foi de, aproximadamente, -28‰ (STEINMANN et al., 2004) e que o 
13

C 

de solos minerais variou pouco, tanto em superfície (-25,2‰) como em profundidade (-

23,6‰, camada de 10-20 cm), refletindo os valores de 
13

C da vegetação que compõe o 

sistema (NADELHOFFER et al, 1983). Valores de 
13

C sob solos florestais tendem a se 

tornar mais enriquecido com o aumento da profundidade (TRUMBORE et al., 1995), 

estabilizando entre -25 a -24‰. Para a Mata Atlântica, os valores são de aproximadamente de 

-28 a -26‰ em solos no estado do Paraná (BALBINOT, 2009; MANFRINATO, 2002); já em 

solos sob vegetação de Restinga em Ubatuba-SP (MARTINS, 2010), os valores foram de -

28‰ em superfície (0-5 cm) ocorrendo um enriquecimento isotópico com valor de -25‰ em 

profundidade (100 cm). Em solos sob Restinga na Ilha do Cardoso, (VIDOTTO, 2008) 

encontrou valores semelhantes para o δ
13

C, de aproximadamente -29,5‰ na superfície do solo 

(5 cm).  

O enriquecimento da MOS com a profundidade no perfil do solo, pode ser explicado 

por: alteração na composição isotópica da vegetação com o tempo, como conseqüência de 

variações recentes no conteúdo de 
13

C no CO2 atmosférico; possível decomposição diferencial 

dos componentes bioquímicos das plantas, os quais são isotopicamente heterogêneos e; um 

fracionamento isotópico durante a mineralização da MOS. Este enriquecimento sendo sempre 

menor que 4,0% não é alto o suficiente para mascarar a diferença de 15‰ entre a serapilheira 

de plantas C3 e C4 (BOUTTON, 1996; BOUTTON et al., 1998; DESJARDINS et al., 1996; 

FREITAS et al., 2001; PESSENDA et al., 2001). 

4.6 Nitrogênio e 
15

N nos solos sob sistema natural  

O nitrogênio é o componente mais abundante na atmosfera, encontrando-se em uma 

forma combinada (N2) que as plantas não são capazes de utilizar. Nos sistemas terrestres é o 

componente químico mais limitante para o crescimento vegetal (VITOUSEK et al., 1997). 

Mesmo sendo o elemento mais abundante na atmosfera, hidrosfera e biosfera terrestre, é o 

nutriente menos prontamente disponível à biota; 99% do nitrogênio não estão disponíveis para 

99% dos seres vivos (GALLOWAY et al., 2003).      
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Aproximadamente 78% do total do ar atmosférico são constituídos por nitrogênio.     

Nesse reservatório, esse elemento encontra-se no estado inerte, que é o estado molecular (N2), 

não biologicamente disponível, devido à sua forte tripla ligação. O N2 deve ser transformado 

às formas biologicamente assimiláveis (nitrogênio reativo) para que se torne disponível aos 

seres vivos. (BEZERRA, 2009). 

Quase todo N do solo provém da atmosfera; porém, o mesmo está como gás inerte que 

deve combinar-se com outros elementos antes que as plantas possam usá-lo. No solo existe 

grande número de processos que resultam em transformações das formas orgânicas em 

inorgânicas e vice-versa, e que podem ocasionar em ganhos ou perdas do sistema como um 

todo (RAIJ, 1991).  

O ciclo do nitrogênio (N) está intimamente relacionado ao ciclo do C e é determinante 

nos fatores que regulam sua reciclagem entre a vegetação e o solo (NEFF et al., 2002). 

Aproximadamente 95% do N do solo encontram-se ligados a MOS (SILVA et al., 2007).  

As florestas temperadas, normalmente, apresentam maiores teores de N em 

comparação as florestas tropicais (MARTINELLI et al., 1999). 

Alta disponibilidade de N presente nas folhas, e com o grande volume de serapilheira 

produzida e depositada sobre o solo, alinhado com as altas taxas de decomposição que a 

matéria orgânica sofre em florestas tropicais por causa do clima, faz com que essas florestas 

apresentem um ciclo do N mais aberto, onde as regiões tropicais são mais propícias às perdas 

de N, gerando uma grande produção de N2O (CHRISTENSEN et al., 2003; MARTINELLI et 

al., 1999). 

As concentrações de N ao longo do perfil foram estudadas por diversos autores em 

diferentes florestas do Brasil. Para a Floresta Amazônica na região de Santarém, Nardoto 

(2005) encontrou valores que variaram de 1,2 a 4,1 g kg
-1

 na camada superficial (0-5 cm). 

Para a Floresta Atlântica no estado do Paraná, foram encontrados valores em superfície de, 

aproximadamente, 2,8 g kg
-1

 e houve uma redução de, aproximadamente, 1,6 g kg
-1

 até a 

camada de 10-20 cm de profundidade (BALBINOT, 2009). Martins (2010), também em 

estudo realizado na Floresta Atlântica, porém, analisando o gradiente altitudinal na região de 

Ubatuba-SP, encontrou valores de N em superfície de, aproximadamente, 6,8 g kg
-1

 na 

floresta localizada a 1000 m de altitude até o valor de 1,8 g kg
-1

 na floresta de Restinga. Em 
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todas as áreas estudadas por esses autores, houve a tendência de decréscimo na concentração 

do N ao longo da profundidade. 

É possível efetuar a comparação do balanço das entradas e saídas de N dentro de um 

ecossistema através da utilização do isótopo estável do N, que é expresso como δ
15

N onde 

essa ferramenta fornece medidas integradas da dinâmica do N ao longo do tempo 

(HANDLEY et al., 1992; HOGBERG, 1997; NADELHOFFER et al., 1994). O padrão 

utilizado para medir a relação entre os isótopos pesado e leve é o N2 atmosférico (LAJTHA, 

K.; MARSHALL, 1994). 

Os valores de δ
15

N em folhas e matéria orgânica do solo são significativamente 

maiores nas florestas tropicais em comparação às florestas temperadas, assim, as florestas 

tropicais apresentam um ciclo do nitrogênio mais aberto, com grandes perdas de N. Isso 

representa que estas florestas apresentam um excesso desse nutriente (MARTINELLI et al., 

1999). 

 Os valores de δ
15

N da MOS normalmente aumenta com a profundidade, onde a 

variação é bem marcante nos solos tropicais, sendo possível encontrar diferenças de 8‰ entre 

os valores presentes na camada superficial em relação às camadas mais profundas. As grandes 

variações do δ
15

N ocorrem, principalmente, nas camadas superficiais do solo, por causa da 

grande atividade de decomposição da matéria orgânica e reações de transformação de N no 

solo (amonificação, nitrificação, desnitrificação). Um dado interessante é que até o presente 

momento, os valores de δ
15

N medidos em solos tropicais foram exclusivamente maiores que 

0‰ (PICCOLO et al., 1994a; PICCOLO et al., 1994b, PICCOLO et al., 1996; MARTINELLI 

et al., 2009). 

 Martinelli et al (1999) encontraram valores de δ
15

N em folhas e solos de florestas 

tropicais superiores aos encontrados em florestas amazônicas, exemplificando a diferença em 

ambientais naturais de ciclos mais fechados dos mais abertos. O δ
15

N também é utilizado para 

comparar a ciclagem aberta ou fechada em florestas tropicais. Na Floresta Amazônica, na 

Região de Manaus, foram observados valores de 3‰ em uma floresta de baixio e, 

aproximadamente, 9 ‰ em um platô, indicando que um local apresenta um ciclo do N mais 

fechado em comparação ao outro (NARDOTO, 2005). A mesma comparação pôde ser 

observada por Martins (2010) em solos sob Floresta Atlântica no Estado de São Paulo, que 

obteve valores em superfície de 4,6 ‰ na Floresta Ombrófila Densa Montana (1000 m) até 

valores de 2,0‰ na Floresta de Restinga. Os motivos para a diferença no valor do isótopo 
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variam desde a baixa disponibilidade natural deste nutriente no solo, como a diferença na 

granulometria dos solos estudados até as condições de precipitação entre as áreas de estudo. 
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5 MATERIAL E MÉTODOS 

5.1 Descrição da área de estudo 

Considerando o litoral Norte (Núcleo Picinguaba e Ilha Anchieta) e Sul (Juréia, Ilha 

Comprida e Ilha do Cardoso), os processos geológicos sucedidos no passado conferem ao 

litoral paulista características distintas nestes dois compartimentos sob o ponto de vista 

morfológico. Devido à diferença de resistência das rochas às erosões ocasionadas pelas 

diversas transgressões e regressões marinhas, a encosta da serra no Vale do Ribeira recuou, 

formando uma extensa planície ao sul, enquanto que ao norte a serra permanece mais próxima 

ao mar. Além disso, os processos de deposição sedimentar que formaram a planície de 

Cananéia e Iguape ocorreram em período mais recente. (ALMEIDA; CARNEIRO, 1998). 

O Litoral Norte do Estado de São Paulo caracteriza-se por apresentar uma área plana 

relativamente estreita, onde se intercalam inúmeras praias entre esporões rochosos, que 

avançam para o mar e onde se destaca a Ilha de São Sebastião com 336 km
2
 e uma altitude 

máxima de 1375 m. Compreende a região de Ubatuba desde a Praia do Camburi do Norte (ao 

norte), Caraguatatuba, São Sebastião (Praia de Boracéia), até Bertioga. As encostas da Serra 

do Mar acompanham todo o litoral paulista, possibilitando o surgimento de centenas de praias 

ricas em manguezais e Restingas (AB’SABER, 2001).  

A Baixada Santista e o Litoral Sul do Estado de São Paulo são dominados por praias 

longas e estuários de médio porte, estes com predomínio de manguezais em seu entorno. Está 

localizada ao sul do Trópico de Capricórnio, abrangendo os municípios de Bertioga, Guarujá, 

Santos, São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe. Constitui uma 

unidade bem definida na área central do litoral paulista unindo as duas subregiões, Litoral 

Norte e Litoral Sul. 

No âmbito de padronização e otimização, neste projeto passou-se a adotar as seguintes 

denominações para os diferentes locais como: Núcleo Picinbuaba (NPi), Ilha Anchieta (IAn), 

Ilha do Cardoso (ICd), Ilha Comprida (IComp) e Juréia (Jur); como para as diferentes 

vegetações com: Restinga Alta (RA), Restinga Transição (RT), Restinga Baixa (RB), Escrube 

(Esc) e Duna (Dun). 

 



 
 
36 

5.1.1 Local de estudo 

Este trabalho foi realizado em cinco áreas do litoral paulista (Figura 1 e Figura 2): 

 Parque Estadual da Serra do Mar, Núcleo de Picinguaba, município de Ubatuba 

(23º15’ e 23º55’ S / 44º45’ e 44º55 O), apresentando temperatura média anual de 22°C 

e precipitação média anual de 2.644 mm; 

 Parque Estadual da Ilha Anchieta, município de Ubatuba (23º27’ S / 45º02’ O), 

apresentando temperatura média anual que varia de 4 a 33 °C e com precipitação 

média anual de 1.685 mm; 

 Estação Ecológica Juréia-Itatins e Estação Ecológica dos Chauás, município de Iguape 

(24°45’ S / 47°40’ O), com temperatura média anual de 25 °C; 

 Vila de Pedrinhas no município de Ilha Comprida, (24º91’ S / 47º80’ O), apresentando 

temperatura média anual de 24 °C e precipitação média anual de 1.611 mm; 

 Parque Estadual da Ilha do Cardoso, Restinga do Pereirinha, município de Cananéia 

(25º03’05” e 25º18’18” S / 47º53’48” e 48º 05’42” O, apresentando temperatura 

média anual de 21,7 °C e precipitação média anual de 2.350 mm. 

 

 

Figura 1 - Localização das áreas de estudo no Litoral Norte do Estado de São Paulo (adaptação da imagem de 

satélite,  p.31, Conhecer para Conservar: as Unidades de Conservação do Estado de São Paulo, 1999) 
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Figura 2 - Localização das áreas de estudo no Litoral Sul do Estado de São Paulo (adaptação da imagem de 

satélite,   p.30, Conhecer para Conservar: as Unidades de Conservação do Estado de São Paulo, 1999) 

 

  

 Os solos predominantes nas áreas de estudos foram o Neossolo Quartzarênico e o 

Espodossolo. 

 Os Neossolos Quartzarênicos ou também conhecido como Areias Quartzosas são solos 

que possuem sequencia de horizontes A-C, sem que haja contato lítico dentro de 50 cm de 

profundidade, apresentando textura areia ou areia franca nos horizonte até, no mínimo, a 

profundidade de 150 cm a partir da superfície do solo ou até possuir contato lítico. Estes tipo 

de solo é essencialmente quartzosos, tendo nas frações areia grossa e areia fina 95% ou mais 

de quartzo, cacedônia e opala e, praticamente, ausência de minerais primários alteráveis (que 

são menos resistentes ao intemperismo) (EMBRAPA, 1999). 

 Já os Espodossolos são solos que constituídos por material mineral com horizonte B 

espódico, onde este horizonte mineral subsuperficial que apresenta acumulação iluvial de 

matéria orgânica e compostos de alumínio, com presença ou não de ferro iluvial. Estes solos 

apresentam profundidade variável, tem predominância arenosa, sendo menos comumente 

textura média e raramente argilosa. São extremamente pobres em nutrientes, moderada ou 

fortemente ácidos, com baixa saturação por bases podendo ocorrer altos teores de alumínio 

extraível. (EMBRAPA, 1999). 
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Figura 3 – Área de estudo localizada na Ilha do Cardoso, vegetação de Restinga Alta (A) e Restinga Baixa (B) 

 

 

Figura 4 – Área de estudo localizada no Núcleo Picinguaba, vegetação de Restinga Alta (B) e Restinga Baixa (B) 

    (Fonte: CASAGRANDE,2010) 

 

 

 

A B 
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Figura 5 – Área de Estudo localizada em Ilha Comprida, vegetação de Restinga Alta (A) e Restinga Baixa (B)  

Fonte: CASAGRANDE, 2010) 

 

  

Figura 6 – Área de Estudo localizada na Ilha Anchieta, vegetação de Restinga Alta (A) e Restinga Baixa (B)  

Fonte: CASAGRANDE, 2010 

 

A B 
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Figura 7 – Área de Estudo localizada na Juréia, vegetação de Restinga Alta (B) e Restinga Baixa (B)  

Fonte: CASAGRANDE, 2010 

 

5.2 Coleta e preparo de amostras de solo 

Nas amostras de solo foram realizadas a determinação dos teores totais de C e N e seus 

respectivos isótopos (
13

C e 
15

N) nas 5 áreas de estudo. Em cada local e cada vegetação 

foram realizadas 5 tradagens nas camadas 0-5; 5-10; 10-15; 15-20; 20-40 e 40-60 cm para 

coleta de amostras deformadas. Não houve um espaçamento determinado para coleta das 

amostras, pois foram selecionados pontos amostrais ao acaso e o espaçamento entre esses 

pontos variou de acordo com o tamanho das áreas de estudo e também limitações encontradas 

como, por exemplo, mudança brusca na paisagem, proximidade de rios ou depressões e/ou 

elevações expressivas, que poderiam afetar os resultados analíticos. 

Foram abertas 3 trincheiras na Restinga Alta, na Restinga Baixa, na Restinga de 

Transição e no Escrube, em cada localidade, com o intuito de coletar amostras de solos e 

densidade, enquanto que na Duna foram coletadas com o auxilio do trado para coleta de 

densidade, sendo que todas as amostras indeformadas foram utilizadas para determinação da 

densidade global (dg) do solo. Os resultados de densidade foram utilizados para a realização 

dos cálculos dos estoques de C e N total do solo.  

A B 
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A determinação da densidade do solo foi realizada em amostra indeformada, coletada 

através de anel de aço inox com diâmetro e altura de 5 cm, nas profundidades 0-5; 5-10; 10-

15; 15-20; 20-40 e 40-60 cm.  

 

  

Figura 8 - Coleta das amostras deformadas de solos para análises químicas, físicas e isotópicas 

 

 

  

Figura 9 - Coleta de amostras indeformadas para estimativas das densidades dos solos 

As amostras de solos foram coletadas em duas épocas do ano. Para o Núcleo 

Picinguaba e Ilha do Cardoso as amostras foram coletas em julho de 2009, enquanto que na 
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Juréia, Ilha Anchieta e Ilha Comprida as amostras foram coletas entre os meses de janeiro e 

fevereiro de 2010. 

As amostras coletadas foram secas ao ar, onde foram separadas dos materiais vegetais 

e pedras, homogeneizadas através do quarteador de Jones, moídas, passadas em peneiras de  2 

mm para análises químicas e granulométricas. Para a análise isotópica foi feita a retirada 

manual das raízes, carvões e passada em peneira de 60 mesh (0,250 mm) (SCHUMACHER et 

al., 1990; TELLES, 2002). 

5.3 Análises dos teores e variação isotópica de C e N (
13

C/
12

C e 
15

N/
14

N) do solo 

A relação 
13

C/
12

C e 
15

N/
14

N e os conteúdos de carbono e nitrogênio totais foram 

determinados a partir de uma sub-amostra de aproximadamente 20 a 50 g. Para a Restinga 

Alta e Restinga Baixa foram pesadas 40-50 mg para as profundidades de 0-5 e 5-10 cm, 50-60 

mg para as profundidades 10-15 e 15-20 cm e 100-120 mg para as profundidades 20-40 e 40-

60 cm. Para a vegetação de Duna e Escrube foram pesadas 120 mg somente nas camadas de 

0-5, 5-10- 10-15 e 15-20 cm de profundidades, sendo que todas as amostras foram 

acondicionadas em cápsulas de estanho para leitura em analisador elementar da marca Carlo 

Erba acoplado a espectometro de massa da marca Finnigan MAT. O gás proveniente de 

combustão foi purificado numa coluna de cromatografia gasosa e introduzido diretamente em 

um espectrômetro de massas – para razões isotópicas - no laboratório de Ecologia Isotópica 

(Centro de Energia Nuclear na Agricultura – USP), onde forneceu os conteúdos de carbono e 

nitrogênio totais e a relação 
13

C/
12

C (δ
13

C) e 
15

N/
14

N (δ
15

N).  

 Os teores de C e N são expressos em % e a relação δ
13

C ou δ
15

N representadas pela 

notação por mil (‰) em relação ao padrão internacional, através da equação (1): 

δ
13

C (‰) ou δ
15

N (‰) =             R amostra            (1) 

 

Onde:  

R amostra = relação 
13

C/
12

C ou 
15

N/
14

N da amostra; 

R padrão = relação 
13

C/
12

C ou 
15

N/
14

N do padrão. 

R padrão 
- 1 . 1000 
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 Para o δ
13

C o padrão utilizado é o PDB enquanto que para o δ
15

N o padrão utilizado é 

o N atmosférico. 

 Com os valores de δ13C da MOS é possível calcular a porcentagem de carbono 

oriundo de plantas de ciclo fotossintético C3, doravente denominado CC3, e o carbono 

oriundo de plantas CAM, doravante denominado CCAM, através do seguinte modelo de 

mistura: 

δ
13

Csolo = (δ
13

CC4 . x) + [δ
13

CC3 . (1 – x)]      (2) 

Onde: 

δ
13

Csolo = o δ
13

C do solo amostrado; 

δ
13

CCAM = adotando que o valor do δ
13

C de plantas CAM é igual à -22,00‰; 

x = a porcentagem de C proveniente de plantas CAM; 

δ
13

CC3 = adotando que o valor de δ
13

C da vegetação analisada de Duna de Ilha Comprida, 

onde o valor é igual à -30,29‰; 

(1 – x) = a porcentagem de C proveniente de plantas C3. 

 As diferentes massas utilizadas para análise das amostras de solos foram obtidas após 

alguns testes realizados, onde foram testadas diferentes massas para as profundidades 

analisadas para cada vegetação específica, sendo que foi realizado este teste pelo fato de que a 

concentração de matéria orgânica no solo reduzia-se muito nas camadas mais profundas e 

também pelo motivo dos solos estudados serem muito arenosos e com baixas concentrações 

de C e N. 

A princípio, este projeto tinha como um dos objetivos de analisar os teores de C, N e seus 

isótopos na vegetação de Ante-Duna; porém, após alguns testes realizados no espectrômetro 

de massa, foram pesadas as massas máximas (120 mg de amostra de solo), e realizadas as 

análises dessas amostras, mas devido aos baixos teores de C e N (abaixo do limite de detecção 

do equipamento), não houve a produção de gás suficiente para uma análise com qualidade 

analítica. 
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5.4 Determinação da densidade e dos estoques de C e N do solo 

A densidade aparente do solo foi determinada pelo método do cilindro volumétrico, 

descrito por Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) (1979), utilizando-se 

cilindros de aço inox com volume interno de 100 cm
3
. 

Os estoques de C e N (Mg ha
-1

) do solo foram calculados em função do teor total do 

elemento do solo (%), da densidade global do solo (g cm
-3

) e da espessura da camada 

amostrada (cm). Os estoques das camadas amostradas foram calculados através da equação 

(2): 

Es = [n] . Ds . E                                                                    (2) 

Onde: 

Es = estoque (Mg.ha
-1

) na camada; 

[n] = é a concentração do elemento na camada (%); 

Ds = densidade aparente da camada (g cm
-3

);  

E = espessura da camada (cm). 

5.5 Análise físico-química de solo 

 As análises das características físico-químicas das amostras de solo coletadas nas áreas 

de estudos foram realizadas pelo Departamento de Recursos Naturais e Proteção Ambiental 

(DRNPA) da Universidade Federal de São Carlos, Campus Araras (CCA/UFSCar).  

 O procedimento fora conduzido de acordo com os métodos descritos por Camargo et 

al (1986), cujos pontos principais são apresentados a seguir: pH em CaCl2 0,01 mol L
-1

 

usando relação solo-solução de 1:2,5; Al trocável por meio de extração com solução de KCl 

1N e titulação com NaOH 0,05 mol L
-1

, em presença de azul bromotimol; acidez potencial 

através do pH SMP; K, Na, Ca e Mg com extração dos elementos com resina trocadora de 

íons e leitura no espectrofotômetro de absorção atômica (Ca e Mg) e fotômetro de chama (K e 

Na); P através da extração dos teores disponíveis de P pela resina trocadora de íons e 

quantificação por colorimetria; S através da turbidimetria (BaCl2 em pó). 
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A análise granulométrica foi realizada pelo método do hidrômetro, tendo como 

princípio a Lei de Stokes sobre a sedimentação de partículas, utilizando-se uma solução de 

hexametafosfato de sódio, tamponada com carbonato de sódio para dispersão total das 

partículas (EMBRAPA, 1979). 

 A partir das análises anteriores foram calculados: Soma de bases (SB), Capacidade de 

Troca de Cátions (CTC), Saturação por bases (V%) e Saturação por alumínio (m%). 

 

5.6 Análise estatística dos dados 

Os resultados foram submetidos à análise estatística descritiva com o propósito de 

conhecer as diferenças significativas entre as diferentes localidades e entre as diferentes 

vegetações de uma mesma área de estudo, pelo procedimento ANOVA. As médias 

comparadas pelo Teste T ao nível de 5% de probabilidade (p<0,05), para caracterizar as 

diferenças entre as mesmas. As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do 

programa SISVAR. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1. Fertilidade no solo 

Para todas as áreas o pH (tabela 1) encontrado indica que estes solos são 

extremamente ácidos, exceto no solo sob vegetação de Escrube e Duna na Juréia. O pH ácido 

em solos sob vegetação natural em Restinga também foram encontrados por outros autores 

como Coelho et al (2010), Gomes (2005) e Martins (2010). 

 N a Tabela 1 estão apresentados os resultados de M.O., pH, Soma de Bases (SB), 

Capacidade de Troca Catiônica (CTC), granulometria do solo e densidade. 
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Tabela 1 - Valores de pH em CaCl2, matéria orgânica (M.O.), saturação de bases (SB), textura e densidade no perfil do solo (0-20 cm), nas áreas 

estudadas                                             (continua) 

Local 

 

Vegetação 

 

Profundidade 

Cm 

M.O. pH SB CTC Argila Areia Silte Densidade 

g dm
-3

 CaCl2 
_ _ _ _ _  

mmolc dm
-3_ _ _ _ _

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 %
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 
_ _

 g cm
-3

 
_ _

 
           

Núcleo 

Picinguaba 

Restinga 

Alta 

0-5 44,40 3,66 4,52 123,52 2 96 2 0,79 

5-10 35,80 3,84 3,18 97,38 2 95 3 0,93 

10-15 18,00 4,12 2,94 45,34 2 96 2 1,07 

15-20 15,40 4,18 2,12 45,32 1 97 2 1,14 

          

Restinga 

Baixa 

0-5 35,20 3,82 27,78 101,78 3 95 2 0,95 

5-10 25,20 3,62 15,48 76,28 3 96 1 1,06 

10-15 11,00 3,76 8,66 45,06 2 96 2 1,07 

15-20 7,80 3,88 8,82 36,62 1 97 2 1,19 
           

Ilha 

Anchieta 

Restinga 

Alta 

0-5 49,20 3,20 4,20 116,00 2 96 3 0,80 

5-10 48,60 3,28 3,08 114,28 1 95 2 1,01 

10-15 40,20 3,34 2,94 96,54 2 95 3 1,07 

15-20 34,20 3,32 2,58 77,58 1 96 2 1,20 

          

Restinga 

Transição 

0-5 89,20 2,92 6,58 262,78 * * * 0,92 

5-10 65,00 3,02 4,80 208,40 * * * 1,10 

10-15 48,40 3,08 4,42 144,02 * * * 1,32 

15-20 35,80 3,12 3,92 110,52 * * * 1,38 

          

Restinga 

Baixa 

0-5 61,00 3,14 10,62 187,62 3 95 2 0,86 

5-10 48,00 3,22 6,26 135,06 2 97 1 0,92 

10-15 32,20 3,30 4,56 80,56 2 96 2 0,97 

15-20 24,00 3,34 3,44 56,04 2 96 2 1,08 

4
8 
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Tabela 1 - Valores de pH em CaCl2, matéria orgânica (M.O.), saturação de bases (SB), textura e densidade  no perfil do solo (0-20 cm), nas áreas 

estudadas                                     (continuação) 

Local 
Vegetação Profundidade 

M.O. pH SB CTC Argila Areia Silte Densidade 

g dm
-3

 CaCl2 
_ _ _ _ _  

mmolc dm
-3_ _ _ _ _

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 %
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 
_ _

 g cm
-3

 
_ _

 

           

Ilha do 

Cardoso 

Restinga 

Alta 

0-5 47,40 3,36 6,48 60,68 1 90 9 0,61 

5-10 39,00 3,40 4,14 44,14 2 91 7 0,88 

10-15 26,20 3,38 3,20 29,20 2 90 8 1,15 

15-20 16,40 3,50 2,70 21,90 2 92 6 1,33 

          

Restinga 

Transição 

0-5 52,60 3,36 8,14 108,94 * * * 0,70 

5-10 33,80 3,32 3,64 56,24 * * * 0,94 

10-15 20,00 3,38 2,16 29,56 * * * 1,19 

15-20 13,40 3,50 2,10 23,30 * * * 1,32 

          

Restinga 

Baixa 

0-5 29,60 3,16 29,60 3,16 2 90 8 0,99 

5-10 22,40 3,20 2,56 61,96 2 91 7 1,55 

10-15 16,80 3,30 3,54 42,54 1 91 8 1,66 

15-20 12,20 3,34 2,70 36,10 1 94 5 1,75 

          

Duna 

0-5 11,20 3,84 3,62 20,82 1 98 1 1,03 

5-10 9,40 3,84 2,72 21,12 - 99 1 1,02 

10-15 7,00 4,04 4,50 21,50 1 99 - 1,04 

15-20 4,60 4,08 2,30 17,90 1 98 1 1,15 
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Tabela 1 - Valores de pH em CaCl2, Matéria Orgânica (M.O.) em g dm
-3

, Saturação de Bases (SB) em mmolc dm
-3

, textura (%) e Densidade em g 

cm
-3

 no pefil do solo (0-20 cm) nas áreas estudadas                    (continuação) 

Local Vegetação Profundidade 
M.O. pH SB CTC Argila Areia Silte Densidade 

g dm
-3

 CaCl2 
_ _ _ _ _  

mmolc dm
-3_ _ _ _ _

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 %
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 
_ _

 g cm
-3

 
_ _

 

           

Jureia 

Restinga 

Alta 

0-5 16,40 3,30 3,70 41,50 1 92 7 0,99 

5-10 13,60 3,32 3,06 38,46 2 90 8 1,10 

10-15 12,40 3,34 2,50 37,70 2 91 7 1,12 

15-20 10,80 3,40 2,76 31,96 1 90 9 1,13 

          

Restinga 

Baixa 

0-5 23,60 3,26 3,98 52,58 2 94 4 1,06 

5-10 17,20 3,24 3,22 40,02 1 96 3 1,18 

10-15 12,80 3,32 2,60 31,80 2 94 4 1,18 

15-20 10,40 3,38 2,40 24,20 1 96 3 1,25 

          

Escrube 

0-5 1,40 6,02 11,76 21,36 
_
 97 1 1,45 

5-10 1,00 5,78 9,90 19,90 1 98 1 1,54 

10-15 1,00 5,94 10,10 19,30 1 97 2 1,46 

15-20 1,00 6,20 10,30 19,30 2 97 1 1,40 

          

Duna 

0-5 1,00 6,46 10,96 19,56 1 99 - 1,35 

5-10 1,00 6,46 11,48 19,88 - 99 1 1,44 

10-15 1,00 6,34 11,90 20,70 1 98 1 1,39 

15-20 1,00 6,30 12,36 20,76 1 99 - 1,35 
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Tabela 1 - Valores de pH em CaCl2, matéria orgânica (M.O.), saturação de bases (SB), textura e densidade no perfil do solo (0-20 cm), nas áreas 

estudadas                           (conclusão) 

Local Vegetação Profundidade 
M.O. pH SB CTC Argila Areia Silte Densidade 

g dm
-3

 CaCl2 
_ _ _ _ _  

mmolc dm
-3_ _ _ _ _

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 %
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 
_ _

 g cm
-3

 
_ _

 

           

Ilha 

Comprida 

Restinga 

Alta 

0-5 29,40 3,16 11,60 76,40 2 97 1 0,99 

5-10 30,20 3,22 6,20 75,40 2 96 2 1,08 

10-15 27,00 3,24 8,36 64,16 2 96 2 1,19 

15-20 21,80 3,22 7,74 66,54 1 98 1 1,15 

          

Restinga 

Baixa 

0-5 30,80 3,64 10,34 60,54 2 96 2 0,94 

5-10 26,60 3,56 7,43 56,23 2 97 1 1,07 

10-15 20,40 3,60 6,04 43,64 1 97 2 1,11 

15-20 13,80 3,58 4,56 32,76 1 98 1 1,19 

          

Duna 

0-5 10,60 4,66 11,12 25,52 1 98 1 1,31 

5-10 9,40 4,44 10,04 24,84 - 99 1 1,30 

10-15 6,20 4,42 7,62 22,02 1 99 - 1,36 

15-20 3,80 4,44 8,74 22,14 1 98 1 1,42 

* Não quantificados. Fonte: Projeto CNPq (Processo n°: 577129/2008-2). 
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 A textura dos solos sob vegetação de Restinga, Duna e Escrube não apresentou 

variação com a sua localização, encontrando-se solos com altos teores de areia, sendo que em 

todas as áreas o valor mínino no teor de areia encontrado foi de 90%. A textura do solo 

apresenta uma relação direta com a proteção física e química da MOS, assim a sua 

determinação torna-se importante para verificação de homogeneidade entre as vegetações e 

áreas de estudo. A pequena diferença encontra na porcentagem de argila entre os solos sob as 

vegetações nos locais estudados indica que não é a argila que influência significativamente na 

dinâmica da MOS nos solos analisados. 

 A densidade dos solos aumentou em profundidade para as todas as áreas e vegetações 

estudadas (0-20 cm). Na camada superficial do solo (0-5 cm), o maior valor de densidade 

encontrado foi nas vegetações de Duna e Escrube. 

 A CTC e a SB em todos os locais tiveram uma grande amplitude em relação às 

vegetações analisadas e em cada local. Os valores obtidos da SB são semelhantes aos 

encontrados por Sato (2007) em Restinga Alta e Restinga Baixa em diversos locais do Estado 

de São Paulo. A Restinga Baixa do Núcleo Picinguaba (Ubatuba-SP) foi o local que 

apresentou o maior SB em comparação a todos os locais, enquanto que os solos sob vegetação 

de Duna da Ilha do Cardoso foi o local que apresentou os menores resultados.  

 Com relação à CTC, em todos os locais os solos sob vegetação de Restinga Alta foi a 

que apresentou os maiores resultados; porém, os solos sob vegetação de Duna continuaram a 

apresentar os menores valores. A mesma tendência foi observada por Sato (2007) com relação 

à CTC, onde em média os solos sob a vegetação de Restinga Alta apresentou os maiores 

valores; porém, o contrário para a SB foi observado pelo mesmo autor, onde os solos sob a 

vegetação de Restinga Baixa apresentou valores superiores em comparação os solos sob a 

vegetação de Restinga Alta.  

 De modo geral, os valores observados indicam que os solos são pobres de nutrientes, 

principalmente, por causa da granulometria, onde a CTC e SB estão intimamente relacionadas 

com os teores de argila (baixos valores para todos os locais) e MO. 
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6.2 Concentração de C no solo 

 Os valores de C no solo apresentaram uma maior concentração na camada superficial 

(5 cm), diminuindo em profundidade. Isto aconteceu por que é nesta camada que ocorre a 

deposição da serapilheira e conseqüentemente maior acúmulo de matéria orgânica. 

 Comparando-se as áreas de RA, a que apresentou as maiores concentrações de C em 

superfície (0-5cm) foi a IAn, com valor de 43,07 g.kg
-1

 (tabela 2); seguida pelo Npi, que foi 

igual estatisticamente à Juréia e não diferiu da ICd e IComp. Martins (2010) encontrou um 

valor de 31,8 g.kg
-1 

para RA no NPi, semelhante aos valores para a vegetação da RA 

encontrados neste trabalho. 

 Em relação aos solos sob a vegetação de RB, o local que apresentou a maior 

concentração de C em superfície foi IComp; seguida de IAn, que foi igual à Jur que por sua 

vez foram diferentes para Npi e ICd. 
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Tabela 2 – Concentração de Carbono no perfil do solo. Os valores representam a média (n=5) 

± desvio padrão (Teste t; p<0,05). Letras minúsculas na coluna referem-se à 

estatística ao longo do perfil e letras maiúsculas na linha referem-se à estatística 

de comparação local x vegetação (teste t; p<0,05) 

 Prof. (cm)  C (g kg
-1

) 

        

   RA  RB  Dun 

Ilha Comprida 

0-5  15,85 ±6,59aB    24,90 ±14,107A  4,34 ±2,07aC 

5-10  12,11 ±1,48a  15,80 ±4,65b  3,17 ±2,05b 

10-15  10,04 ±3,85a  11,44 ±3,10ab  2,72 ±1,24b 

15-20   7,89  ±2,25a    6,23 ±3,74c  2,59 ±1,55b 

        

   RA RT RB  Dun 

Ilha do Cardoso 

0-5  14,46 ±5,99aB 15,58 ±6,91aA 8,22 ±4,02aC  3,59 ±0,28aD 

5-10    9,04 ±4,00ab   8,88 ±2,85b 6,41 ±2,57ab  3,60 ±0,40a 

10-15    4,71 ±2,22ab   4,91 ±1,93c 3,49 ±1,32b  2,94 ±0,77a 

15-20    3,21 ±2,54b   2,73 ±1,47c 2,76 ±1,09b  2,03 ±0,328 

        

   RA  RB Esc Dun 

Jureia 

0-5  24,03 ±16,90aA    13,13 ±10,69aB 0,42  ±0,07aC 0,27 ±0,03aC 

5-10  13,08 ±8,57b  10,69 ±4,21ab 0,39 ±0,09a 0,25 ±0,11a 

10-15  12,11 ±688b    6,41 ±4,68bc 0,37 ±0,04a 0,23 ±0,03a 

15-20    9,08 ±3,01b    3,99 ±0,86c 0,52 ±0,65a 0,28 ±0,107 

        

   RA  RB   

Nucleo Picinguaba 

0-5  29,09 ±12,64aA  12,32 ±4,13aB   

5-10  29,08 ±10,37a    8,58 ±1,72ab   

10-15  17,93 ±7,39b    4,82 ±2,52bc   

15-20  12,70 ±7,75b    3,08 ±1,47c   

        

   RA RT RB   

Ilha Anchieta 

0-5    43,07 ±14,84aA 37,33 ±6,49aA 17,79 ±9,04bcB   

5-10  29,62 ±8,72b 43,30 ±11,13a 18,81 ±8,74a   

10-15  22,90 ±5,98ab 37,79 ±11,59a 12,83 ±3,86ab   

15-20  15,59 ±5,25c 27,86 ±11,58b   6,85 ±1,39d   

* NPi – Núcleo Picinguaba; IAn = Ilha Anchieta; ICd = Ilha do Cardoso; IComp = Ilha Comprida; Jur = Juréia 

 

 As diferenças obtidas entre os teores nos solos sob a vegetação de Restinga Alta entre 

os diferentes locais se deve, provavelmente, a maior densidade vegetal encontrada. 

Analisando separadamente as áreas de estudo, os locais presentes no Litoral Norte (NPi e 

IAn) apresentaram os maiores valores em comparação aos locais do Litoral Sul do Estado de 

São Paulo (ICd, IComp e Jur). Para o NPi e IAn, foram obtidos valores de 43,07 e 29,09 g kg
-

1
, respectivamente, enquanto que para ICd, IComp e Jur foram encontrados valores de 14,46, 

15,85 e 24,03 g kg
-1

, respectivamente (tabela 2).  
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Analisando-se os resultados médios de C, pode-se observar que entre o gradiente de 

vegetação, onde o solo sob a vegetação de RA apresenta a maior concentração de C no solo, 

seguida o solo sob a vegetação de RB e este seguida pela Dun, exceto no solo sob a vegetação 

de IComp que a RB apresentou teores maior que o solo sob a vegetação de RA. Esta 

tendência de maiores concentrações para as áreas de vegetações mais densas era esperada, 

porque a RA é uma vegetação que apresenta normalmente um maior porte arbóreo e uma 

maior diversidade vegetal; assim, com o aumento da densidade desta vegetação, ocorre uma 

maior deposição e acúmulo da serapilheira na superfície do solo que reflete nas maiores 

concentrações do C no solo. 

A diferença que ocorre entre os teores de C no solo sob a vegetação de RA entre os 

locais e também em comparação aos solos sob a vegetação de RB pode ter ocorrido por causa 

das diferença do período de regeneração da vegetação (tabela 10) que quanto mais tempo a 

vegetação está em regeneração maior será os seus teores ou então pela possibilidade de 

ocorrer uma diferença na pluviosidade e/ou precipitação, por menor que seja a diferença esta 

pode estar diretamente ligada nos resultados. 

Pinto (1998) verificou que existe um gradiente crescente relacionado à diversidade na 

vegetação na Ilha do Cardoso, porém REIS-DUARTE (2004) em levantamentos realizados 

observou que nos solos sob as vegetações de Restinga Baixa apresenta similaridade nas 

espécies encontradas, porém é possível a diferença nas espécies existentes nos locais de 

estudo juntamente com a diferença da densidade da vegetação pode estar intimamente ligada 

com as diferenças encontradas, assim os solos sob a vegetação de RA apresentaram os 

maiores resultados comparados com os solos sob a vegetação de RB, exceto na IComp. 

 A MOS da Dun apresentou as menores concentrações de C tanto ao longo do perfil 

quanto na superfície, se comparado com outras vegetações. Isto já era esperado porque a 

vegetação de Dun apresentava uma menor biomassa em sua superfície e, portanto, menor 

quantidade de material em decomposição e consequentemente menor concentração de C no 

solo. Esta só foi semelhante ao Esc, encontrada na Jur, onde esta é uma vegetação transitória 

entre Dun e RB. 

 Martins (2010), analisando o gradiente altitudinal na Mata Atlântica na região de 

Ubatuba, encontrou resultados de C na MOS que variavam de 31,8 g kg
-1

 em áreas de 

vegetação de Restinga, 45,9 g kg
-1 

na Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, 58,9 g kg
-1 

na Floresta Ombrófila Submontana e 91,5 g kg
-1 

na Floresta Ombrófila Densa Montana, onde 



 
 
56 

todos esses valores são da camada superficial (0-5 cm), assim como Balbinot (2009) 

encontrou valores de 35,8 g kg
-1

 em FlorestaOmbrófila Densa Submontana (Antonina-PR). 

Deste modo, pode-se verificar que mesmo a Restinga apresenta valores inferiores a outras 

vegetações em estudos realizadas na Mata Atlântica.  

Um dos motivos que pode explicar a baixa concentração C no solo das áreas 

estudadas, comparado com outros estudos realizadas na Mata Atlântica, é o tipo de solo, onde 

nesta os solos são classificados como Neossolo Quartzarênico para NPi e Espodossolo para as 

outras áreas (ICd, ICom, Jur e IAn). Todos esses solos possuem teores altos de areia (tabela 1) 

enquanto que os solos estudados por Martins (2010), como por Balbinot (2009), foram 

classificados como Cambissolos, que possuem teores de argila que variam de 15 a 32%. 

Como o C tende a se fixar na fração argila do solo, este pode ser um dos motivos pelo qual a 

concentração de C no solo foi inferior aos outros estudos na Mata Atlântica. Outro motivo que 

também contribuiu para que as outras vegetações apresentassem maiores concentrações deste 

nutriente se deve à maiore densidade da vegetação, porque a Floresta Ombrófila Densa 

apresenta um maior porte arbóreo e também uma maior densidade da vegetação, que reflete 

na maior deposição de serapilheira, refletindo na concentração do C no solo. 

 A relação C/N dos solos estudados apresentou, na maioria das vegetações, a mesma 

tendência da maior relação nas camadas superficiais e ocorrer uma diminuição em 

profundidade (Figura 10).  
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Figura 10 - Relação C/N da MOS camada de 0 a 20 cm nas áreas sob diferentes vegetações. Os valores 

representam a média (n=5). Onde RA = Restinga Alta; RT = Restinga de Transição; RB = Restinga 

Baixa; Esc = Escrube; Dun = Duna 

 

 IAn foi a área que apresentou os maiores valores para a relação C/N, sendo que na RA 

foram encontrados valores de aproximadamente 30 (0-5cm). 

 Observa-se na Figura 10 que os solos sob as vegetações de Duna apresentaram a 

menor relação C/N de todas as áreas estudadas, exceto na Juréia, onde o solos sob o Escrube 

apresentou a menor relação. Isto ocorre porque a vegetação de Dun caracteriza-se por uma 

C/N C/N 

C/N 

C/N 

C/N 
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vegetação rasteira com pouco material em decomposição, onde mesmo os valores de N no 

solo sendo muito baixos, as concentrações de C no solo são muito baixas também, o que 

reduz a relação C/N. Na vegetação de Dun na IComp, foram encontrados valores de 15 em 

superfície; porém, na camada de 5 cm há uma redução na relação que C/N que neste local 

(Dun na IComp), onde foi encontrado relação C/N abaixo de 10. 

6.3 Concentração de N no solo 

De uma maneira geral, nos solos de os todos os locais e vegetações estudadas houve 

decréscimo da concentração de N no perfil do solo devido à maior concentração de MO na 

camada superficial (0-5 cm). 

 Analisando o N (g kg
-1

) para os solos sob a vegetação de RA em todos os locais, pode-

se observar que os solos do NPi e IAn a camada até 10 cm é diferente estatisticamente da 

camada até 20 cm, enquanto que para os solos da ICd, ICom e Jur não houve diferença ao 

longo do perfil estudado. Para os solos sob a vegetação de RT (ICd e IAn), houve tendência 

de decréscimo em profundidade, onde a camada superficial (5cm) apresentou os maiores 

valores. 

 De todas as vegetações estudadas, os solos sob a vegetação de Dun foi a que 

apresentou os menores valores de N no solo, sendo que os solos da ICd e Jur não houve 

diferença entre as camadas estudadas, e no solo da IComp a camada superficial (0-5 cm) 

apresentou o maior valor em comparação ao longo do perfil. O solo sob a vegetação de Esc, 

encontrado somente na Jur, não apresentou diferença ao longo de todo o perfil estudado, 

sendo que os valores variaram de 0,25 g kg
-1

 na superfície até 0,16 g kg
-1

 em 15-20 cm 

(Tabela 3). 
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Tabela 3 - Concentração de Nitrogênio no perfil do solo. Os valores representam a média 

(n=5) ± desvio padrão (Teste t; p<0,05). Letras minúsculas na coluna referem-se à 

estatística ao longo do perfil e letras maiúsculas na linha referem-se à estatística 

comparação local x vegetação (Teste t p<0,05) 

 Prof. (cm)  N (g kg
-1

) 

        

   RA  RB  Dun 

Ilha Comprida 

0-5  0,76 ±0,23aB  1,03 ±0,51aA  0,54 ±0,29aB 

5-10  0,62 ±0,06a  0,70 ±0,15b  0,39 ±0,01b 

10-15  0,53 ±0,17a  0,52 ±0,10bc  0,34 ±0,13b 

15-20  0,41 ±0,1a  0,31 ±0,15c  0,36 ±0,07b 

        

   RA RT RB  Dun 

Ilha do Cardoso 

0-5  0,64 ±0,17aA 0,67 ±0,28aA 0,38 ±0,17aB  0,41 ±0,02aB 

5-10  0,46 ±0,15a 0,38 ±0,11b 0,31 ±0,11ab  0,41 ±0,02a 

10-15  0,36 ±0,11a 0,22 ±0,08bc 0,18 ±0,05b  0,38 ±0,05a 

15-20  0,31 ±0,15a 0,12 ±0,06c 0,15 ±0,05b  0,33 ±0,01a 

        

   RA  RB Esc Dun 

Jureia 

0-5  0,90 ±0,40aA  0,61 ±0,43aB 0,25 ±0,01aC 0,03 ±0,05aC 

5-10  0,70 ±0,42a  0,51 ±0,18ab 0,20 ±0,01a 0,03 ±0,01a 

10-15  0,63 ±0,32a  0,33 ±0,22bc 0,16 ±0,11a 0,03 ±0,01a 

15-20  0,50 ±0,16a  0,22 ±0,13c 0,16 ±0,12a 0,05 ±0,01a 

        

   RA  RB   

Nucleo Picinguaba 

0-5  1,89 ±0,82aA  0,92 ±0,32aB   

5-10  1,93 ±0,63a  0,69 ±,016ab   

10-15  1,22 ±0,51b  0,41 ±0,21b   

15-20  0,87 ±0,52b  0,27 ±0,13b   

        

   RA RT RB   

Ilha Anchieta 

0-5  1,40 ±0,39aA 1,38 ±0,24aA 0,71 ±0,31aB   

5-10  0,99 ±0,27ab 1,60 ±0,38a 0,81 ±0,34a   

10-15  0,82 ±0,20b 1,40 ±0,38a 0,57 ±0,18ab   

15-20  0,59 ±0,12b 1,05 ±0,39b 0,32 ±0,06b   

 
* NPi – Núcleo Picinguaba; IAn = Ilha Anchieta; ICd = Ilha do Cardoso; IComp = Ilha Comprida; Jur = Juréia. 
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Martins (2010), em estudo realizado em Restinga (Núcleo Picinguaba, Ubatuba), 

encontrou valores na camada superficial (5 cm) de 1,8 g kg
-1

, sendo muito próximos do valor 

encontrado neste estudo para o solos sob a vegetação de RA. Neste mesmo estudo, em 

diferentes vegetações da Mata Atlântica, os teores de N no solo (0-5 cm) variaram de          

3,4 g kg
-1

 (Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas) até 6,8 g kg
-1

 (Floresta Ombrófila 

Densa Montana). Os solos para essas fitofisionomais ao longo do gradiente foram 

classificados como Cambissolos e apresentaram teores de argila muito superiores em 

comparação aos solos de Restinga. 

Os solos do presente estudo foram classificados como Neossolos Quartzarênicos para 

o NPi e para as outras áreas estudadas foram classificados como Espodossolo. Observa-se que 

o solo sob a vegetação de Restinga é particular em comparação às outras vegetações 

encontradas na Mata Atlântica por se desenvolverem em solos pobres naturalmente e com 

teores baixos de argila. 

 O gradiente de vegetação por local apresentou diferenças entre os solos sob as 

restingas. Para todos os locais, a concentração de N no solo na RA foi maior em comparação à 

RB, exceto na IComp. Isto ocorreu, provavelmente, por que os solos sob a vegetação de RA 

apresentaram maior concentração de serapilheira sobre o solo. O solo sob a vegetação de Dun 

apresentou os menores teores de N no solo, devido à menor quantidade de material vegetal em 

decomposição na superfície do solo, refletindo as baixas concentrações deste nutriente no 

perfil do solo. 

 De acordo com os resultados encontrados, pode-se concluir que, com a maior 

densidade da vegetação, ocorre um aumento na quantidade da matéria orgânica disponível no 

solo e, consequentemente, as maiores concentrações de N. É importante salientar que os solos 

sob a vegetação de RA apresentaram teores semelhantes estatisticamente com os solos da RT, 

como no caso da RA da IAn ,que apresentou valor de 1,40 e 1,38 g kg
-1

para RT (tabela 4). 

Com esses resultados estima-se que a RT possui uma densidade vegetacional mais próxima da 

RA, tanto para IAn como para a ICd, onde foram os únicos locais em que foram amostradas a 

RT. 
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Tabela 4 - Concentração de Nitrogênio e Carbono na camada de 5 cm do solo. Os valores 

representam a média (n=5) ± desvio padrão. Letras iguais indicam que não 

existem diferenças significativas entre as áreas estudadas (Teste t, p<0,05) 

Local 

  N    C   C/N 

  ... g kg
-1

 ...     

    
RA 

    

NPi    1,89 ± 0,82a   29,09 ± 12,64b   15,79 ± 1,12c 

IAn    1,40 ± 0,39a   43,07 ± 14,84a   30,85 ± 2,21a 

ICd    0,64 ± 0,17b   14,46 ±   5,99c   21,96 ± 2,63b 

IComp    0,76 ± 0,23b   15,85 ±   6,59c   20,52 ± 2,68b 

Juréia   0,90 ± 0,40b   24,03 ± 16,90bc   19,72 ± 2,05b 

              

    
RT 

    

ICd    0,67 ±0,28b   15,58 ±6,91b   23,05 ±1,10b 

IAn    1,38 ±0,24a   37,33 ±6,49a   26,98 ±0,32a 

              

    
RB 

    

NPi    0,92 ±0,27ab   12,32 ±4,13c   13,23 ±1,12c 

IAn    0,71 ±0,31bc   17,79 ±9,04b   25,19 ±2,21a 

ICd    0,38 ±0,17d     8,22 ±4,02c   21,02 ±2,63b 

IComp    1,03 ±0,51a   24,90 ±14,07a   23,40 ±2,68a 

Juréia   0,61 ±0,43cd   13,13 ±10,69bc   20,55 ±2,05b 

              

    
Dun 

    

Icd   0,41 ±0,02a   3,59 ±0,28b   8,71 ±0,38b 

Icomp   0,54 ±0,29a   4,34 ±2,07a   12,40 ±5,65a 

Juréia   0,27 ±0,04b   0,27 ±0,03c   7,32 ±3,34b 

* NPi – Núcleo Picinguaba; IAn = Ilha Anchieta; ICd = Ilha do Cardoso; IComp = Ilha Comprida; Jur = Juréia. 

 Para os diferentes locais pode-se observar que cada vegetação apresentou valores 

distintos (tabela 4), indicando que cada local apresenta particularidades que podem interferir 

nos resultados encontrados. 
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 Os solos sob as vegetações de Dun, com relação aos teores de N no solo, apresentaram 

valores estatisticamente semelhantes na ICd e IComp, onde diferiram em comparação com a 

Juréia (Tabela 4). 

 Pelos resultados obtidos para os solos sob RA, o NPi como a IAn são semelhantes para 

os teores de N no solo, enquanto que estas duas diferem estatisticamente das outras áreas 

estudadas. NPi e IAn apresentaram valores superiores a 1 g kg
-1

, enquanto que ICd, IComp e 

Jur apresentaram valores abaixo de 1 g kg
-1

 (Tabela 4). A mesma tendência não foi observada 

para a vegetação de RB, uma vez que a maior concentração de N ocorreu na IComp (1,03 g 

kg
-1

). A ICd foi o local que apresentou os menores teores de N no solo (0-5 cm) encontrado 

0,38 g kg
-1

). 

 Devido a textura arenosa dos solos e o menor aporte de fitomassa, ocorre um menor 

retorno de N ao solo, onde os valores encontrados são baixos quando comparados com outras 

vegetações da Mata Atlântica (MARTINS, 2010). Balbinot (2009), em um estudo realizado 

em uma Floreste Ombrófila Densa Submontana (Antonina-PR), encontrou teores médios de N 

no solo (0-5 cm) de 2,8 g kg
-1

. A granulometria dos solos como a diferença da vegetação dos 

estudos citados foram os principais fatores que contribuíram para a diferença de valores 

encontrados quando comparados com este projeto. 

6.4 Valores de 
13

C dos solos 

 Observa-se um enriquecimento em profundidade do δ
13

C para todas as áreas e 

vegetações. Segundo Martinelli et al (2009), o valor do isótopo do C da MOS aumenta de 

acordo com o aumento da profundidade do solo, onde geralmente o aumento entre a camada 

superficial e as camadas mais profundas é cerca de 3 a 4‰. 
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Tabela 5 - Variação do δ
15

C do perfil do solo (n=5). Os valores representam a média (n=5) ± desvio padrão. Letras minúsculas na coluna 

referem-se à estatística ao longo do perfil e letras maiúsculas na linha referem-se à estatística em comparação vegetação x local (Teste t p<0,05) 

  Prof. (cm)   δ13
C (‰)   

                

      RA   RB   Dun 

Ilha Comprida 

0-5   -28,52 ±0,34bB   -28,27 ±0,35aB   -27,34 ±0,37aA 

5-10   -28,40 ±0,46b   -28,04 ±0,44a   -26,64 ±0,81a 

10-15   -27,79 ±0,39a   -28,03 ±0,42a   -26,17 ±0,15a 

15-20   -27,75 ±0,42a   -27,63 ±0,33a   -26,08 ±0,98a 

                

      RA RT RB   Dun 

Ilha do Cardoso 

0-5   -29,01 ±0,18cB -27,86 ±0,52bC -28,11 ±0,48bB   -22,27 ±1,44aA 

5-10   -28,78 ±0,13bc -27,60 ±0,65ab -28,22 ±0,27ab   -21,84 ±1,32a 

10-15   -28,40 ±0,46ab -27,17 ±0,78a -28,40 ±0,28ab   -22,08 ±0,62a 

15-20   -28,06 ±0,64a -27,38 ±0,55ab -28,52 ±0,45ª   -21,96 ±0,32a 

                

      RA   RB Esc Dun 

Jureia 

0-5   -28,72 ±0,33aB   -28,87 ±0,56aB -23,76 ±1,51aA -23,18 ±0,83aA 

5-10   -28,37 ±0,34a   -28,76 ±0,46a -23,16 ±1,16a -22,07 ±1,98a 

10-15   -28,46 ±0,25a   -28,55 ±0,42a -23,81 ±1,62a -22,21 ±0,74a 

15-20   -28,35 ±0,55a   -28,12 ±0,41a -24,10 ±1,18a -23,41 ±1,75a 

                

      RA   RB     

Nucleo Picinguaba 

0-5   -28,31 ±0,25dA   -27,66 ±1,11bA     

5-10   -27,74 ±0,33c   -27,04 ±0,82a     

10-15   -27,17 ±0,66b   -26,59 ±0,86a     

15-20   -26,67 ±0,75a   -26,68 ±0,75a     

                

      RA RT RB     

Ilha Anchieta 

0-5   -28,67 ±0,4aA -28,40 ±0,65aA -28,52 ±0,3aA     

5-10   -28,38 ±0,25a -28,08 ±0,38a -28,68 ±0,36a     

10-15   -28,47 ±0,21a -27,97 ±0,32a -28,64 ±0,48a     

15-20   -28,22 ±0,32a -27,95 ±0,38a -28,28 ±0,63a     

6
3 
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De acordo com os resultados obtidos (figura 11) para os solos sob as vegetações de 

RA, RT e RB o δ
13

C apresentaram valores que são característicos de plantas do ciclo 

fotossintético C3. Vidotto (2008), em estudo sobre solos sob vegetação de Restinga na Icd, 

encontrou valores que variavam de -27,6 a -28,8 ‰, enquanto que Balbin ot (2009), para 

vegetações de Mata Atlântica, encontrou valores que variavam de -31,7 ‰ nas folhas, para 

plantas da família Arecacea , à -29,1 ‰ para plantas da família Euphorbiacea. Todos os 

valores encontrados para essas vegetações são características de florestas, e se assemelham 

com os resultados encontrados neste estudo. 

 Nos solos sob a vegetação de RA na IComp, ICd e NPi houve diferença estatística 

entra as camadas, onde na camada de 0-5 cm no solo da RA no Núcleo Picinguaba foram 

obtidos valroes de -28,31‰ até -26,67‰ (tabela 5). A diferença entre as camadas dos solos 

sob as vegetações de algumas áreas também tiveram algumas diferenças estatísticas 

significativas, porém mesmo com estas diferenças estatística entre as camadas a MOS é 

basicamente formada por plantas C3. 

 Estes valores encontrados para a vegetação de Restinga estão em concordância com 

outros trabalhos realizados da Mata Atlântica (BALBINOT, 2009; MARTINS, 2010; 

VIDOTTO, 2008). 

 Pode ser observado que ocorreu o enriquecimento isotópico em todas as vegetações 

em todos os locais amostrados (figura 11). 
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Figura 11 - Variação do δ
13

C das áreas estudadas na camada até 20 cm de profundidade. Os valores representam 

a média (n=5) 
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Tabela 6 - Variação do δ
15

N (‰), δ
13

C (‰) na camada de 5 cm do solo (n=5). Os valores 

representam a média ± desvio padrão. Letras diferentes indicam diferenças 

significativas entre as áreas estudadas (Teste t, p<0,05) 

Local 

  δ
15

N   δ
13

C 

  ... ‰ ...   ... ‰ ... 

    
RA 

    

NPi    3,00 ± 0,39ab   -28,31 ±0,25a 

IAn    4,05 ± 0,63a   -28,67 ±0,4ab 

ICd    2,35 ± 0,98bc   -29,01 ±0,18b 

IComp    1,45 ± 0,71c   -28,52 ±0,34ab 

Jureia   1,60 ± 0,73c   -28,72 ±0,33ab 

          

    
RT 

    

ICd    2,83 ± 1,81a   -28,14 ±0,48a 

IAn    3,78 ± 1,16a   -28,52 ±0,3a 

          

    
RB 

    

NPi     0,64  ± 0,46b   -27,66 ± 1,1a 

IAn     3,91  ± 0,69a   -28,40 ± 0,56cb 

ICd     1,82  ± 0,75a   -27,86 ± 0,52ab 

IComp    -0,55 ± 0,52b   -28,27± 0,35abc 

Jureia    2,82  ± 1,16a   -28,87 ± 0,65c 

          

    
Dun 

    

Icd   4,20  ± 1,93a   -22,27 ± 1,44a 

Icomp   -1,23 ± 0,55c   -27,34 ± 0,37c 

Jureia   1,83  ± 0,85b   -23,77 ± 1,51b 

 

 O δ
13

C da MOS para a vegetação de Dun (ICd e Jur) apresentaram valores distintos 

das outras vegetações. Enquanto que na média o valor isotópico encontrado nos solos 

indicavam predominância de plantas C3 com valor de -28 ‰ em média, nestes 2 locais foram 

encontrado valores de -22,27 ‰ e -23,77 ‰ (tabela 6) para Dun na Ilha do Cardoso e Juréia, 

respectivamente. 

 Como os solos sob vegetação de Dun na Jur apresentam pH que variou de 6,46 em 

superfície (0-5cm) até 6,30 na camada de 15-20 cm (tabela 1),  em comparação as outras áreas 
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este pH foi mais elevado. O pH desse local foi mais elevado, provavelmente, por causa do 

carbonato de cálcio proveniente da grande presença de conchas que foi observado. Com esta 

observação podemos interpretar que as conchas nos solos sob esta vegetação e neste local 

podem estar influenciando diretamente no valor isotópico, onde em estudos de Hendry (1997) 

e Calippo (201) os valores isotópicos das conchas podem apresentar valores que variam desde 

3,0‰ a -1,4‰, visto que nos solos sob das vegetações de Duna na Jur apresentou sinal médio 

de -22 ‰ (Tabela 8). 

 Para verificar se o sinal isotópico está sendo influenciado pelas conchas, deve ser 

necessário pegar uma amostra de solo, realizar um processo de adição de ácido clorídrico 

(HCl) para retirada de todo carbono inorgânico da amostra, depois de seca esta amostra deve 

ser analisada no espectômetro de massa e verifica se houve alteração no valor do C e também 

de seu isótopo. 

 Caso haja uma alteração no valor isotópico e este volte apresentar resultados tendendo 

a plantas C3 pode-se concluir que o C proveniente das conchas está afetando diretamente o 

sinal isotópico do solo, caso não ocorra mudança significativa do sinal isotópico neste local há 

a presença de plantas CAM que estarão contribuindo para a MO do solo neste local. 

 No caso da Dun na ICd não ocorreu a mesma tendência do pH mais básico. Neste local 

os solos apresentaram pH ácido de aproximadamente 3,85 (tabela 1), porém o sinal isotópico 

se assemelhou dos solos de Dun da Jur. Isto, possivelmente, ocorre porque neste local as 

conchas e/ou bivalves apresentam uma composição diferente de carbonato de cálcio, que não 

tem o efeito para efetuar a elevação do pH. Deve ser realizado o mesmo processo de adição de 

ácido citado anteriormente e depois análise do solo tratado. Caso o sinal isotópico volta para, 

aproximadamente, -28 ‰ indica que os restos de conchas estão influenciando o sinal 

isotópico, caso mantenha o valor este revela que há presença de plantas CAM que ajuda no 

enriquecimento isotópico. O mesmo processo e interpretação pode ser utilizado para explicar 

o valor isotópico encontrado nos solos de Esc da Jur. 
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Gráfico 1 – Contribuição de plantas CAM para a matéria orgânica do solo nas vegetações de Duna da Ilha do 

Cardoso e da Juréia. 

  

Caso o processo de adição de ácido clorídrico não afeta o valor do isótopo do δ
13

C, há 

presença de plantas CAM que contribuem para a matéria orgânica do solos sob a vegetação e 

Dun na ICd e Jur. Com este hipótese pode-se observar que a MOS é composta basicamente 

por plantas CAM, onde a matéria orgânica nos solos sob Dun da ICd são formados por 

96,74% de plantas CAM enquanto que na Jur a MOS composta por CAM é de 78,65% 

(gráfico 1). 

 Os resultados para o isótopo sugerem 2 alternativas, que nas Dun da ICd e Jur o 

isótopo é afetado pelas conchas disponíveis nesses locais ou pela presença de plantas CAM. O 

processo de adição de HCl será realizado a posterior em análises complementares a este 

projeto. 

6.5 Valores de 
15

 N dos solos 

Ao longo do perfil ocorreu um enriquecimento do δ
15

N em profundidade para todas as 

áreas estudadas. O enriquecimento do 
15

N em profundidade ocorre porque na camada 

superficial há maior concentração e adição de MO das plantas e normalmente o sinal 
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isotópico do δ
15

N é menor do que encontrado na MOS, com os processos de reações do N, 

que seria a transformação do N orgânico para o N mineral, assim, com as reações de 

mineralização, nitrificação, desnitrificação e volatização ocorre o enriquecimento do 
15

N, 

como a MO mais velha migra para as camadas mais profundas, aumenta a proporção de 

formas inorgânicas que são mais enriquecidas isotopicamente (BALBINOT, 2009; 

MARTINELI et al., 2009; MARTINS, 2010).  
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Tabela 7 - Variação do δ
15

N do perfil do solo (n=5). Os valores representam a média (n=5) ± desvio padrão. Letras minúsculas na coluna 

referem-se à estatística ao longo do perfil e letras maiúsculas na linha referem-se à estatística em comparação vegetação x local 

(Teste t p<0,05) 

 Prof. (cm)  δ15
N (‰)  

        

   RA  RB  Dun 

Ilha Comprida 

0-5  1,45 ±0,71acA  -0,55 ±0,52bB  -1,23 ±0,55bB 

5-10  2,09 ±0,68bc  0,14 ±0,31b  0,59 ±1,73ab 

10-15  2,98 ±0,98ab  0,58 ±0,24b  1,36 ±1,64ab 

15-20  3,69 ±1,84a  2,74 ±1,02a  1,80 ±2,26a 

        

   RA RT RB  Dun 

Ilha do Cardoso 

0-5  2,35 ±0,98cB 2,83 ±1,81cB 1,82 ±0,75bC  4,20 ±1,93bA 

5-10  3,80 ±0,67b 4,07 ±1,95b 3,10 ±0,28ab  5,62 ±1,44a 

10-15  5,79 ±0,96a 6,05 ±1,34a 4,26 ±0,63a  5,98 ±0,67a 

15-20  5,17 ±0,84a 6,18 ±0,97a 4,64 ±0,86a  5,74 ±0,6a 

        

   RA  RB Esc Dun 

Juréia 

0-5  1,60 ±0,73bB  2,82 ±1,98cAB 3,89 ±1,89aA 1,83 ±0,85aB 

5-10  2,80 ±0,81ab  3,06 ±1,58bc 4,22 ±1,12a 2,41 ±0,93a 

10-15  3,10 ±0,81a  4,27 ±1,47ab 4,44 ±0,96a 2,88 ±0,38a 

15-20  3,50 ±0,86a  5,26 ±1,2a 4,69 ±1,02a 3,40 ±2,09a 

        

   RA  RB   

Núcleo Picinguaba 

0-5  3,00 ±0,39aA  0,64 ±0,46cB   

5-10  3,56 ±0,61c  1,58 ±0,43bc   

10-15  4,46 ±0,70b  2,55 ±0,42ab   

15-20  5,52 ±1,01a  3,13 ±0,51a   

        

   RA RT RB   

Ilha Anchieta 

0-5  4,05 ±0,63bA 3,78 ±1,16bA 3,91 ±0,69aA   

5-10  4,51 ±0,44ab 4,44 ±0,5ab 3,97 ±0,99a   

10-15  4,84 ±0,49ab 4,84 ±0,29ab 4,14 ±1,01a   

15-20  5,41 ±0,85a 5,45 ±0,67a 4,57 ±1,29a   

7
0
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 Observa-se que os resultados encontrados em superfície são baixos, sendo que a 

variação foi de -1,23 a 4,05‰ (tabela 7). Com os baixos teores de N já encontrados e citados 

anteriormente, e com os baixos teores de 
15

N pode-se deduzir que os solos possuem limitação 

com relação ao N no solo e os valores isotópicos encontrados indicam que o ciclo do N é 

extremamente fechado, complementando a limitação do N para todas as vegetações estudadas. 

 Martins (2010), em estudo nos solos de Restinga encontrou os valores mais baixos de 

δ
15

N entre os solos das diferentes vegetações estudadas da Mata Atlântica, sendo que nesta 

vegetação foi encontrado valores de aproximadamente 2,0‰ em superfície (5 cm).. Valores 

semelhantes foram encontrados por Duarte et al (2005), em análise de folhas de plantas de 

Restinga (Arrial do Cabo-RJ) de aproximadamente 1,6‰. A análise de serapilheira da RA 

para o NPi  encontrou valores de 0,71‰ (tabela 8), sendo que em todos os locais os valores de 

δ
15

N da serapilheira são menores em relação aos encontrados nos solos. Normalmente há uma 

diferença do valor isotópico do solo em relação à serapilheira, conforme obtido neste projeto. 

 Analisando as vegetações por local, em todos os locais os solos sob a vegetação de RA 

apresentou valores mais elevados os solos sob vegetação de RB, conforme pode ser observado 

na NPi que o solos sob a RA teve valor de 3‰ enquanto que o solos sob a RB teve valor de 

0,64‰. 

 Na ICd, o solos sob a vegetação de Dun foi a que apresentou os valores de 
15

N (4,2‰), 

seguida da RT que é igual estatisticamente da RA e estas diferem da RB. O solo sob a 

vegetação de RB apresentou em média os menos valores do δ
15

N porque esses locais são mais 

propensos a alagamentos sazonais no período de chuva. Isso facilita o encharcamento desses 

solos, pois a saturação dos solos com água inibe as reações de mineralização, nitrificação e 

desnitrificação, deixando os solos menos empobrecidos isotopicamente. Outro fator que 

contribui também é que o solo está refletindo o sinal isotópico da vegetação. 

 Os solos sob as vegetações de RB e Dun (Ilha Comprida) apresentaram valores 

negativos em superfícies, o que contradiz Martinelli et al (2009), que não havia encontrado 

valores negativos de δ
15

N para solos tropicais. Martins (2010), estudando a serapilheira da 

vegetação de Restinga no Npi, encontrou valores negativos de δ
15

N, por este ser um ambiente 

limitado de N. Em revisão de trabalhos realizado por Martinelli et al (2009) para espécies da 

Mata Atlântica Estacionária e Mata Atlântica Densa, os valores mínimos foliares encontrados 

foram de -1,29 e -0,63‰ (tabela 8), o que ajuda a explicar sinal isotópico negativo encontrado 
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na RB. Valores negativos para os solos sob a vegetação de Dun também foram obtidos por 

Russow et al (2004) na camada superificial (5 cm). 

 Realizando a comparação do gradiente de vegetação por cada local, para os solos sob a 

vegetação de RA na IAn foi a que apresentou os maiores valores sendo igual estatísticamente 

com o NPi, indicando que nesses 2 locais ocorre o ciclo mais aberto de N se comparado as 

outras áreas. As duas áreas que foram amostrados os solos sob a RT foram encontrados 

valores iguais aos das RA 

 O solo que apresentou os menores valores de δ
15

N foi sob a vegetação de RB, onde 

mesmo apresentando uma vegetação mais desenvolvida em comparação com o solos sob a 

vegetação de Dun, apresenta o ciclo de N mais fechado. 

 Diferentemente dito por Ometto et al (2006) que um ciclo aberto de N pode conduzir à 

valores elevados de δ
15

N apesar de um número significativo de leguminosas na vegetação, 

neste estudo foi encontrado o oposto, onde a presença de leguminosas nessas vegetações 

influenciou o valor o isótopo no solo, deixando o sinal isotópico em superfície em algumas 

áreas próximas de 0. A contribuição da serapilheira influenciou no valor isotópico do 
15

N no 

solo, principalmente no solo sob a vegetação de Dun na IComp, onde o 
15

N na serapilheira da 

Dun foi de -4,94‰. 

Tabela 8 – Teores médios de δ
15

N e δ
13

C em amostras de folhas e de serapilheira sobre o solo 

das áreas e vegetações amostradas. Os valores representam a média (n=3) 

  15N    13C 

  .... ‰ .... 

                  

Núcleo Picinguaba 
 RA    RB     RA    RB   

 0,71    -5,43     -30,57    -31,31   

                  

Ilha do Cardoso 
 *RA  RT  RB     *RA  RT  RB   

 -2,87  -2,27  -4,85     -29,78  -32,59  -30,15   

                  

Ilha Comprida 
 RA    RB  Dun   RA    RB  Dun 

 -1,97    -3,89  -4,97   -30,95    -30,96  -30,29 

                  

Ilha Anchieta 
 *RA  *RT  *RB     *RA  *RT  *RB   

 0,05  -2,45  -1,41     -32,71  -32,11  -32,50   

* Referente às amostras de folhas  
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6.6 Estoque de C e N no solo 

 O gráfico 2 apresenta o estoque acumulado ao longo do perfil (camada de 20 cm) de C 

e N para todas as áreas estudadas. 

 

Gráfico 2 - Estoque acumulado de C no solo (0-20 cm) sob diferentes tipos de vegetação, nos locais estudados. 

Os valores representam a média (n=5). Letras iguais indicam não tem diferenças significativas entre 

as áreas estudadas (Teste t, p<0,05) 

 

O solo sob a vegetação de RA foi a que apresentou os maiores valores do estoque 

acumulado de C (0 - 20 cm). No NPi e IAn ,foram observados valores que variavam de, 

aproximadamente, 70 a 65 Mg.ha
-1

, respectivamente. O local que apresentou os menores 

valores foi a ICd, que foi a área que apresentou os menor valores de C e isso se repetiu para o 

estoque. Os valores encontrados para o solo sob essa vegetação no NPi e IAn apresentaram 

valores semelhantes aos encontrados por Martins (2010) em Restinga, sendo que os valores 

obtidos são bem diferentes dos obtidos em solos sob outras vegetações da Mata Atlântica, 

onde os fatores que influenciaram essa diferença foi a baixa densidade e biodiversidade da 
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vegetação de Restinga em comparação com as outras vegetações e também a mineralogia dos 

solos (MARTINS, 2010). 

Para os solos sob a vegetação de RB, as áreas de ICd, IAn e IComp são semelhantes, 

sendo que esta última também é semelhante aos valores encontrados ma Jur e o Npi foi a área 

mais contrastante onde apresentou os menores resultados. 

De todas as áreas estudadas, os solos sob vegetação de Dun, por possuir os menores 

valores de C e menor densidade vegetal, apresentou os menores valores do estoque de C ao 

longo do perfil, principalmente na Jur, que teve valores abaixo de 2 Mg ha
-1

 C (Tabela 10) em 

todo o perfil analisado, devido à pobreza dos teores de C nestas vegetações e em todas as 

áreas. 
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Tabela 9 – Estoque de Carbono no solo sob as diferentes vegetações. Os valores representam 

a média (n=5) 

 
Profundidade 

(cm) 

 

 
Estoque C 

 (Mg ha
-1

) 

   RA  RB  Dun 

Ilha Comprida 

0-5  7,99  11,81  5,24 

5-10  6,52  8,43  5,60 

10-15  5,94  6,43  7,69 

15-20  4,52  3,69  9,56 

        

   RA RT RB  Dun 

Ilha do Cardoso 

0-5  4,11 14,69 8,56  1,85 

5-10  3,61 13,79 14,23  3,69 

10-15  2,54 14,02 10,65  5,20 

15-20  2,04 10,25 6,01  6,37 

        

   RA  RB Esc Dun 

Jureia 

0-5  12,25  6,63 0,30 0,18 

5-10  7,15  6,28 0,30 0,33 

10-15  6,82  3,71 0,27 0,49 

15-20  5,10  2,50 0,36 0,68 

        

   RA  RB   

Nucleo Picinguaba 0-5  10,74  5,36   

 5-10  12,26  4,54   

 10-15  11,93  3,20   

 15-20  37,63  2,33   

        

   RA RT RB   

Ilha Anchieta 

0-5  15,21 18,08 8,26   

5-10  19,98 14,89 10,87   

10-15  17,98 12,36 8,45   

15-20  14,62 9,43 4,73   

 

 Nos solos sob todas as vegetações e em todos os locais há uma redução dos estoques 

por camada, exceto solos sob vegetação de RB na ICd e IAn, que houve um aumento de 8,56 

Mg.ha
-1

 a 14,23 Mg.ha
-1

 e 8,26 Mg.ha
-1

a 10,87 Mg.ha
-1

 (Tabela 10), respectivamente; porém 

houve diminuição do estoque das camadas seguintes. 

 Pode-se observar que os dados do estoque de C sob os solos sob a vegetação de RT na 

ICd e IAn apresentaram resultados superiores aos comparados com os solos sob a vegetação 
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de RA nestas localidades (gráfico 2). Isso ocorre porque a vegetação de Restinga de Transição 

se comporta como uma vegetação de Restinga Alta, que acaba refletindo nos resultados 

encontrados nos solos. 

Tabela 10 – Tempo de regeneração de algumas áreas estudadas (Adaptado de SATO, 

2007). 

Local   Vegetação   Regeneração natural 

        em anos 

Núcleo Picinguaba 
  RA   50 

  RB   20 

          

Ilha Anchieta 
  RA   45-70 

  RB   35 

          

Ilha do Cardoso 
  RA   * 

  RB   * 

        * 

Ilha Comprida 
  RA   * 

  RB   35 

          

Juréia 
  RA   45 

  RB   45 

* Histórico não obtido 

 

Possivelmente o tempo de regeneração das vegetações interferem diretamente nos 

resultados obtidos. Quanto maior o tempo que a vegetação está em processo de regeneração 

natural, maiores são os teores e estoques de C nos solos. No solo sob vegetação de RA no Npi 

e na IAn onde o tempo de regeneração da vegetação é superior (tabela 10) apresentaram os 

maiores estoques. 
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Gráfico 3 - Estoque acumulado de N no solo na camada de 0-20 cm para todas as vegetações ao longo dos locais 

estudados. Os valores representam a média (n=5). Letras diferentes indicam diferenças significativas 

entre as áreas estudadas (Teste t, p<0,05) 

 

O estoque acumulado de N no perfil seguiu a mesma tendência do estoque de C, onde 

o solo sob a vegetação de RA apresentou os maiores valores, sendo que no solo sob esta 

vegetação no NPi foi a área que apresentou diferença estatística para as outras, enquanto que 

o solos sob a vegetação de Dun foi a vegetação com os menores valores sendo que a Jur foi a 

que apresentou o menor estoque de N, repetindo o que ocorreu com o estoque de C. 

Para o solos sob a vegetação de RA, tanto o estoque de C como o de N tiveram a 

mesma tendência de que os locais com as maiores concentrações desses nutrientes foram os 

mesmos locais que apresentaram os maiores estoques em superfície (5 cm).  
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Tabela 11 - Estoque de N no solo sob diferentes vegetações. Os valores representam a média 

(n=5) 

  
Prof. 

(cm) 
  Estoque N (Mg ha

-1
) 

      RA   RB   Dun 

Ilha Comprida 

0-5   0,38   0,49   0,35 

5-10   0,33   0,38   0,61 

10-15   0,31   0,29   0,84 

15-20   0,23   0,18   1,10 

                

      RA RT RB   Dun 

Ilha do Cardoso 

0-5   0,19 0,48 0,35   0,21 

5-10   0,19 0,47 0,61   0,43 

10-15   0,20 0,50 0,48   0,62 

15-20   0,20 0,39 0,28   0,82 

                

      RA   RB Esc Dun 

Jureia 

0-5   0,45   0,31 0,18 0,03 

5-10   0,38   0,30 0,19 0,05 

10-15   0,36   0,19 0,11 0,07 

15-20   0,28   0,14 0,11 0,10 

                

      RA   RB     

Nucleo Picinguaba 0-5   0,72   0,41     

  5-10   0,84   0,37     

  10-15   0,81   0,27     

  15-20   2,56   0,21     

                

      RA RT RB     

Ilha Anchieta 

0-5   0,56 0,60 0,33     

5-10   0,74 0,50 0,46     

10-15   0,67 0,44 0,38     

15-20   0,55 0,36 0,22     

 

O mesmo não ocorreu para o solos sob a vegetação de RB, enquanto que nos outros 

locais não foram iguais a sequencia do maior para o menor estoque. Um possível motivo da 

diferença dos maiores locais com estoque com relação à concentração dos nutrientes ocorreu 

por causa da diferença de densidade dentre as áreas estudadas.  

No mesmo caso do estoque de C nos solos, o período de regeneração da vegetação 

pode estar diretamente ligado nas diferenças dos solos sob vegetação de RA em comparação 

com os solos sob a vegetação de RB na IAn e no NPi. 
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7  CONCLUSÕES 

 Os resultados apresentados no presente estudo comprovaram as hipóteses iniciais do 

trabalho; 

 Mesmo não sendo realizado o estudo de biomassa nos solos pode-se concluir que os solos 

sob Restinga Alta (especialmente na Ilha Anchieta), com um porte arbóreo mais alto e denso, 

apresentaram os maiores teores de carbono e nitrogênio no solo e nos solos sob Duna os menores 

teores, em relação às vegetações estudadas; 

 Nos solos sob Restingas (Alta, Transição e Baixa), os valores isotópicos de carbono (δ
13

C) 

foram de plantas do ciclo fotossintético C3, enquanto que nas Dunas o sinal isotópico apresentou 2 

hipóteses, que o sinal isotópico é afetado pela presença de conchas sobre o solo nesses locais ou 

indicou a predominância de plantas CAM associados a plantas de ciclos C3. Os baixos valores de 

δ
15

N nos solos indicaram que o ciclo do nitrogênio é no sistema solo-vegetação; 

 O tempo de regeneração das vegetações nas Florestas de Restinga Alta e Restinga Baixa 

interfere diretamente nos teores e concentrações dos elementos estudados; 

 É possível que variabilidade espacial os locais, mesmo que pequena esta variabilidade, 

interfere diretamente nos teores e concentrações dos elementos estudados, devido à variabilidade 

e densidade de espécies vegetais presentes e por aspectos climáticos como temperatura e 

precipitação em cada local. 

 Este projeto sugere que é importante realizar um estudo mais abrangente nas Florestas de 

Restinga para se compreender o funcionamento da ciclagem  de nutrientes neste bioma através da 

quantificação de biomassa, entradas e saídas de fluxos de gases e fatores complementares 

relativos ao sistema solo. 
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