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RESUMO 

O sucesso dos reflorestamentos deve ser avaliado através de medidas do funcionamento 

e do equilíbrio dos processos ecológicos nas matas estabelecidas, indicando a 

capacidade de regeneração, o abrigo de fauna e a capacidade de armazenar carbono 

atmosférico, por exemplo. Dessa forma, objetivou-se comparar a produção, 

decomposição e qualidade da serapilheira, a transferência de nutrientes para o solo, 

assim como os estoques de carbono com alguns parâmetros fitossociológicos em uma 

cronossequência de áreas reflorestadas com diferentes larguras de faixa plantada. Os 

dados foram coletados em um fragmento de mata ciliar e em quatro reflorestamentos, 

todos localizados no entorno da Usina Hidrelétrica (UHE) de Volta Grande, no 

município de Conceição das Alagoas, Minas Gerais. A produção de serapilheira 

mostrou padrão sazonal, com maiores deposições na estação seca. A produção da 

serapilheira apresentou maiores produções nas matas com maiores idades e com 

fragmentos mais largos, além de exibir relação positiva com a abundância de plantas. 

Isso pode ter sido influenciado tanto por déficit hídrico como por uma gama de fatores 

locais: a fertilidade do solo, mecanismos genéticos, fotoperíodo, temperatura e 

diversidade da flora, dentre outros. A qualidade da serapilheira foi influenciada pela 

idade e largura, para alguns nutrientes, tendo as matas com idades mais avançadas a 

maior concentração de Ca e K, e menor de C. O fragmento de 400 metros exibiu maior 

concentração de Ca e menor de C. A estratégia de conservação de nutrientes das 

espécies encontradas e a fertilidade do solo, juntamente com as mudanças 

microclimáticas ocasionadas pelas diferenças na abertura do dossel, são as principais 

vias que influenciam a qualidade da serapilheira. Houve maiores transferências de 

nutrientes para as maiores idades para N, K e Ca. Já em matas mais largas, as 

transferências foram superiores para N, K e Mg, sendo que alguns nutrientes 
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apresentaram sazonalidade, padrão que reflete a qualidade e a produção da serapilheira 

observados nessas áreas. As maiores taxas de decomposição foram verificadas na 

primeira coleta (44 dias) e nas maiores idades. A cobertura do dossel afetou aspectos 

microclimáticos, possibilitando maiores taxas de decomposição nos estágios com idade 

mais avançadas. Os estoques de carbono na biomassa arbórea foram maiores nos 

reflorestamentos, possivelmente em decorrência do número de espécies pioneiras e da 

qualidade do solo. A serapilheira apresentou maiores estoques de carbono nas menores 

idades e larguras devido à ciclagem de nutrientes menos intensa. Os povoamentos mais 

maduros estocaram mais carbono no solo em função da maior produção e decomposição 

da serapilheira. De acordo com a maioria dos parâmetros avaliados, é possível dizer que 

as matas reflorestadas (em estágio menos avançados), para a maioria dos parâmetros 

analisados, ainda não atingiram o patamar de serviços ecossistêmicos observados na 

mata em estágio avançado. 
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Capítulo 1: Introdução geral e materiais e métodos 

1 - Introdução 

Nas últimas décadas, o Brasil registrou a perda de extensas áreas de matas 

ciliares, além da fragmentação das florestas em geral, o que ocasionou um aumento 

significativo de processos de erosão dos solos, que evidentemente levam a prejuízos à 

hidrografia regional, à qualidade de recursos hídricos e à produção de energia 

hidroelétrica, afetando negativamente, também, a biodiversidade, entre outras coisas 

(Barbosa 2000, FAO 2012).  

No Estado de Minas Gerais a situação não é diferente daquela constatada no 

restante do país, sendo as atividades antrópicas o principal fator de perda de mata ciliar. 

Este tipo de formação florestal, em geral, constitui-se na principal barreira para 

poluentes que seriam carreados para o curso d’água, influenciando a quantidade e a 

qualidade da água, e, consequentemente, a fauna aquática e a disponibilidade de 

recursos pesqueiros (Martins et al., 2001 apud Martins, 2007). A mata desempenha, 

ainda, outros papéis relevantes para as sociedades humanas, como a oferta de local de 

recreação, meditação, de frutos, fibras, material de construção e produtos medicinais, 

além de atuar na ciclagem de água e de nutrientes, incluindo o carbono, importante gás 

de efeito estufa (Millennium Ecosystem Assessment, 2005).  

Dada a evidente relação entre a qualidade de vida humana e a preservação das 

matas ciliares, temas relacionados à sua degradação e recuperação têm ganhado mais 

atenção da comunidade acadêmica e da sociedade como um todo, contribuindo para o 

avanço na pesquisa e nos projetos de reabilitação ou de restauração ambiental. Em 

parte, isso se deve aos investimentos de grandes empresas do setor energético, que 

muito contribuíram para o desenvolvimento de metodologias de recuperação de matas 

ciliares, sendo os projetos de revegetação das margens dos reservatórios de usinas 
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hidrelétricas os mais estudados (Martins, 2007).  O objetivo principal da revegetação de 

margens de reservatórios era, até pouco tempo, concentrado em apenas um dos 

inúmeros serviços ambientais oferecidos pelas matas ciliares: o controle da erosão.  A 

visão moderna (Millennium Ecosystem Assessment 2005; Nellemann & Corcoran 2010; 

Perrings et al. 2010) de recuperação de áreas degradadas, entretanto, torna obrigatória a 

consideração também de aspectos como a reabilitação das características estruturais e 

funcionais da floresta, relacionadas à estabilidade do solo e margens dos cursos d’água, 

retenção de poluentes e sedimentos, geração de hábitat para ocupação de espécies 

animais, fornecimento de alimento e abrigo para a fauna terrestre e aquática, promoção 

das interações bióticas, melhoria de atributos químicos do solo, sustentabilidade na 

ciclagem de nutrientes e água e no recrutamento de novas gerações de plantas, 

reestabelecimento dos fluxos e estoques de carbono, incremento de redundâncias 

ecológicas, através do aumento da biodiversidade (Renner, 2004; Martins, 2007; 

Ferreira, 2009; Martins et al, 2012). 

O sucesso dos reflorestamentos deve ser avaliado através de medidas do 

funcionamento e do equilíbrio dos processos ecológicos nas matas estabelecidas, 

indicando, por exemplo, a capacidade de regeneração, o abrigo de fauna e a capacidade 

de armazenar carbono atmosférico (Dale & Beyeler, 2001; Martins et al, 2012; Londe et 

al., 2016).  

De fato, há concordância entre os pesquisadores de que é preciso usar um maior 

número de indicadores para a avaliação do sucesso da recuperação das matas 

estabelecidas após a intervenção humana. O uso de apenas um indicador pode levar a 

erros de interpretação da recuperação da área (Dale & Beyeler, 2001; Martins, 2007; 

Londe et al., 2015). Assim, o entendimento dos indicadores pode levar a intervenções 

ou redirecionamento de projetos e, com isso, seria possível acelerar o processo de 
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sucessão e de restauração das funções da mata ciliar, ou mesmo demonstrar o seu grau 

de autossustentabilidade (Dale & Beyeler, 2001; Ferreira, 2009; Martins et al, 2012; 

Londe et al., 2015). 

Dentre vários indicadores ou índices propostos, o presente estudo se concentra 

naqueles relacionados aos estoques de carbono e à dinâmica de nutrientes em certos 

compartimentos do sistema. Além disso, alguns parâmetros fitossociológicos são 

também abordados. 

Nesse contexto, a produção e a decomposição de serapilheira devem ser 

estimadas, pois atuam como processos essenciais na restauração e na manutenção da 

fertilidade do solo, sendo já há décadas indicadas para avaliar o estado de conservação 

ambiental de fragmentos florestais nativos ou reflorestados (Jordan & Kline 1972). 

Esses processos constituem a principal via de fornecimento de nutrientes para a própria 

vegetação e para inúmeros outros organismos de solo (Souza et al. 2001) e podem ser 

fortemente influenciados pela qualidade química das folhas (Kozovits et al. 2007; 

Cornwell et al., 2008; Terror et al. 2011; Valim et al. 2013), ou seja, dependem em 

parte da diversidade funcional de plantas existentes no ambiente.  

Por outro lado, segundo Martins (2007), o acúmulo de serapilheira e o tempo de 

sua remoção, em comunidades sucessionais, podem levar a mudanças na estrutura da 

comunidade, afetando a substituições de espécies dominantes, a riqueza e a diversidade. 

Aparentemente, o plantio inicial de espécies com qualidades químicas foliares 

particulares pode direcionar a velocidade de decomposição da serapilheira e, ao longo 

do tempo, isso deve afetar a direção da sucessão. 

 Nas últimas décadas, o papel desempenhado pelas florestas plantadas no 

sequestro e armazenamento de carbono tem sido reconhecido como serviço 

ecossistêmico essencial para a manutenção da qualidade de vida no planeta. A redução 
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do CO2 atmosférico capturado pelas matas e pelo solo leva a uma redução dos impactos 

ambientais do efeito estufa e de suas implicações nas mudanças climáticas (Bonan, 

2008; IPCC, 2014).  

 Assim, a proteção de florestas e a ampliação de áreas revegetadas em todo o 

mundo ganha destaque nas convenções mundiais sobre a mitigação dos problemas 

relacionados ao efeito estufa como ferramentas para ampliar o acúmulo de carbono em 

sua biomassa, servindo como sumidouros potenciais de carbono atmosférico (CBD 

2010; Alexander et al. 2011).  

 Os ecossistemas florestais estocam até 80% de todo o carbono terrestre acima do 

solo e 40% do carbono presente abaixo do solo, sendo o segundo maior reservatório do 

planeta, atrás apenas dos oceanos (Dixon et al, 1994; Dawson & Spannagle, 2008). 

Entretanto, os solos estocam até três vezes mais carbono do que a biomassa vegetal 

(Guedes, 2008; Brady & Weil, 2008). Além da fração de matéria orgânica da camada 

superficial do solo, as raízes finas também devem ser consideradas nos cálculos de 

estoque e dinâmica de carbono no solo. Raízes finas apresentam mortalidade alta, 

contribuindo com a adição de matéria orgânica ao solo. Dessa maneira, a produção das 

raízes finas é importante na regulação dos ciclos do carbono e de outros elementos 

como o nitrogênio, chegando a contribuir com até 50% na produtividade primária 

líquida (West et al. 2004). Segundo Vogt (1991), o crescimento das raízes finas é uma 

das principais vias de adição de carbono ao solo, tendo papel considerável para o ciclo 

global do carbono (Janssens et al. 2002). 

Toda a dinâmica de Carbono e de nutrientes depende, é claro, entre outros 

fatores, da diversidade de espécies e de grupos funcionais de plantas, e da organização 

estrutural em que se apresentam na área. Assim, a análise de fluxos e estoques de 
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carbono, de nitrogênio (ou de qualquer outro elemento), deveria ser indissociável de 

uma análise conjunta com parâmetros fitossociológicos.  

De fato, há grande discussão na literatura atual sobre a relação entre a 

biodiversidade e a provisão de serviços ecossistêmicos. Enquanto alguns autores 

defendem que a revegetação de áreas degradadas deve priorizar o aumento da 

diversidade de espécies ( Mccauley, 2006; Putz & Redford, 2009; Quijas et al,. 2012; 

Bastian, 2013), outros sugerem que empreendimentos desta natureza devam priorizar a 

restauração rapidamente do maior número de serviços ecossistêmicos (Montoya et al. 

2012; Feng et al. 2013). Estudos têm apontado, de maneira geral, que o aumento da 

diversidade vegetal leva, naturalmente, ao aumento da provisão de serviços 

ecossistêmicos (Rey Benayas et al. 2009; Quijas et al,. 2012), entretanto, não se sabe 

ainda com que velocidade esses processos de incremento natural de diversidade após o 

plantio de uma floresta e de serviços ecossistêmicos se estabelecem.  

 Nesse contexto, existem poucos estudos que trabalham com os estoques de 

carbono, tanto na biomassa como no solo, relacionados com a biodiversidade das 

florestas. A maioria tem foco em fornecer informações sobre a biomassa aérea, muitas 

vezes desprezando o conteúdo de carbono do solo e a grande contribuição das raízes 

finas nesse processo. A biodiversidade de plantas é mais bem documentada, porém a 

relação dos reservatórios de biodiversidade com os de carbono é uma informação nova, 

ainda mais quando se trata de matas ciliares reflorestadas. Tal informação é 

urgentemente necessária para informar as políticas e práticas de gestão (Martin et al. 

2013).  

O presente estudo foi realizado em quatro faixas reflorestadas, há 10 ou 20 anos, às 

margens do reservatório de Volta Grande-MG, além de um fragmento de vegetação 

nativa. O fragmento Nativo possui 400 metros de largura, já as faixas reflorestadas 
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possuem 100 metros de largura, enquanto outros possuem apenas 30 metros. Além 

dessas características, os fragmentos diferem entre si em sua composição florística, nos 

índices de diversidade e na estrutura da comunidade. Desta forma, espera-se que 

serviços ecossistêmicos como os estoques de carbono e fluxo de nutrientes tenham 

chegado a patamares diferentes nas áreas e que, possivelmente, parte dessa diferença 

possa ser explicada pela diversidade de espécies e/ou grupos funcionais. As seguintes 

hipóteses são testadas e apresentadas nos capítulos posteriores à Material e Métodos: 

Hipótese: 

A produção, a qualidade nutricional da serapilheira, a transferência de nutrientes e a 

decomposição são influenciadas pelas diferentes idades e pela largura do fragmento. 

 

A produção de serapilheira é influenciada por aspectos fitossociológicos (área basal, 

abundância de espécies, riqueza de espécies). 

 

A produção, a qualidade nutricional da serapilheira e a transferência de nutrientes 

apresenta padrão sazonal. 

 

A decomposição é afetada pela qualidade da serapilheira e por aspectos físico-químicos 

do solo. 

 

Os estoques de carbono (arbóreo, serapilheira e solo) são influenciados pelas diferentes 

idades e pela largura do fragmento. 

 

O estoque de carbono arbóreo é influenciado por aspectos fitossociológicos (abundância 

e riqueza de espécies). 
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Os estoques de carbono (serapilheira e solo) são influenciados por aspectos 

fitossociológicos (área basal, abundância de espécies, riqueza de espécies). 

 

O estoque de carbono no solo é influenciado pela profundidade da coleta (0-5, 5-10, 10-

20 e 20-30 cm). 

2 Materiais e Métodos 

2.1 Área de estudo 

A Usina Hidrelétrica (UHE) de Volta Grande está localizada no rio Grande 

próximo à Rodovia MG427 km 40, no município de Conceição das Alagoas, em Minas 

Gerais. A Estação Ambiental de Volta Grande faz parte do complexo da UHE, que 

pertence à CEMIG, entre os municípios de Conceição das Alagoas (MG) e 

Miguelópolis (SP). 

O clima da região é classificado por Köppen como Cwa, apresentando 

temperatura média anual entre 22°C e 24°C. A precipitação anual média ao longo dos 

últimos 18 anos é próxima de 1500 mm, com estação seca bem definida, 

compreendendo os meses de abril a setembro e uma estação chuvosa de outubro a 

março (Figura 1). O tipo de solo predominante na região é latossolo roxo eutrófico 

(Filardi et al., 2007; Ferreira, 2009). 
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Figura 1: Precipitação mensal média entre 1994-2012 para a área de estudo. Fonte: UHE Porto Colômbia 

(Furnas Centrais Elétricas S / A). As barras cinza representam à estação chuvosa e barras brancas a 

estação seca. 

A maior parte da vegetação ciliar original foi perdida por eventos de inundação 

ou remoção promovida pela construção do reservatório. Após a construção do 

reservatório foram iniciados alguns processos de restauração objetivando a recuperação 

das matas ciliares e a diminuição da erosão. Para o presente estudo cinco áreas de 

diferentes idade e larguras foram escolhidas (Tabela 1 e Figura 2). 
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Figura 2: Mapa com imagem de satélite do reservatório de Volta Grande com a localização dos cinco 

fragmentos de matas ciliares estudados.  

Tabela 1: Distribuição das áreas de mata ciliar localizadas no entorno da UHE de Volta Grande 

mostrando a localização por municípios e Estado, além da largura e idade das matas. 

Área Localidade Idade (anos) Largura (m) Matriz Localização 

(UTM) 

Nativa Conc. das 

Alagoas-MG 

>30 400 Cerrado e 

Canavial 

22K - 791531 / 

7783262 

Santa Bárbara Miguelópolis-SP 10 30 Canavial 22K - 798082 / 

7775015 

Noboro Água Comprida-

MG 

20 30 Seringal e 

Canavial 

22K - 800294 / 

7768027 

Figueira Igarapava-SP 20 100 Canavial 23K - 205429 / 

7786874 

Delta Igarapava-SP 10 100 Canavial 23K - 208838 / 

7787209 

 

O plantio obedeceu à disponibilidade de mudas nos viveiros da UHE à época, 

com priorização de frutíferas para atrair a fauna, e sem preocupação em manter padrões 
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de espaçamentos e densidades de classes sucessionais, sendo plantadas de 30 a 40 

espécies em cada área. Não há documento com o registro das espécies plantadas 

inicialmente em cada área, contando apenas com o relato verbal de pessoal técnico 

envolvido nos projetos de revegetação à época. Em alguns casos, foram plantadas 

espécies de gramíneas exóticas às margens do reservatório no intuito de minimizar a 

erosão por ondas (Sr. José Ricardo, comunicação pessoal). 

2.2 Delineamento amostral 

No fragmento florestal (Nativa) e nas faixas reflorestadas (Noboro, Santa 

Bárbara, Figueira e Delta) foram alocados quatro blocos, dentro dos quais foram 

delimitadas 3 parcelas de 10 x 10 metros (para estudos de fitossociologia e produção de 

serapilheira) e 3 parcelas de 10 x 5 metros (para a estimativa de decomposição de 

serapilheira), totalizando 12 parcelas para cada conjunto de parâmetros a serem medidos 

por fragmento (Figura 2). Nas parcelas de 100m
2
 foram instalados vinte coletores, 

aleatoriamente distribuídos, de serapilheira (0,5 x 0,5 m a 50 cm do solo), e nas parcelas 

de 50m
2
 foram instaladas bolsas de decomposição (Litter Bags com malha de 2mm, 10 

x 10 cm). 

As áreas Santa Bárbara, Noboro, Figueira, Delta e Nativa apresentaram, 

respectivamente, 30, 30, 100, 100 e 400 metros de largura. As parcelas são paralelas e a 

distância entre elas varia de acordo com a largura da mata avaliada: 5 m de distância nas 

áreas de 30 m de largura, 15 m nas áreas com 100 m de largura, e 30 m na área de 400 

m. Quanto à idade do plantio, Santa Bárbara, Delta, Noboro, Figueira e Nativa 

apresentam, respectivamente, 10, 10, 20, 20 e 30 anos.  

Em cada área foram marcadas três parcelas de 1 x 10 metros. As parcelas são 

paralelas e a distância entre elas é de 100 metros. As coletas de solo em diferentes 

profundidades foram realizadas nesse local (Fig. 3). 
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Figura 3: Delineamento amostral utilizado no experimento. As parcelas em azul foram utilizadas para o 

levantamento botânico e produção de serapilheira (coletores de 0,5 x 0,5 m). As parcelas vermelhas foram 

divididas em duas parcelas de 5 x 5 m para a decomposição foliar. E as parcelas marrons foram utilizadas 

para as coletas de solo.  

2.3 Amostragem e análises de solo 

 As amostras de solo foram coletadas na profundidade de 0-20 cm na transição da 

estação seca para a chuvosa (início de outubro de 2014). Em cada parcela de 10 x 10 m 

foram coletadas aleatoriamente três amostras de solo, sendo misturadas no intuito de 

formar amostras compostas, resultando em 12 réplicas por área.  

2.3.1 Fertilidade e Granulometria 

As amostras foram enviadas para o Laboratório de Análises de Solos da 

Universidade Federal de Viçosa, para a determinação de parâmetros de fertilidade e da 

granulometria. No presente estudo foram analisados dados de concentração de P 

disponível e K total (Mehlich 1), Ca e Mg (KCL), nitrogênio total (Kjeldahl), Matéria 

Orgânica (Walkley-Black) e saturação por bases (V%). A análise granulométrica 

quantificou as frações do solo em argila (<0,002 mm), silte (0,002 – 0,05 mm), areia 

fina (0,05 – 0,22 mm), areia grossa (0,2 – 2 mm) (Embrapa, 1997).   
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2.4 Produção de serapilheira 

A produção de serapilheira foi quantificada, a cada 30 dias, de abril/2013 à 

abril/2015, completando 24 meses. Cada área possuía 20 coletores (0,5 x 0,5 m, malha 

de 1 x 3mm) distribuídos aleatoriamente entre as parcelas de 10 x 10 m, totalizando 80 

coletores suspensos a 50 cm do solo (Figura 4).  Devido ao roubo frequente dos 

coletores na Delta, esta área foi retirada das análises comparativas de serapilheira entre 

os fragmentos estudados. 

No laboratório, as amostras foram secas (a 50 °C durante 72 h) e pesadas. Para a 

produção de serapilheira, os pesos secos foram determinados separadamente para as 

folhas e miscelânea (flores, frutas, caules, sementes, cascas, tecidos animais). A 

quantidade da serapilheira produzida foi calculada a partir da soma dos coletores e 

estimada em g.m
-2

. 

Figura 4: Coletores de serapilheira de 0,5 x 0,5 m, malha de 1 x 3mm, instalados no entorno no 

reservatório de Volta Grande, MG, Brasil.  
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2.5 Concentração de nutrientes na serapilheira foliar 

Amostras de serapilheira coletadas em agosto/2013, janeiro/2014, 

setembro/2014 e março/2015 foram enviadas ao Laboratório de Análises Foliares da 

Universidade Federal de Viçosa para a determinação das concentrações de N, P, Ca, Mg 

e C. O fluxo de nutrientes da serapilheira foliar para o solo foi calculado como o 

produto entre a produção de serapilheira e a sua respectiva concentração de nutrientes 

(Vital et al. 2004). 

2.6 Decomposição da serapilheira 

Amostras de serapilheira foliar coletadas no final da estação seca, entre setembro 

e agosto de 2013, nas quatro áreas, foram usadas para a determinação das taxas de 

decomposição (Figura 5). As amostras dos 20 coletores de cada área foram 

homogeneizadas, e sub-amostras de 10g foram retiradas para o experimento de 

decomposição. Em cada parcela de 5 x 10 m foi instalada uma bolsa de decomposição 

(10 x 10 cm, 2mm de abertura de tela), totalizando 12 bolsas por área. As bolsas foram 

coletadas após 44, 71, 228 e 374 dias (n= 3 bolsas por período).  

Após a coleta, as amostras que continham solo foram limpas e secas (50°C, 72 

horas) para a determinação da perda de massa. A partir destes dados calculou-se a taxa 

de decomposição (K) segundo o modelo exponencial de Olson (1963): Xt=X0 e
-kt

, onde 

X representa a massa de serapilheira seca após um período de incubação em dias (t), e 

X0 é a massa inicial. A meia vida das folhas, (T(1/2)), ou seja, em quanto tempo ocorre a 

perda de 50% da massa inicial também foi determinada segundo: T(1/2)=0,693/k 

(Bockheim et al. 1991). 
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Figura 5: Bolsas de decomposição de 10 x 10 cm, 2mm de abertura de tela, instalados nos fragmentos 

florestais estudados no reservatório de Volta Grande, MG, Brasil. 

2.7 Abertura do dossel 

A avaliação da abertura do dossel (%) foi realizada com uma máquina 

fotográfica digital, modelo Panasonic Lumix DMC-LX5, acoplada a uma lente do tipo 

Lens.Cal FC-E8. Para obtenção das imagens utilizou-se um tripé com plataforma à 

altura de 1,3 m e uma bússola para orientação Norte. Para a análise das fotografias 

hemisféricas foi usado o programa WinSCANOPY 2013a de Regent Instruments Inc 

(Figura 6). As fotos foram obtidas no inicio de outubro/2014 (final da estação seca) e 

abril/2015 (final da estação chuvosa) nas parcelas de 10 x 10 metros, sendo realizadas 

três fotos por parcela em cada área e estação, totalizando 72 fotos por fragmento 

estudado. 
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Figura 6: Imagem do dossel obtida pela máquina digital antes e após a análise no programa 

WinSCANOPY 2013a. 

2.8 Biomassa aérea e estoque de carbono na vegetação arbórea 

 Para a estimativa de biomassa aérea da vegetação lenhosa foram usados os dados 

do levantamento florístico realizado nas parcelas de 10 x 10 metros, onde os indivíduos 

com circunferência à altura do peito (CAP), igual ou maior a 10 cm foram medidos. A 

altura foi estimada com o auxílio de vara graduada em metros. As medidas já foram 

realizadas pela equipe de fitossociologia do projeto “Efetividade e sustentabilidade da 

mata ciliar da UHE Volta Grande, MG (http://www.prociliar.ufop.br/) na conservação 

de processos ecológicos e biodiversidade”, coordenada pela Dra. Maria Cristina T. B. 

Messias. 

 A biomassa acima do solo foi estimada pelo método não destrutivo utilizando 

equações alométricas desenvolvidas em outros estudos realizados nas bacias 

hidrográficas dos rios Grande e Piracicaba por Scolforo et al. (2008): 

 

Ln(BM) = -10,439791707 + 2,1182873001 x Ln(DAP) + 0,8339834928 x Ln(H) 
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Posteriormente, foi estimado o estoque de carbono na biomassa através da equação 

desenvolvida pelo mesmo autor: 

 

Ln(C) = -12,73390371 + 2,7305080487 x Ln(DAP) + 0,5217505822 x Ln(H) 

 

em que: DAP é o diâmetro a 1,30m do solo (cm) e H a altura do caule (m). 

2.9 Estoque de carbono no solo  

Para o cálculo do carbono acumulado no solo foram coletadas amostras 

indeformadas de solo nas parcelas de 1 x 10 metros, nas profundidades de 0-5, 5-10, 10-

20 e 20-30 cm, totalizando três amostras por perfil para cada área (Figura 7). As 

amostras foram identificadas e levadas para o Laboratório de Análises de Solos da 

Universidade Federal de Viçosa, onde foram determinadas a densidade do solo e a 

concentração de carbono. O carbono foi estimado através da seguinte expressão: 

 

Cac = (C x Ds x e)/10  

onde o Cac representa o carbono acumulado (Mg ha
-1

); C  indica o teor de C (g kg
-1

); 

Ds, a densidade do solo (Mg m
-3

) e e a espessura da camada em análise, em cm (Freixo 

et al. 2002). 
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Figura 7: Coleta de solo nas diferentes profundidades (0-5, 5-10, 10-20 e 20-30 cm), nas parcelas de 1 x 

10 m, para determinação da densidade aparente e carbono. 

2.10 Estoque de carbono na serapilheira  

 As amostras de serapilheira para a estimativa de carbono foram coletadas em 

fevereiro/2015. As coletas foram realizadas nas parcelas de 10 x 10 metros, onde um 

marco quadrado de 0,25 m
2
 (0,50 x 0,50 cm) foi lançado aleatoriamente. Todo o 

material contido dentro do marco quadrado foi coletado e pesado (peso fresco). De cada 

amostra foi retirada uma sub-amostra (100 g) que foi identificada e seca em estufa de 

circulação (50°C, 72 horas) até o peso constante. A relação entre teor de umidade e a 

quantidade de carbono foi determinada através das equações abaixo. Através dos 

valores obtidos calculou-se total de toneladas de matéria seca por hectare (t MS /ha) e 

posteriormente a quantidade de carbono por hectare (t C /ha). 

 As seguintes expressões foram usadas para os cálculos da matéria seca, 

quantidade de carbono na amostra e quantidade de carbono na biomassa por hectare: 
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MSamostra = (MSsub-amostra/ MFsub-amostra) x MFamostra 

 

onde MSamostra representa matéria seca da amostra (Kg/0,25 m
2
 ), MFsub-amostra indica a 

matéria fresca (Kg) da subamostra levada para a determinação do teor de umidade, 

MSsub-amostra a matéria seca (Kg) da subamostra levada para a determinação do teor de 

umidade e MFamostra a matéria fresca da amostra (Kg/0,25 m
2
). 

 

ΔCBN amostra = MSamostra * CF 

 

onde ΔCBN amostra é a quantidade de carbono na biomassa de serapilheira (Kg C/0,25 

m
2
), CF é a fração de carbono (Kg. C /Kg. MS) utilizando o valor padrão do IPCC = 

0,5. 

 

ΔCBN (t C/ ha) = (10000 m
2
 / 0,25 m

2
) x (( ∑ΔCBN amostras / número de amostras) / 

1000) 

 

onde ΔCBN é a quantidade de carbono na biomassa da serapilheira (t C/ ha); ∑ΔCBN 

indica o somatória da quantidade de carbono de todas as amostras (Kg. C/ 0,25 m
2
) e o 

fator 1000 é conversão das unidades da amostra de Kg. MS para t MS ou o fator 10000 

que é a conversão da área a hectare (Rügnitz et al. 2009). 

2.11 Parâmetros Fitossociológicos 

 Os dados de riqueza, abundância e área basal foram obtidos através do 

levantamento florístico realizado nas parcelas de 10 x 10 metros. A identificação das 
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plantas foi realizada pela equipe de fitossociologia do projeto, coordenada pela Profª 

Dra Maria Cristina Teixeira Braga Messias. 

2.12 Análises estatísticas 

Modelos lineares generalizados mistos (GLMMs) foram construídos para testar a 

hipótese de que os meses que compreendem a estação seca (abril a setembro) têm maior 

produção de serapilheira foliar, miscelânia, total e abertura do dossel. Outro modelo foi 

criado para testar se o ano de coleta (2013 e 2014) influenciou a produção de 

serapilheira foliar, miscelânia e total.  As variáveis respostas foram produção da 

serapilheira foliar, miscelânia e total e as variáveis explicativas foram a estação e o ano. 

Modelos lineares generalizados (GLMs) foram construídos, a fim de observar a 

diferença na qualidade e ph do solo entre as áreas. A variável resposta foram ph, N, P, 

K, Mg, P-Rem, Ca, MO e V(%), sendo a variável explicativa as áreas estudadas. 

Modelos lineares generalizados (GLMs) foram construídos, a fim de observar a 

diferença na produção de serapilheira foliar, miscelânio e total entre as áreas estudadas. 

A variável resposta foi produção da serapilheira foliar, miscelânio e total e a variável 

explicativa foram as áreas. 

Modelos lineares generalizados (GLMs) também foram construídos para testar 

quais as variáveis explicativas (idade, largura, área basal, riqueza e abundância de 

plantas presentes em cada área) influenciam a produção da serapilheira foliar, 

miscelânio e total (variáveis resposta) em cada área de estudo. Esse modelo, também, 

foi usado para testar se a qualidade da serapilheira e a transferência de nutrientes são 

influenciadas pela idade e largura dos fragmentos. 

Outro Modelo linear generalizado (GLM) foi construído, para testar quais as 

variáveis explicativas (idade, largura e tempo de decomposição) influenciam a 

decomposição da serapilheira foliar (variável resposta) em cada área de estudo. Modelos 
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lineares generalizados (GLMs) foram construídos, a fim de observar a diferença na 

decomposição da serapilheira foliar entre as áreas estudadas. As variáveis respostas 

foram decomposição da serapilheira foliar e a variável explicativa foram as áreas. 

Modelos lineares generalizados (GLMs) foram construídos para testar quais as 

variáveis explicativas (idade, largura, área basal, profundidade do solo, riqueza e 

abundância de plantas presentes em cada área) influencia o estoque de carbono na 

biomassa aérea, serapilheira e solo (variáveis resposta) em cada área. Outro Modelo 

linear generalizado (GLM) foi criado para testar se as áreas diferiram para o estoque de 

Carbono na biomassa aérea, serapilheira e solo. 

Análises de contraste foram realizadas após a construção dos modelos. Todas as 

análises estatísticas foram realizadas utilizando o software R (R Development Core 

Team, 2013). 
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Capítulo 2: Ciclagem de nutrientes em matas ciliares sobre diferentes 

estágios e larguras de reflorestamento. 

1 Introdução 

Entender os processos que envolvem a ciclagem de nutrientes em ecossistemas 

em diferentes estágios sucessionais e larguras de reflorestamento possibilita a 

investigação de medidas mitigatórias de sistemas com múltiplos graus de perturbação 

antrópica (Franco & Campello 1997). O número de estudos com esse enfoque vem 

aumentando nas últimas décadas, porém há carência no entendimento do funcionamento 

de vários ecossistemas, como as matas ciliares (Jordan & Kline 1972; Martins 2007).  

De fato, há grande discussão na literatura sobre a relação entre os estágios 

sucessionais e a largura do reflorestamento na ciclagem de nutrientes. Enquanto alguns 

autores defendem que a produção é maior em estágios iniciais e menores larguras, em 

decorrência do maior número espécies pioneiras e do efeito de borda (Leitão-Filho et al. 

1993, Oliveira & Neto 1999; Kazakou et al. 2006), outros sugerem que os aspectos 

estruturais das matas desempenham um papel mais importante na transferência de 

nutrientes para o solo (Songwe et al. 1988; Schlitter et al. 1993, Werneck et. al. 2001; 

Pezzatto & Wisniewski 2006; Nunes & Pinto 2007; Zhou et. al. 2007, Menezes et al. 

2010).  

O estágio sucessional também tem sido relacionado com as taxas de 

decomposição da serapilheira, porém está mais vinculado com os aspectos 

microclimáticos ocasionados pelo avanço da sucessão do que propriamente com as 

características das matas (Martius et al. 2004; Pimenta et al. 2010; Valim 2013). O 

efeito de borda segue o mesmo padrão na decomposição da serapilheira, onde matas 
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com menores larguras, ou seja, com efeito de borda acentuado apresentam condições 

microclimáticas menos favoráveis a decomposição da serapilheira (Riutta et al., 2012). 

A produção e a decomposição da serapilheira são as principais formas de 

transferência de nutrientes para o solo (Spain, 1984), e suas taxas mantém e restauram a 

fertilidade do solo (Ewel, 1976), além de influenciar a produção primária e regular o 

fluxo de energia e os ciclos de nutrientes em ecossistemas florestais (Waring & 

Schlesinger, 1985). A velocidade da retirada de nutrientes dos solos pelas plantas e 

microorganismos é um fator importante para a produtividade vegetal (Vitousek, 1982). 

Dessa forma, esses processos têm sido usados como indicadores da sustentabilidade 

ecológica desses ecossistemas, uma vez que a ciclagem de nutrientes sinaliza a 

recuperação das florestas restauradas (Martins, 2007). 

A produção da serapilheira é continua em ecossistemas florestais, porém muitos 

desses podem apresentar sazonalidade marcante na produção, principalmente, para a 

fração foliar (Martins et. al. 1999; Pagano & Durigan, 2000; Werneck et. al. 2001; Vital 

et. al. 2004; Cianciaruso et. al. 2006; Kozovits et. al. 2007; Nunes & Pinto 2007; Pinto 

et. al. 2008; Terror et. al. 2011; Costa et. al. 2015; Almeida et. al. 2015). A produção da 

serapilheira é influenciada por inúmeros fatores, dentre eles podemos citar: déficit 

hídrico (Sanches et. al. 2008; Valentini et. al. 2008; Almeida et. al. 2015), fertilidade do 

solo (Luizão 2004; Brady & Weil, 2008), mecanismos genéticos (Pagano & Durigan, 

2000), fotoperíodo (Larcher 2000), temperatura (Pagano & Durigan, 2000), ação 

mecânica de chuvas e ventos (Terror et al. 2011; Cianciaruso et al. 2006), estágios 

sucessionais (Barbosa & Faria, 2006; Martius et al., 2004) e efeito de borda (Sizer et al. 

2000, Laurance et al. 2002). 

A taxa de decomposição da serapilheira em ecossistemas florestais tem sido 

relacionada, principalmente, com condições microclimáticas, aspectos físico-químicos 
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do solo, precipitação, além da qualidade nutricional da serapilheira (Aerts, 1997; 

Vitousek & Hobbie 2000; Chapin et. al. 2002; Luizão 2004; Cleveland et. al. 2006; 

Kozovits et. al. 2007; Terror 2007; Cornwell et al., 2008). Com isso, são inúmeros os 

fatores que podem influenciar, direta e indiretamente, a decomposição da serapilheira e 

a atividade de organismos decompositores. Segundo Prieto et al. (1999), durante a 

estação seca há movimentação da fauna edáfica em direção a camadas mais profundas 

do solo, levando a acumulação de serapilheira no solo da floresta nessa estação. De 

certa forma, a decomposição deve ser vista como uma forma de balancear as demandas 

nutricionais e energéticas dos microorganismos para, posteriormente, ocorrer à 

disponibilização para as plantas (Chapin et. al., 2002).  

2 Objetivo 

Comparar o estado atual de um fragmento de mata ciliar nativo e de áreas reflorestadas, 

que diferem tanto pela idade do plantio inicial quanto pela largura da faixa plantada, 

quanto à ciclagem de nutrientes.  

Hipóteses 

A produção, qualidade nutricional da serapilheira, transferência de nutrientes e 

decomposição são influenciadas pelos estágios sucessionais e largura do fragmento. 

 

A produção de serapilheira é influenciada por aspectos fitossociológicos (área basal, 

abundância de espécies, riqueza de espécies). 

 

A produção, qualidade nutricional da serapilheira e transferência de nutrientes 

apresentam padrão sazonal. 
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A decomposição é afetada pela qualidade nutricional da serapilheira e aspectos físico-

químicos do solo. 

3 Resultados 

3.1 Granulometria dos solos 

Os resultados mostram uma maior representatividade da fração argila em todos 

as áreas: 61,8% para Santa Bárbara; 57,4% para Noboro, 52,2% para Figueira, 51,4% 

para Nativa e 48,3% para Delta (Tabela 1). Quando excluída a fração argila, o silte tem 

a maior representatividade, exceto para o fragmento Nativa, que indica maior proporção 

de areia fina. O fragmento Nativa apresenta 36,89% de areia fina e grossa, a maior 

porcentagem entre as áreas estudadas. 

Tabela 1: Representatividade, desvio padrão e classificação de cada fração granulométrica obtida pelo peneiramento a 

seco: (areia grossa, areia fina, silte e argila) em amostras de solo coletadas na profundidade de 0-20 cm do fragmento de 

mata ciliar e das áreas reflorestadas. 

Área Areia Grossa 

(Kg) 

Areia Fina 

(Kg) 

Silte 

(Kg) 

Argila 

(Kg) 

Classificação 

 

Nativa 

 

13,64±2,90 

  

 

23,25±2,44 

  

 

11,70±2,74 

  

 

51,41±4,18 

 
 

 

Argila 

Noboro 

 

8,66±1,15 7,52±0,78 26,35±4,19 57,45±3,89 Argila 

Santa Bárbara 4,38±0,94 7,10±0,72 26,63±2,11 61,88±2,42 Muito argilosa 

Figueira 5,20±0,76 10,37±1,18 32,21±1,45 52,20±1,90 Argila 

Delta 7,95±5,18 21,79±7,65 21,93±5,46 48,34±6,67 Argila 

 

 

3.2 pH e Fertilidade dos solos 

Os solos dos fragmentos estudados diferiram significativamente em termos de 

pH (H2O) (Tabela 2, F4,55=25,09; p<0,0001). A camada do solo (0 a 20 cm) na área 
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Nativa apresentou o menor valor de pH (4,97)  seguida por Santa Bárbara e Noboro 

(5,75 e 5,77, respectivamente). Valores mais elevados foram encontrados nas áreas 

Figueira (6,31) e Delta (6,48). 

Diferenças entre as concentrações de P, K, Mg, P-Rem, Ca e MO foram 

significativas entre as áreas estudadas (P: F4,55=16,53; p<0.0001; K: F4,55=48,20; 

p<0.0001; Mg: F4,55=8,33; p<0.0001; P-Rem: F4,55=25,68; p=0,0013; Ca: 

F4,55=30,13; p<0.0001; MO: F4,55=11,02; p<0.0001; V(%):F4,55=25,18; p<0.0001).  

A área Nativa (2,17 mg/dm3) e Noboro (2,68 mg/dm3) foram as que 

apresentaram menores valores de P disponível. O valor encontrado na Nativa é 284% 

menor ao encontrado em Figueira (Tabela 2). Em relação ao K, a área Santa Bárbara 

(37,83 mg/dm3) foi a que apresentou o menor valor, sendo esse 686% menor ao 

encontrado em Figueira (297,5 mg/dm3). O Mg e o Ca apresentaram padrão parecido ao 

encontrado para K, sendo o menor valor encontrado na mata Nativa e o maior em 

Figueira. A área Figueira, novamente, foi a que apresentou maior valor de matéria 

orgânica, porém não diferiu da mata Nativa. Esse valor foi 54% maior ao encontrado em 

Santa Bárbara. Já o valor de P-Rem nas áreas foi parecido, diferindo apenas na área 

Delta (22,78 mg/L), onde foi observado um valor 30% maior ao encontrado no 

fragmento Nativo (17,5 mg/L). Para a saturação por bases (V%) o menor valor foi 

verificado na Nativa (25%), sendo esse fragmento diferindo dos demais. Os valores de 

nitrogênio não diferiram entre as áreas, apesar do valor encontrado em Santa Bárbara 

ser 20% maior ao encontrado na mata Nativa. 
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Tabela 2: Concentrações médias e desvio padrão de pH(H2O), N total, P disponível, K total, Mg, Ca, P-Rem, matéria 

orgânica (MO) e saturação por bases (V%). Letras diferentes indicam diferenças significativas entre as médias dos 

fragmentos de Mata Ciliar no entorno da Usina Hidrelétrica Estadual de Volta Grande, MG, Brasil. 

    

Área 

  

 

Nativa 

 

Noboro 

 

 

Santa Bárbara 

 

Figueira 

 

Delta 

 

pH( H 2 O) 

 

4,97±0,41a  

  

 

5,77±0,47b 
 

 

5,75±0,28b 
 

 

6,31±0,50c 
 

 

6,48±0,35c 

N (dag/Kg) 

 

0,15±0,07a 0,14±0,05a 0,18±0,07a 0,17±0,05a 0,17±0,08 a 

P (mg/dm
3
) 2,17±1,53a 2,68±0,69a 4,32±1,37b 8,35±3,64c 4,54±2,38b 

K (mg/dm3) 102,58±57,9b 183,75±49,04c 37,83±11,66a 297,50±59,79d 118,50±49,48b 

Mg
2+

(cmolc/dm
3
) 0,92±0,80a 1,63±0,28b 1,76±0,48b 2,23±0,67b 1,88±0,17b 

P-Rem (mg/L) 17,50±3,72a 19,40±2,87a 19,41±2,63a 18,28±2,77a 22,78±2,93b 

Ca
2+

(cmolc/dm
3
) 1,89±1,82a 6,97±1,08b 5,85±1,31b 8,93±1,09c 7,51±1,77b 

MO (dag/Kg) 

 

5,42±1,48b 5,85±0,98b 4,04±0,71a 6,23±0,89b 4,56±0,51 a 

V(%) 25,0±19,1a 66,6±9,3b 62,7±7,5b 72,2±6,8b 72,9±10,7b 

 

3.3 Produção serapilheira 

Excluindo-se a área Noboro, que apresentou os menores valores de produção de 

serapilheira (provavelmente devido à perda de material coletado, observação pessoal) o 

fragmento e os reflorestamentos mostraram um padrão semelhante de produção de 

serapilheira (Figura 1). 
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Figura 1: Perda de material coletado na área Noboro , no entorno da Usina Hidrelétrica Estadual de Volta 

Grande, MG, Brasil. 

 

A produção de serapilheira média nas quatro áreas no primeiro ano de coleta foi 

de 690,70 g.m
-2

.ano. A área com maior produção foi Figueira com 831,41 g.m
-2

.ano, 

seguida por Santa Bárbara, Nativa e Noboro (Tabela 3). Todos os fragmentos 

apresentaram o maior percentual da fração de folhas, sendo a mata Nativa (70,46%) 

com a maior proporção (Tabela 5). 

Tabela 3: Produção de serapilheira (total e frações em g.m
-2

.ano
-1

) no período de maio/2013 a 

abril/2014, em 4 fragmentos de Mata Ciliar no entorno da Usina Hidrelétrica Estadual de Volta 

Grande, MG, Brasil. 

Área Folhas Miscelânea Total  

Nativa 470,30 (70,46%) 197,21 (29,54%) 667,50 
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Noboro 284,99 (53,01%) 252,60 (46,99%) 537,59 

Santa Bárbara 450,03 (61,96%) 276,31 (38,04%) 726,34 

Figueira 487,92 (58,69%) 343,49 (41,31%) 831,41 

 

No segundo ano de coleta a produtividade média das quatro áreas foi de 789,33 

g.m
-2

.ano. A área com maior representatividade foi Santa Bárbara com 845,96 g.m
-

2
.ano, seguida por Nativa (835,04 g.m

-2
.ano), Figueira (815,96 g.m

-2
.ano) e Noboro 

(660,91 g.m
-2

.ano). Todas as áreas mostraram maior produção da fração foliar, exceto 

Noboro (46,57%), que exibiu um percentual menor de folhas em relação à miscelânea. 

Novamente a mata Nativa (64,11%) apresentou a maior porcentagem da fração folha em 

comparação com os reflorestamentos. 

Tabela 4: Produção de serapilheira (total e frações em g.m
-2

.ano
-1

) de Volta Grande no período de 

maio/2014 a abril/2015, em 4 fragmentos de Mata Ciliar no entorno da Usina Hidrelétrica Estadual, 

MG, Brasil. 

Área Folhas Miscelânea Total  

Nativa 535,31 (64,11%) 299,74 (35,89%) 835,04 

Noboro 307,77 (46,57%) 253,14 (53,43%) 660,91 

Santa Bárbara 519,06 (61,40%) 326,36 (38,60%) 845,42 

Figueira 463,59 (56,82%) 352,37 (43,18%) 815,96 

 

Não houve diferença na produção de serapilheira foliar entre os dois anos 

(Figura 2). Maiores valores foram observados em 2014 na produção de miscelânea 

(Chisq=10,046, p=0,0015) e produção de serapilheira total (Chisq=7,047, p=0,0079).  
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Figura 2: Produção média mensal de serapilheira a) foliar, b) miscelânea e c) total (g.m
-2

) das quatro 

áreas estudadas nos anos de 2013 e 2014. Asteriscos indicam diferença significativa entre os anos. 

A produção média dos dois anos da serapilheira total foi de 740,02 g.m
-2

.ano, 

sendo o maior valor observado em Figueira (823,69 g.m
-2

.ano), seguido por Santa 

Bárbara (785,87 g.m
-2

.ano), Nativa (751,27 g.m
-2

.ano) e Noboro (599,25 g.m
-2

.ano) 

(Figura 3). Diferenças significativas foram verificadas entre as áreas para produção de 

serapilheira foliar (F3,44=4,69; p=0,0062). A mata Nativa (502,8 g.m
-2

.ano) mostrou a 

maior produção da fração foliar, seguida de Santa Bárbara (484,54 g.m
-2

.ano) e Figueira 

(475,75 g.m
-2

.ano). Essas áreas diferiram significativamente do reflorestamento Noboro 

(296,38 g.m
-2

.ano), que exibiu o menor valor (Figura 3a). Não houve diferença 

significativa para a produção de miscelânea e serapilheira total (Figura 3b e 3c). 
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Figura 3: Produção de serapilheira (total e frações em g.m
-2

.ano
-1

) no período de maio/2013 a abril/2015 

(média dos dois anos), em 4 fragmentos de Mata Ciliar no entorno da Usina Hidrelétrica Estadual de 

Volta Grande, MG, Brasil. Letras diferentes indicam diferenças significativas entre as áreas. 

 

Diferenças entre as estações, seca e chuvosa, para serapilheira foliar foram 

significativas para as seguintes áreas: Nativa (F1,10=8,24; p=0,0166) e Figueira 

(F1,10=8,35; p=0,0160). Todos os reflorestamentos e o fragmento nativo apresentaram 

maior produção da fração foliar na estação seca, apesar de Noboro e Santa Bárbara não 

diferirem significativamente (Figura 4a). 

A produção de serapilheira total foi maior na estação seca para todas as áreas, 

porém houve diferença significativa apenas em Figueira (F1,10=13,88; p=0,0039) (Figura 

3c).  A produção de miscelânea não diferiu entre as estações (Figura 4b). 
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Figura 4: Produção de serapilheira (total e frações em g.m
-2

.estação
-1

) nas estações seca e chuvosa no 

período de maio/2014 a abril/2015, em 4 fragmentos de Mata Ciliar no entorno da Usina Hidrelétrica 

Estadual de Volta Grande, MG, Brasil. Asteriscos indicam diferenças significativas entre as estações. 

 

Analisando todas as áreas ao mesmo tempo, houve diferença na produção da 

serapilheira foliar (Chisq=18,39, p<0,0001) e total (Chisq=6,135, p=0,013) entre as 

estações seca e chuvosa. Não houve diferença na produção de miscelânea entre as 

estações (Figura 5). 
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Figura 5: Produção média mensal de serapilheira foliar, miscelânea e total (g.m
-2

) nas estações seca e 

chuvosa no período de maio/2014 a abril/2015. a) Produção serapilheira foliar (g.m
-2

) b) Produção de 

miscelânea (g.m
-2

) c) Produção serapilheira total (g.m
-2

). Asteriscos indicam diferença significativa entre 

as estações.  

 

A produção de serapilheira foliar foi influenciada pela idade, largura e 

abundância de plantas dos fragmentos. Diferenças significativas foram observadas 

(Idade: F1,44=9,34; p=0,0038; Largura: F2,45=3,68; p=0,033; Abundância de plantas: 

y=3.470768+0.005831*x ;F1,43=5,71; p=0,021) no modelo. A maior média de produção 

de serapilheira foliar foi observada no fragmento com 30 anos, diferindo dos 

reflorestamentos de 10 e 20 anos (Figura 6a). As áreas de maior largura (400 e 100 

metros) apresentaram maior produção de serapilheira foliar e diferiram do fragmento de 

30 metros (Figura 6b). A fração foliar relacionou-se positivamente com a abundância de 

plantas (Figura 6c). Não houve diferenças significativas para miscelânea e serapilheira 

total entre nenhum parâmetro avaliado (idade, largura, área basal, riqueza e abundância 

de plantas). 
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Figura 6:Produção de serapilheira foliar (média mensal, g.m
-2

) em função da a) idade (anos); b) largura 

(metros); c) abundância de plantas em cada área de amostragem (y=3.470768+0.005831*x) na Mata 

Ciliar no entorno da Usina Hidrelétrica Estadual de Volta Grande, MG, Brasil. Letras diferentes indicam 

diferenças significativas. 

3.4 Qualidade da serapilheira 

A concentração de nitrogênio na serapilheira foliar não diferiu 

significativamente entre as áreas. O maior valor absoluto foi observado na mata Nativa 

(14,5 g.kg
-1

) e o menor em Santa Bárbara (12,0 g.kg
-1

). Também não houve diferença 

significativa entre as estações seca e chuvosa para esse elemento em todas as áreas, 

exceto na Nativa, cujas concentrações foram mais elevadas na estação seca (Tabela 5).  

O fósforo apresentou padrão semelhante, não diferindo significativamente entre 

as áreas em termos de médias anuais. Maior concentração de P na serapilheira foliar 

(F1,10=7,63; p=0,0058) foi encontrada somente na Figueira (Tabela 5). O magnésio não 
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diferiu significativamente entre as áreas e as estações. O maior valor absoluto foi 

observado na área Figueira (3,1 g.kg
-1

) e o menor em Noboro (2,6 g.kg
-1

). 

Diferenças entre as concentrações de K, Ca e C foram significativas entre as 

áreas estudadas (K: F3,44=7,63; p<0,0001; Ca: F3,44=32,46; p<0,0001; C: 

F3,44=12,03; p<0,0001). O fragmento Nativo apresentou maiores concentrações de K e 

Ca, sendo esse valor 295% e 216% maior ao encontrado em Santa Bárbara e Figueira, 

respectivamente. Não houve diferença na concentração desses nutrientes entre as 

estações. Já o carbono apresentou menor concentração na área Nativa (516,5 g.kg-1) e 

maior em Figueira (546,4 g.kg-1), não diferindo entre as estações (Tabela 5). 

Tabela 5: Concentração média de N, P, K, Ca, Mg e C na serapilheira foliar nos fragmentos de mata ciliar estudados no entorno da Usina 

Hidrelétrica Estadual de Volta Grande, MG, Brasil. Letras diferentes indicam diferenças significativas entre as médias anuais em cada 

coluna. Asteriscos indicam diferenças significativas entre as médias de cada área nas estações seca e chuvosa. 

 

Área 

 

Estação 

 

N (g/Kg) 

 

 

P (g/Kg) 

 

 

 

K (g/Kg) 

 

 

 

Ca(g/Kg) 

 

 

 

Mg(g/Kg) 

 

 

 

C(g/Kg) 

 

 

 

C/N 

 

 

N/P 

Nativa 

 

Seca 

 

14,12±3,3 

 

0,70±0,03 

 

6,76±4,5 

 

50,78±17,6 

 

3,21±0,7 

 

506,12±4,8 38,57±5,0 20,20±14,2 

Chuvosa 14,84±2,7 0,73±0,2 10,58±8,0 44,18±17,4 2,82±1,6 526,83±25,4 36,69±5,7 21,38±8,4 

Anual 14,5±2,9a 

 

0,7±0,1a 8,7±6,5b 47,5±17,0c 3,0±1,2a 516,5±20,5 a 37,63±5,2a 

 

20,79±11a 

 

Noboro 

Seca 14,20±2,4 0,79±0,06 6,66±4,1 30,10±4,4 2,65±0,4 526,32±4,1 38,12±3,0 17,97±7,4 

Chuvosa 10,64±3,2 0,66±0,21 6,26±2,9 24,13±9,6 2,51±0,7 537,04±14,3 56,46±7,1 17,79±24,3 

Anual 12,4±3,3a 0,7±0,2a 6,5±3,4b 27,1±7,8b 2,6±0,6a 531,7±11,5b 47,29±5,2a 17,88±19a 

          

Santa 

Bárbara 

Seca 12,70±4,2 0,76±0,16 1,98±0,6 23,75±2,4 2,52±0,6 536,45±4,9 46,55±4,5 16,84±16,3 

Chuvosa 11,26±2,7 0,75±0,19 2,48±0,9 25,60±3,6 2,82±1,9 537,19±6,7 50,51±7,1 16,29±14,0 

Anual 12,0±3,5a 

 

0,8±0,2a 2,2±0,7a 24,7±3,1b 2,7±1,4a 536,8±5,6b 48,53±5,7a 

 

16,56±14a 

 

Figueira 

Seca 12,91±1,7 0,78±0,09* 5,89±3,6 14,98±3,1 3,34±0,2 546,17±4,3 43,07±3,3 16,72±6,9 

Chuvosa 12,08±1,8 0,62±0,08* 6,49±3,5 15,08±3,0 2,90±1,1 546,62±6,5 46,07±2,3 19,66±6,6 

Anual 12,5±1,7a 

 

0,7±0,1a 6,2±3,4b 15,0±2,9a 3,1±0,8a 546,4±5,3c 44,57±3,1a 18,19±6,6a 

 

A idade do fragmento influenciou a qualidade da serapilheira para os seguintes 

elementos: K (F2,45=11,68; p<0,0001), Ca (F2,45=39,59; p<0,0001) e C (F2,45=13,94; 

p<0,0001), sendo que para K o fragmento com 30 e os reflorestamentos de 20 anos 
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apresentaram as maiores médias e diferiram das áreas com 10 anos (Figura 7e). Com 

relação ao Ca, a área com 30 anos apresentou o maior valor médio, diferindo 

significativamente dos reflorestamentos de 10 e 20 anos (Figura 10a). Já o C apresentou 

padrão inverso (Figura 6c), sendo a menor média observada no fragmento mais velho 

(30 anos) e diferindo das demais áreas (10 e 20 anos). A largura do fragmento 

influenciou a concentração dos nutrientes Ca (F1,44=18,18; p<0,0001) e C (F1,44=8,21; 

p<0,0001), tendo a área com 400 m apresentado maior média para o Ca e menor para o 

C ( Figura 7b e 7c). 

 

 

Figura 7: Concentração de Ca na serapilheira foliar (g.kg
-1

) em função da a) idade (anos); b) largura 

(metros); Concentração de C na serapilheira foliar (g.kg
-1

) em função da c) idade (anos); d) largura 

(metros); Concentração de K (g.kg
-1

) em função da e) idade (anos) nas Matas Ciliares no entorno da 
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Usina Hidrelétrica Estadual de Volta Grande, MG, Brasil. Letras diferentes indicam diferenças 

significativas. 

Analisando todas as áreas ao mesmo tempo, não houve diferença na 

concentração de N, P, K, Ca e Mg entre as estações seca e chuvosa. Apenas a 

concentração de C diferiu entre as estações (Chisq=5,74, p=0.0164), sendo que os 

maiores valores foram observados na estação chuvosa (Figura 8). 

 

Figura 8: Concentração média de Carbono da serapilheira foliar nos fragmentos de mata ciliar estudados 

no entorno da Usina Hidrelétrica Estadual de Volta Grande, MG, Brasil. Asteriscos indicam diferenças 

significativas entre as médias nas estações seca e chuvosa. 

3.5 Transferência de nutrientes 

Diferenças entre as concentrações de N, P, K, Ca, Mg e C foram significativas 

entre as áreas estudadas (N: F3,44=4,53; p=0,0074; P: F3,44=3,33; p=0,0279; K: 

F3,44=25,40; p<0,0001; Ca: F3,44=22,32; p<0,0001; Mg: F3,44=5,81; p=0,0019; C: 

F3,44=3,94; p=0,0141). 

A área Nativa (72,5 Kg.ha
-1

) apresentou maior transferência de Nitrogênio por 

ano em comparação com os outros fragmentos, sendo 94% maior ao encontrado em 

Noboro (37,3 Kg.ha
-1

), que apresentou a menor transferência. Em termos absolutos, as 

maiores transferências ocorreram na estação seca em todas as áreas, apesar de não haver 
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diferença significativa entre as estações, exceto na Figueira (F1,10=6,61; p=0,027), que 

transferiu 60% a mais na estação seca (Tabela 6). 

O Fósforo mostrou a menor transferência no fragmento Noboro (2,2 Kg.ha
-1

), 

sendo 68% menor ao valor encontrado em Santa Bárbara (3,7 Kg.ha
-1

). A transferência 

diferiu significativamente somente na Figueira (F1,10=11,01; p=0,0077). 

A transferência de Potássio, Cálcio e o Magnésio exibiram maiores valores na 

mata Nativa, sendo, respectivamente, 297%, 237% e 98% superiores aos valores 

mínimos encontrados. Apenas o Magnésio (F1,10=8,80; p=0,0141), na área Figueira, 

diferiu significativamente na estação seca e chuvosa, apresentando maiores valores na 

seca (Tabela 6). Já o Carbono obteve maiores valores em Santa Bárbara, seguido por 

Figueira, Nativa e Noboro. Não houve diferença significativa entre as estações. 

Tabela 6: Transferência média de N, P, K, Ca, Mg e C da serapilheira foliar ano para o solo nos fragmentos 

de mata ciliar estudados no entorno da Usina Hidrelétrica Estadual de Volta Grande, MG, Brasil. Letras 

diferentes indicam diferenças significativas entre as médias anuais em cada coluna. Asteriscos indicam 

diferenças significativas entre as médias de cada área nas estações seca e chuvosa. 

 

Área 

 

Estação 

 

N (Kg/ha) 

 

 

P (Kg/ha) 

 

 

 

K (Kg/ha) 

 

 

 

Ca(Kg/ha) 

 

 

 

Mg(Kg/ha) 

 

 

 

C(Kg/ha) 

 

 

Nativa 

 

Seca 

 

40,9±2,5 

 

2,0±0,1 

 

19,6±1,2 

 

147,1±8,9 

 

9,3±0,6 

 

1465,8±89,0 

Chuvosa 31,6±2,1 1,5±0,1 22,6±1,5 94,2±6,3 6,0±0,4 1123,2±75,7 

Anual 72,5±2,4b 3,5±0,1b 42,1±1,3d 241,3±8,7c 15,3±0,6b 2588,9±84,2b 

 

Noboro 

 

Seca 

 

23,0±1,8 

 

1,28±0,1 

 

10,8±0,8 

 

48,8±3,8 

 

4,3±0,3 

 

853,6±65,9 

Chuvosa 14,3±0,5 0,9±0,03 8,4±0,3 32,4±1,9 3,4±0,1 720,7±24,0 

Anual 37,3±1,5a 2,2±0,1a 19,2±0,6b 81,2±3,0a 7,7±0,3a 1574,3±48,7a 

 

Santa 

Bárbara 

 

Seca 

 

34,6±2,9 

 

2,1±0,2 

 

5,4±0,5 

 

64,8±5,5 

 

6,9±0,6 

 

1462,7±124,0 

Chuvosa 23,9±1,2 1,6±0,1 5,2±0,3 54,2±2,8 6,0±0,3 1138,3±58,0 

Anual 58,5±1,5b 3,7±0,1b 10,6±0,6a 119,0±3,0b 12,9±0,3b 2600,9±48,7b 

 

 

Figueira 

 

Seca 

 

36,8±2,0* 

 

2,2±0,1* 

 

16,8±0,9 

 

42,7±2,4 

 

9,5±0,5* 

 

1556,6±86,0 

Chuvosa 23,0±1,1* 1,2±0,1* 12,4±0,6 28,8±1,3 5,5±0,3* 1042,7±47,8 

Anual 59,8±2,0b 3,4±0,1b 29,2±0,8c 71,5±2,2a 15,1±0,5b 2599,3±80,0b 

 

Os seguintes elementos diferiram significativamente para a transferência de 

nutrientes entre as diferentes idades: N (F2,45=3,76; p=0,030), K (F2,45=34,59; 
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p<0,0001), Ca (F2,45=33,69; p<0,0001). Todos esses nutrientes apresentaram maiores 

médias de transferência para os fragmentos de idade mais avançada (Figuras 8a, 8c, 8e). 

Já para a largura os seguintes elementos diferiram significativamente: N (F1,44=6,05; 

p=0,0178), K (F1,44=7,03; p=0,011), Mg (F2,45=4,40; p=0,017). As maiores médias de 

transferência para esses nutrientes foram observadas nas áreas com 400 metros (Figuras 

8b, 8d, 8f). 

 

Figura 8: Transferência de N (kg.ha
-1

) em função da a) idade (anos); b) largura (metros); Transferência 

de K (kg.ha
-1

) em função da c) idade (anos); d) largura (metros); Transferência de Ca (kg.ha
-1

) em função 

da e) idade (anos); Transferência de Ca (kg.ha
-1

)  em função da f) largura (metros) em cada unidade de 

amostragem na Mata Ciliar no entorno da Usina Hidrelétrica Estadual de Volta Grande, MG, Brasil. 

Letras diferentes indicam diferenças significativas. 

Analisando todas as áreas ao mesmo tempo, houve diferença na concentração de 

N, P, Ca, Mg e C entre as estações seca e chuvosa (N: Chisq=9,964, p<0,001; P: Chisq 
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=9,944, p<0,001; Ca: Chisq =7,403, p<0,001; Mg: Chisq =9,096, p<0,001; C: Chisq 

=6,12, p=0,0133), sendo que os maiores valores foram observados na estação seca 

(Figura 9). Apenas a concentração de K não diferiu entre as estações. 

 

 

 

Figura 9:Transferência média de nutrientes da serapilheira foliar, entre as estações, para o solo nos 

fragmentos de mata ciliar estudados no entorno da Usina Hidrelétrical de Volta Grande, MG, Brasil. a) 

Nitrogênio (kg.ha
-1

), b) Fósforo (kg.ha
-1

), c) Cálcio (kg.ha
-1

), d) Magnésio (kg.ha
-1

), e) Carbono (kg.ha
-1

) . 

Asteriscos indicam diferenças significativas entre as médias nas estações seca e chuvosa. 

3.6 Abertura do dossel 

A abertura do dossel diferiu significativamente entre as estações seca e chuvosa 

(Chisq=18,37, p<0,0001), sendo que a maior abertura foi observada na estação seca. A 
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média da abertura na estação seca e chuvosa foi de 13,11±2,79% e 11,26±2,19, 

respectivamente (Figura 10). 

 

Figura 10: Abertura média do dossel (%) nos 5 fragmentos de Mata Ciliar no entorno da Usina 

Hidrelétrica Estadual de Volta Grande, MG, Brasil. Asteriscos  indicam diferenças significativas entre as 

médias das estações. 

A abertura do dossel foi influenciada pela idade (F2,93=11,16; p<0,001) e a 

Largura (F1,92=8,16; p=0,0052) (Figuras 11a, 11b). O reflorestamento de 10 anos 

apresentou maior abertura do dossel e diferiu significativamente das áreas de 20 e 30 

anos (Figura 11a). Já considerando-se a largura, o fragmento de 400 metros exibiu 

menor abertura do dossel, sendo significativamente diferente dos fragmentos de 30 e 

100 metros (Figura 11b).  
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Figura 11: Abertura do dossel (%) em função da a) idade (anos) e da b) largura (metros) em cada unidade 

de amostragem na Mata Ciliar no entorno da Usina Hidrelétrica Estadual de Volta Grande, MG, Brasil. 

Letras diferentes indicam diferenças significativas. 

3.7 Decomposição da serapilheira 

Não houve diferença significativa na decomposição entre as áreas em 44, 71, 

228 e 374 dias de experimento (Tabelas 7, 8, 9, 10). Em 44 dias de decomposição a 

mata Nativa foi a que apresentou maior coeficiente de decomposição e massa perdida 

(34,46±20,93%), e, consequentemente, menor tempo de meia vida (91,79±49,58 dias). 

Santa Bárbara mostrou menor porcentagem de massa perdida e maior tempo de meia 

vida (Tabela 7). Em apenas 44 dias, mais de ¼ do material foliar foi perdido, 

caracterizando essa fase inicial como a mais rápida em termos de decomposição (Tabela 

7, Figura 12). 
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Tabela 7: Coeficiente de decomposição (K) por dia, porcentagem de massa perdida (%MP) e tempo de meia 

vida da serapilheira foliar total depositadas em setembro/ 2013 durante 44 dias entre outubro/2013 e 

novembro/2013. Letras diferentes indicam diferenças significativas entre as médias dos 4 fragmentos de 

Mata Ciliar no entorno da Usina Hidrelétrica Estadual de Volta Grande, MG, Brasil. 

Área K 44 %MP44 T50% 

Nativa 0,010522±0,008255 34,46±20,93 91,79±49,58 

Noboro 0,007532±0,003201 27,72±10,53 109,24±60,95 

Santa Bárbara 0,004924±0,002035 19,26±7,40 165,22±88,98 

Figueira 0,005911±0,000264 22,90±0,90 117,41±5,36 

 

Em 71 dias de decomposição, novamente, a mata Nativa foi a que exibiu maior 

porcentagem de massa perdida, seguida por: Noboro, Santa Bárbara e Figueira (Tabela 

8). O maior tempo de meia vida foi observado em Figueira (607,08±823 dias).  

Tabela 8: Coeficiente de decomposição (K) por dia, porcentagem de massa perdida (%MP) e tempo de meia 

vida da serapilheira foliar total depositadas em setembro/ 2013 durante 71 dias entre outubro/2013 e 

dezembro/2013. Letras diferentes indicam diferenças significativas entre as médias dos 4 fragmentos de Mata 

Ciliar no entorno da Usina Hidrelétrica Estadual de Volta Grande, MG, Brasil. 

Área K 71 %MP71 T50% 

Nativa 0,005193±0,001815 30,46±8,79 144,57±48,73 

Noboro 0,004674±0,000994 28,12±5,01 152,61±30,66 

Santa Bárbara 0,004556±0,001358 27,42±6,88 161,00±45,36 

Figueira 0,003663±0,002805 21,84±16,30 607,08±823,00 

 

O período de outubro a maio (estação chuvosa) foi responsável pela maior 

porcentagem de massa perdida em todas as áreas, sendo a mata Nativa com maior perda 

(68,07±12,46%). Noboro exibiu a menor perda de massa nesse período em valores 
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absolutos (45,88±13,60%), porém não houve diferença significativa entre as áreas 

(Tabela 9). 

Tabela 9: Coeficiente de decomposição (K) por dia, porcentagem de massa perdida (%MP) e tempo de meia 

vida da serapilheira foliar total depositadas em setembro/ 2013 durante 228 dias entre outubro/2013 e 

maio/2014. Letras diferentes indicam diferenças significativas entre as médias dos 4 fragmentos de Mata 

Ciliar no entorno da Usina Hidrelétrica Estadual de Volta Grande, MG, Brasil. 

Área K 228 %MP228 T50% 

Nativa 0,005238±0,001762 68,07±12,46 143,35±50,21 

Noboro 0,002784±0,001091 45,88±13,60 280,98±125,39 

Santa Bárbara 0,004705±0,001784 63,86±14,60 164,27±68,68 

Figueira 0,003225±0,000601 51,77±6,33 219,50±36,94 

 

Em 374 dias de decomposição o reflorestamento Figueira foi o que apresentou 

maior coeficiente de decomposição e perda de massa (72,6±11,85%).  O tempo de meia 

vida foi menor em Figueira (205,96±71,52 dias) e maior em Santa Bárbara 

(367,19±197,70 dias), que apresentou a menor perda de massa perdida (54,72±18,10%) 

e coeficiente de decomposição (Tabela 10). 

Nesse período, foram observadas perdas de massa pequenas em comparação 

com o final da chuvosa. Apenas Noboro e Figueira mostraram perda de massa nesse 

período em comparação com 228 dias, sendo 17 e 20%, respectivamente, da perda de 

massa acontecendo no período da seca (Tabela 9 e 10).  
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Tabela 10: Coeficiente de decomposição (K) por dia, porcentagem de massa perdida (%MP) e tempo de 

meia vida da serapilheira foliar total depositadas em setembro/ 2013 durante 374 dias entre outubro/2013 e 

outubro/2014. Letras diferentes indicam diferenças significativas entre as médias dos 4 fragmentos de Mata 

Ciliar no entorno da Usina Hidrelétrica Estadual de Volta Grande, MG, Brasil. 

Área K 374 %MP374 T50% 

Nativa 0,003173±0,001066 67,91±11,69 234,60±73,50 

Noboro 0,002703±0,000518 63,15±7,33 263,28±54,65 

Santa Bárbara 0,002266±0,001098 54,72±18,10 367,19±197,70 

Figueira 0,003628±0,001156 72,6±11,85 205,96±71,52 

 

A idade (F2,42=3,40; p=0,042) e o tempo (F3,44=9,07; p<0,0001) de 

decomposição diferiram significativamente analisando-se todas as áreas, apenas a 

largura não influenciou a decomposição da serapilheira (Figuras 12b, 12c). O tempo 44 

dias diferiu dos demais tempos (71, 228 e 374 dias), apresentando a maior média do 

coeficiente de decomposição. Nesse tempo, houve a maior perda de massa entre os 

tempos de decomposição (Figura 12b). Já a maior idade (Figura 12c) apresentou maior 

coeficiente de decomposição, ou seja, maior perda de massa em comparação com 10 e 

20 anos. A massa remanescente diminuiu com o aumento do tempo de decomposição 

(y=4.5128753-0.0028549*x; F1,58=171,31; p<0,001), analisando todas as áreas (Figura 

12a). 
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Figura 12: Constante de decomposição (K) por dia da serapilheira foliar depositadas em setembro/ 2013 

durante 44, 71, 228 e 374 dias entre outubro/2013 e outubro/2014. a) Massa remanescente em função do 

tempo (y=4.5128753-0.0028549*x); b) Constante de decomposição (K) pelo dias; c) Coeficiente de 

decomposição (K) em função da idade (Letras diferentes indicam diferenças significativas entre as médias 

dos 4 fragmentos de Mata Ciliar no entorno da Usina Hidrelétrica Estadual de Volta Grande, MG, Brasil. 

4 Discussão 

4.1Caracterização dos solos nos fragmentos 

O solo no entorno da usina é predominantemente Latossolo Roxo (Souza, 2002; 

Ferreira, 2009). Esse tipo de solo exibe textura argilosa ou muito argilosa, característica 

originária da falta de quartzo do material de origem (Ker, 1997), o que foi corroborado 

pelos resultados do presente trabalho.  

Os solos das áreas estudadas mostraram diferenças significativas quando 

comparado o pH. A mata Nativa apresentou acidez elevada, Noboro e Santa Bárbara 

acidez média, Figueira e Delta acidez fraca (Ribeiro et al., 1999). A acidez elevada na 

mata Nativa pode ter sido influenciada por quantidades menores de cálcio, magnésio e 
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fósforo e, também, a grande fração de matéria orgânica verificadas nessa área (Brady & 

Weil, 2008). Valores semelhantes foram encontrados em estudos em matas ciliares no 

Estado de Minas Gerais, cujos valores situam-se entre 4,7 a 6,0 (Melloni et. al., 2001; 

Ferreira, 2009).  

Em geral, nitrogênio e fósforo são considerados os elementos mais limitantes da 

produtividade dos sistemas e a aquisição e conservação desses nutrientes pela planta são 

dependentes das suas concentrações no solo (Aerts & Chapin, 2000; Brady & Weil, 

2008; Valim, 2012). 

A concentração de nitrogênio total no solo não diferiu entre as áreas, sendo os 

valores encontrados próximos aos observados em áreas de cerrado e florestas tropicais 

(Moreira & Silva, 2004; Parron, 2004; Kozovits et. al., 2007; Vasconcellos et. al., 

2013). Em relação ao fósforo disponível, analisado através da quantidade de argila ou P-

Rem., os níveis podem ser considerados entre baixo e muito baixo, exceto em Figueira, 

cujo valor é considerado médio (Ribeiro et al., 1999). De maneira geral, os valores 

observados de fósforo se comparam ao limite intermediário (2,8 a 15,9 mg/dm
3
) 

encontrado em solos sob outras áreas de mata ciliar no entorno da hidrelétrica de Volta 

Grande estudados por Ferreira (2009) e em florestas tropicais (Moreira & Silva, 2004; 

Parron, 2004; Kozovits et. al., 2007; Vasconcellos et. al., 2013).  

Com relação ao Cálcio, Magnésio, Potássio e à matéria orgânica, os valores são 

considerados de médio a muito bom (Ribeiro et al., 1999). Dessa maneira, para a 

maioria dos macronutrientes e matéria orgânica, os solos apresentaram boa 

disponibilidade quando comparados com solos de florestas tropicais. 

O Latossolo Roxo pode ser considerado muito fértil (eutróficos), ou pobre 

quimicamente (distróficos), porém originam-se de rochas ricas em elementos como o 

cálcio e magnésio (basaltos e diabásio). Esses elementos podem variar muito, 
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dependendo do grau de intemperismo sobre esses solos (Ker, 1997). Segundo Ronquim 

(2010), a saturação por bases é um bom indicativo de fertilidade do solo, sendo 

considerado solos distróficos aqueles com valores de V%<50% e eutróficos com 

V%>50%. Assim, os solos estudados são considerados eutróficos, exceto Nativa, que 

mostrou média de valores de saturação por bases de 25%. 

4.2 Produção serapilheira 

Como esperado para florestas tropicais com alta diversidade (Pagano, 1989; 

Pagano & Durigan, 2000; Terror et al. 2011), as folhas foram responsáveis pela maior 

parte da massa de serapilheira total em quase todas as áreas. A porcentagem da fração 

folha da mata Nativa foi superior à encontrada em todas as áreas reflorestadas do estudo 

(66,93%, tabela 1), refletindo uma das maiores diversidade encontradas (Messias et al., 

dados não publicados). A Noboro apresentou a menor proporção de folhas em relação à 

miscelânea. A porcentagem de folhas variou de 49,46% a 66,93% nas áreas estudadas, 

valores que se encontram próximos ao limite inferior observado em outros estudos 

realizados em florestas tropicais (Tabela 11). De maneira geral, a deposição de 

serapilheira total nas matas ciliares estudadas pode ser considerada intermediária a alta 

em comparação com outros estudos realizados em regiões tropicais (Tabela 11). 

Tabela 11: Produção anual (média dos anos de 2013 e 2014) de serapilheira (g.m
-2

.ano
-1

) e porcentagem da fração foliar 

em relação à serapilheira total em alguns ecossistemas florestais tropicais. FES= Floresta Estacional Semidecídua. 

Ecossistema/Local 
Serapilheira g.m-

2
.ano

-1 
Folhas Autor  

 

Mata ciliar (Nativa)/ Lagoa da Prata - MG 

 

1510,0 

 

67,5% 

 

Nunes & Pinto 2007 

Mata ciliar (Reflorestada)/ Lagoa da Prata – 

MG 
1140,0 69,4% Nunes & Pinto 2007 

Mata Ciliar (FES)/ Botucatu - SP 1064,6 --- Vital et. al. 2004 

Floresta Amazônica/ Cotriguaçu - MT 1060,0 66,4% Almeida et. al. 2015 

FES (Floresta madura)/ Viçosa - MG 881,9 56% Pinto et. al. 2008 
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Mata Ciliar (FES)/ /Figueira-Igarapava-SP 823,69 57,76% Este estudo 

Mata Ciliar (Borda do fragmento)/ Campo 

Verde – MT 
791,21 77% Pietro-Souza et. al 2001 

Mata Ciliar (FES)/ /Santa Bárbara-

Miguelópolis-SP 
785,88 61,66% Este estudo 

Mata Ciliar (Interior do fragmento)/ Campo 

Verde – MT 
756,75 57,04% Pietro-Souza et. al 2001 

Mata Ciliar (FES)/Nativa-Conc. das 

Alagoas-MG 
751,27 66,93% Este estudo 

Mata Ciliar (Interior do fragmento)/Reserva 

Ecológica do IBGE - DF 
720,0 66,67% Parron 2004 

Mata Ciliar (Borda da mata)/Reserva 

Ecológica do IBGE - DF 
700,0 74,29% Parron 2004 

FES/ Ouro Preto - MG 678,0 78% Werneck et. al. 2001 

Reflorestamneto (6 anos)/ Limeira - SP 663,6 80% Moreira & Silva 2004 

FES (Floresta inicial)/Viçosa - MG 631,0 64,6 Pinto et. al 2008 

Mata Ciliar (Margem do córrego)/Reserva 

Ecológica do IBGE - DF 
610,0 70,49% Parron 2004 

Mata Ciliar (FES)/ /Noboro-Água 

Comprida-MG 
599,25 49,46% Este estudo 

FES/ Campinas - SP 596,8 75,87 Martins et. al. 1999 

Floresta Paludosa/ Ouro Preto - MG 568,6 57% Terror et. al. 2011 

Cerradão/ Luiz Antônio - SP 564,69 72,27% Cianciaruso et. al. 2006 

Mata Ciliar/ Assis - SP 534,8 79% Pagano & Durigan, 2000 

Restinga/Ilha do mel - PR 508,0 74,6% Pires et. al. 2006 

Mata Ciliar/ Bom Jesus - PI 326,68 63,55% Costa et. al. 2015 

Caatinga/ Seridó - RN 206,85 79,9% Santana et. al. 2011 

Cerrado sensu stricto/ Brasília - DF 151,0 --- Kozovits et. al. 2007 

 

. 

A produção de serapilheira foliar apresentou maior deposição no final da estação 

seca (Figura 5a), exibindo sazonalidade marcante, padrão comum encontrado em 

diversos ecossistemas tropicais, como os já observados em matas ciliares do sudeste 

brasileiro (Pagano & Durigan, 2000; Vital et. al. 2004; Nunes & Pinto 2007; Costa et. 

al. 2015), em Floresta Estacional Semidecídua (Martins et. al. 1999; Werneck et. al. 

2001; Pinto et. al. 2008), na floresta amazônica (Almeida et. al. 2015), em áreas 
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reflorestadas (Moreira & Silva 2004), em Floresta Paludosa (Terror et. al. 2011), no 

cerradão (Cianciaruso et. al. 2006), na Caatinga (Santana et. al. 2011) e no Cerrado 

sensu stricto (Kozovits et. al. 2007). Esse processo, geralmente, é influenciado por 

fatores externos, como situações de estresse (hídrico, mineral), dias curtos e certos 

níveis de temperatura (Larcher 2000).  

Vários autores vêm demonstrando que a maior produção de serapilheira na 

estação seca está fortemente relacionada com o regime de chuva do local e, portanto, 

aos impactos gerados pela deficiência hídrica no solo (Sanches et. al. 2008; Valentini et. 

al. 2008; Almeida et. al. 2015). Com isso, muitas plantas desenvolveram estratégias 

para minimizar as perdas de água nessas regiões, com sazonalidade marcante, através da 

abscisão das folhas e, consequentemente, reduzindo a superfície transpirante (Herbohn 

& Congdon 1993; Martins & Rodrigues 1999, Moreira & Silva 2004; Cianciaruso et. al. 

2006). Apesar das áreas estudas serem matas ciliares, não há evidencias de alagamento 

nas margens do reservatório, e possivelmente o lençol freático é mais profundo. Durigan 

et al. (1996), afirma que é notório o efeito do estresse hídrico em matas ciliares com  

lençol freático profundo.   

Outro fator que pode influenciar esse padrão de deposição de serapilheira é a 

ocorrência de dias curtos, como no inverno, levando a uma menor produção de auxinas 

e aumento da produção de etileno pelas células da zona de abscisão, que desencadeia os 

processos de abscisão foliar. Sabe-se que o estresse hídrico leva ao aumento dos níveis 

dos promotores de senescência, como o etileno, induzindo a perda de folhas. (Lacher, 

2000; Pagano & Durigan 2000; Zeiger 2002; Dias et al., 2002). Com isso, a ação do 

hormônio pode estar influenciando a sazonalidade da produção da serapilheira nessas 

florestas. A abertura do dossel corroborou esse padrão, uma vez que houve diferença 
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entre as estações, sendo a maior abertura encontrada na estação seca, ou seja, maior 

massa de serapilheira depositada, nesta estação, nos coletores. 

Segundo Pagano & Durigan (2000) a produção de serapilheira em matas ciliares 

e em outras formações florestais não são influenciadas somente pelo déficit hídrico, mas 

também por uma gama de fatores locais, como: a fertilidade do solo, mecanismos 

genéticos, fotoperíodo e temperatura.  

A idade do fragmento influenciou positivamente a produção de serapilheira 

foliar, sendo a mata de sucessão mais avançada (30 anos) diferindo das demais (10 e 20 

anos). Alguns autores consideram que a produção de serapilheira é maior em estágios de 

sucessão menos avançados, uma vez que essas matas apresentam grande abundância de 

espécies pioneiras e essas, por sua vez, exibem altas taxas de produtividade (Leitão-

Filho et al. 1993, Oliveira & Neto 1999). Porém, fatores estruturais das matas (tamanho 

e porte do dossel, abundância de plantas, espessura e volume da madeira) parecem ser 

mais importantes que a abundância de pioneiras (Songwe et al. 1988; Schlitter et al. 

1993, Werneck et. al. 2001; Pezzatto & Wisniewski 2006; Nunes & Pinto 2007; Zhou 

et. al. 2007). De fato, a área de maior idade apresentou dossel mais fechado, nas duas 

estações, e maior abundância de plantas, características marcantes de estágios mais 

avançados. A abundância de plantas apresentou relação positiva com produção de 

serapilheira foliar (Figura 6c) corroborando os autores acima.  

A largura foi outro fator que interferiu na produção de serapilheira foliar, tendo 

as matas de 100 e 400 metros diferido da mata de 30 metros. O reflorestamento de 

menor largura (30m), possivelmente, sofre maiores danos relacionados ao efeito de 

borda, sendo esses efeitos atenuados com o aumento da largura da mata. Diversos 

estudos têm demonstrado que as bordas exibem maiores produções de serapilheira 

foliar, uma vez que essas áreas apresentam maior perturbação e dessecamento, levando 
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ao aumento da proporção de espécies pioneiras (Lovejoy et al. 1984, Kapos 1989, 

Murcia 1995, Fox et al. 1997, Oliveira-Filho et al. 1997, Sizer et al. 2000, Laurance et 

al. 2002). Entretanto, essa tendência de maior produção de serapilheira foliar não foi 

observada no presente estudo. Mais uma vez, a estrutura da floresta e a diversidade da 

flora podem estar mais relacionados com a produção da serapilheira do que 

propriamente os efeitos microclimáticos produzidos pela borda (Didham & Lawton 

1999; Nascimento 2005; Vidal et. al. 2007; Portela & Silva 2007). É importante 

ressaltar, que o fragmento Noboro apresenta 30 metros de largura e, possivelmente, a 

perda de material coletado (observação pessoal), como mostrado acima, tenha causado 

essa diferença. Dessa maneira, a produção de serapilheira nas matas pode não ter sido 

influenciado pelo efeito de borda. 

4.3 Qualidade da serapilheira 

A qualidade da serapilheira é diretamente influenciada pela estratégia de 

conservação de nutrientes das espécies encontradas (eficiência do uso dos nutrientes, 

retranslocação, longevidade foliar) e pela fertilidade e disponibilidade de nutrientes do 

solo (Aerts & Chapin 2000; Kozovits et al. 2007; Santiago 2010; Valim et al. 2013). 

Nas áreas estudadas as concentrações de macronutrientes obedeceram a seguinte 

sequência: C > Ca > N > K > Mg > P, sendo que apenas C, Ca e K diferiram entre as 

áreas. De fato, a fertilidade do solo parece ter influência nas concentrações de nutrientes 

na serapilheira foliar, uma vez que muitos desses nutrientes seguem a disponibilidade 

dos mesmos no solo, como os elementos  Ca, Mg e K em algumas áreas estudadas 

(tabela 2 e 5), porém não é o único fator responsável pela variação, como discutido 

pelos autores acima. 

 Não houve variação entre as estações na concentração de nutrientes na 

serapilheira, exceto, para a concentração de Carbono, sendo esse elemento apresentando 
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maiores médias na estação chuvosa. Essa maior concentração de C na estação chuvosa 

pode ser atribuída às intensas chuvas, que provocam a queda de folhas ainda verdes, 

levando a deposição de serapilheira com maior peso e, consequentemente, com maiores 

concentrações de Carbono (Parron 2004; Cornwell et al., 2008).  

A concentração de N e Mg na serapilheira foliar não diferiu entre as áreas e, de 

maneira geral, encontram-se em níveis intermediários observados em florestas tropicais 

(Tabela 12). Já para os demais macronutrientes (P, K, Ca) foram verificados níveis de 

concentração no limite superior observado em florestas tropicais (Tabela 12). 

A razão C:N é usada como indicador da qualidade da serapilheira, sendo que 

valores maiores que 25 indicam baixa proporção de N, limitando o processo de 

decomposição (Luizao et al. 2004). Os valores observados nesse estudam mostram 

baixa qualidade da serapilheira, uma vez que todos foram maiores que 25. A razão N:P 

é amplamente utilizada para verificar limitação da produtividade por N ou P em 

espécies ou ecossistemas. Valores de N:P < 14 indicam limitação por nitrogênio, N:P > 

16 indicam limitação por fosforo e valores entre 14 e 16 indicam co-limitação por N e 

P. As matas ciliares estudadas apresentaram limitação de P, padrão comum a diversos 

ecossistemas florestais tropicais. Porém a razão N:P está no limite inferior observado 

em outras florestas tropicais, mostrando que, apesar da limitação, essas áreas possuem 

boa concentração de P nas folhas (Aerts & Chapin 2000; Kozovits et al. 2007; Davidson 

& Howarth 2007; Parsons et al. 2012; Bakker et al. 2011, tabela 12).   

 

Tabela 12: Concentração média de nutrientes na serapilheira foliar (g/kg) e razão C/N e N/P em alguns ecossistemas florestais tropicais. 

FES= Floresta Estacional Semidecídua, FTU= Floresta Tropical Úmida. 

Ecossistema/Local N P K Ca Mg C C/N N/P Autor 

 
Mata Ciiar - FES (solo úmido) / Marília – SP 

21,5 0,7 5,5 19,5 4,0 
--- --- 

30,7 Pagano & Durigan 2000 

 
Mata Ciiar - FES (solo seco) / Marília – SP 

20,9 0,7 5,9 17,4 4,3 
--- --- 

29,9 Pagano & Durigan 2000 
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FED/ Itaara – RS 

19,9 0,8 5,1 17,3 3,3 
--- --- 

24,9 Marafiga et. al. 2012 

 
Mata Ciiar - Cerradão (solo seco) / Assis – SP 

19,5 0,7 3,9 12,5 3,0 
--- --- 

28,0 Pagano & Durigan 2000 

 
Mata Ciiar - FES (solo seco) / Tarumã – SP 

19,1 0,9 6,1 33,0 5,5 
--- --- 

21,2 Pagano & Durigan 2000 

 
FTU / Amazônia 

17,8 0,2 1,5 3,8 1,8 
--- --- 

89,0 Luizão 1989 

 
Mata Ciiar - Cerradão (solo úmido) / Assis – SP 

15,2 0,6 4,2 13,7 2,9 
--- --- 

25,0 Pagano & Durigan 2000 

 
Mata Ciliar (FES)/Nativa-Conc. das Alagoas-MG 

14,5 0,7 8,7 47,5 3,0 516,5 37,6 20,8 Este estudo 

 
FTU / Amazônia 

13,7 0,3 3,0 7,7 2,1 
--- --- 

45,7 Luizão 1989 

 
Floresta Paludosa / Ouro Preto – MG 

12,8 0,6 3,1 --- --- 549,0 --- 21,0 Terror 2007 

 

Mata Ciliar (FES)/ /Figueira-Igarapava-SP 
12,5 0,7 6,2 15,0 3,1 546,4 44,6 18,2 Este estudo 

 
Mata Ciliar (FES)/ /Noboro-Água Comprida-MG 

12,4 0,7 6,5 27,1 2,6 531,7 47,3 17,9 Este estudo 

 

Mata Ciliar (FES)/ Santa Bárbara-Miguelópolis-SP 
12,0 0,8 2,2 24,7 2,7 536,8 48,5 16,6 Este estudo 

 

Mata Ciliar (Interior do fragmento)/Reserva Ecológica do IBGE - DF 
9,7 0,4 2,5 5,4 2,5 --- 

--- 
22,1 Parron 2004 

 

Mata Ciliar (Margem do córrego)/Reserva Ecológica do IBGE - DF 
9,1 0,4 2,3 4,5 2,5 --- 

--- 
23,8 Parron 2004 

 
Mata Ciliar (Borda da mata)/Reserva Ecológica do IBGE - DF 

8,8 0,4 3,1 6,4 3,3 --- 
--- 

24,3 Parron 2004 

 
Cerrado / Brasília – DF 

8,5 0,3 --- --- --- --- --- 28,0 Kozovits 2007 

 
Cerrado / Brasilia – DF 
 

7,3 0,2 1,3 2,7 1,1 --- --- 36,5 Nardoto 2006 

 

A quantidade de Ca diferiu entre as diferentes idades, sendo a maior 

concentração observada no estágio mais avançado (30 anos). O Ca é um elemento de 

baixa mobilidade e um importante componente da parede celular e membrana 

plasmática (Marschner, 1986; Brady & Weil, 2008). A ação da enzima 

poligalacturonase, presente nas plantas, é potencializada com o aumento da radiação, 

gerando a destruição da parede celular. Com o intuito de evitar essa destruição as 

plantas mobilizam mais cálcio para manter sua estrutura (Marschner, 1986; Kovács & 

Keresztes, 2002). De fato, o fragmento de estágio mais avançado exibiu maior cobertura 

do dossel e, consequentemente, sendo menos afetado pela radiação solar. Outro fator 

que pode afetar a concentração de Ca é a longevidade das folhas, uma vez que quanto 

mais velha a folha maior quantidade de Ca será imobilizada nos espessamentos 

secundários da parede celular, na forma de pectatos de cálcio (Franceschi & Horner 

1980; Binkley 1986; Reich et al. 1995). 
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A concentração de Ca também varia com a largura estudada, sendo as maiores 

concentrações observadas nos fragmentos de 400, 30 e 100 m, respectivamente. Para a 

largura a melhor explicação parece ser a maior luminosidade exibida nesses fragmentos, 

em decorrência da abertura do dossel. Apesar da abertura do dossel apresentar 

diferenças significativas somente entre o fragmento de 400 m e os demais (30 e 100 m), 

a média da abertura seguiu a seguinte ordem: 100m > 30m> 400m. Esse padrão foi o 

inverso observado para a concentração de Ca. Dessa maneira, a luminosidade parece ser 

a principal responsável pelas diferenças nas concentrações de Ca nas diferentes larguras 

dos fragmentos. Além disso, o Ca é considerado moderadamente lavável, sendo mais 

afetado em dossel com maior abertura (Pagano & Durigan 2000). 

No fragmento mais avançados (30 anos) houve menor concentração de C em 

comparação com os outros estágios (10 e 20 anos). Segundo Boeger & Wisniewski 

(2003) e Boeger et al. (2005), esse padrão pode estar relacionado com a maior presença 

de espécies com características escleromorfas, que são ricas em material estrutural.  O 

mesmo autor mostrou, trabalhando em Floresta Atlântica, que as espécies do estágio 

inicial apresentaram um maior grau de esclerofilia comparado com os estágios mais 

avançados e relacionou esse aumento com as condições microclimáticas e edáficas da 

área. De fato, os estágios mais avançados mostraram dossel mais fechado e, 

consequentemente, podendo apresentar temperaturas mais baixas e maior umidade. 

A concentração de Carbono diferiu entre todas as larguras, sendo a maior 

concentração observada no reflorestamento de 100m, seguido por 30 e 400m, 

respectivamente. Novamente, a abertura do dossel pode ter influenciado as condições 

microclimáticas e edáficas da área, levando a maior ocorrência de espécies com 

características escleromorfas e, consequentemente, ao aumento da concentração de C 

nas folhas nessas diferentes larguras. 
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A concentração de K diferiu entre os as diferentes idades, sendo o estágio mais 

novo apresentando menor concentração que os estágios mais avançados (20 e 30 anos). 

O K não participa de nenhum composto orgânico celular, ocorrendo na forma solúvel ou 

adsorvido no suco celular, sendo o responsável por ativar mais de 80 enzimas com 

diferentes funções, além de apresentar importante função para ajudar as plantas a se 

adaptarem a estresses ambientais (Pagano & Durigan 2000; Brady & Weil, 2008). 

Segundo os mesmos autores o K é lixiviado com maior facilidade através da água da 

chuva. Com isso, a menor abertura do dossel se torna importante contra a perda desse 

nutriente. Realmente, no reflorestamento com maior abertura do dossel (10 anos) foi 

observada a menor concentração de K. Outro fator que pode ter influenciado esse 

padrão é a disponibilidade de K no solo, uma vez que o solo do estágio menos avançado 

mostrou a menor concentração.  

4.4 Transferência de nutrientes  

A transferência de nutrientes da serapilheira foliar para o solo apresentou níveis, 

de maneira geral, intermediários em comparação com florestas tropicais (Tabela 13). As 

transferências de N, P, Mg e C diferiram entre as áreas, sendo o menor valor encontrado 

na Noboro. Isso ocorreu possivelmente em decorrência da perda de material coletado 

(observação pessoal) nesse reflorestamento, como mencionado acima. Para K e Ca as 

diferenças seguiram a concentração desses elementos na serapilheira e, 

consequentemente, no solo. 

 

Tabela 13: Transferência anual de nutrientes na serapilheira foliar (kg.ha
-1

) em alguns ecossistemas florestais tropicais. FES= 

Floresta Estacional Semidecídua, FTU= Floresta Tropical Úmida. 

Ecossistema/Local N P K Ca Mg C Autor 

 

Mata Ciiar - FES (solo seco) / Marília – SP 
220,5 7,4 64,0 190,5 46,8 --- Pagano & Durigan 2000 

 
Mata Ciiar - FES (solo úmido) / Marília – SP 

185,4 5,7 50,3 181,4 35,5 --- Pagano & Durigan 2000 
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Mata Ciiar - FES (solo seco) / Tarumã – SP 
179,5 8,4 58,7 324,0 55,6 

--- 
Pagano & Durigan 2000 

 
FTU / Amazônia - AM 

151,0 3,1 15,0 36,7 13,8 
--- 

Luizão 1989 

 

Mata Ciiar - Cerradão (solo seco) / Assis – SP 
109,6 4,4 22,8 90,2 18,0 

--- 
Pagano & Durigan 2000 

 
FTU / Amazônia - AM 

109,0 3,7 22,2 58,2 14,0 
--- 

Luizão 1989 

 
Floresta Atlântica/ Cananéia - SP 

101,8 3,8 20,7 59,9 18,9 
--- 

Moraes 1993 

 

Mata Ciiar - Cerradão (solo úmido) / Assis – SP 
81,7 3,0 23,6 70,3 15,2 

--- 
Pagano & Durigan 2000 

 
FED/ Itaara - RS 

77,8 3,1 17,5 79,2 10,6 --- Marafiga et. al. 2012 

 
Mata Ciliar (FES)/Nativa-Conc. das Alagoas-MG 

72,5 3,5 42,1 241,3 15,3 2588,9 Este estudo 

 
Mata Ciliar (FES)/ /Figueira-Igarapava-SP 

59,8 3,4 29,2 71,5 15,1 2599,3 Este estudo 

 
Mata Ciliar (FES)/ Santa Bárbara-Miguelópolis-SP 

58,5 3,7 10,6 119,0 12,9 2600,9 Este estudo 

 
Mata Ciliar (Interior do fragmento)/Reserva Ecológica do IBGE - DF 

42,3 1,9 11,6 26,0 12,0 2393,6 Parron 2004 

 
Mata Ciliar (Borda da mata)/Reserva Ecológica do IBGE - DF 

42,2 1,6 15,7 29,9 16,5 2580,0 Parron 2004 

 
Floresta Paludosa / Ouro Preto - MG 

40,7 2,0 9,9 --- --- 1769,3 Terror 2007 

 
Mata Ciliar (FES)/ /Noboro-Água Comprida-MG 

37,3 2,2 19,2 81,2 7,7 1574,3 Este estudo 

 

Mata Ciliar (Margem do córrego)/Reserva Ecológica do IBGE - DF 
36,7 1,5 9,0 18,2 9,7 2159,1 Parron 2004 

 
Restinga/ Cananéia - SP 

27,5 1,0 6,5 29,9 10,9 --- Moraes 1993 

 
Cerrado / Brasilia – DF 
 

12,7 0,4 2,3 4,7 1,9 --- Nardoto 2006 

 

Todos os macronutrientes diferiram na transferência de nutrientes entre as 

estações (seca e chuvosa), exceto o K, sendo os maiores valores observados no período 

seco. Vários autores vêm demonstrando, para ecossistemas florestais tropicais, que a 

transferência de nutrientes está mais intimamente relacionada com a taxa de deposição 

da serapilheira do que propriamente com as concentrações de nutrientes da serapilheira, 

uma vez que há pouca variação, nas estações, para esses nutrientes (Pagano & Durigan 

2000; Dias 2002; Vital et. al.2004; Parron 2004; Terror et al. 2009). De fato, todas as 

áreas não diferiram em termos de concentração de nutrientes na serapilheira entre as 

estações, apenas a área Figueira apresentou variação significativa da concentração de P 

entre as estações seca e chuvosa. 

A transferência de N, K e Ca da serapilheira para o solo foi influenciada pelas 

diferentes idades, sendo as maiores concentrações observadas nos estágios mais 
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avançados. A maior produção de serapilheira e nutrientes exibida, nesse estudo, para 

áreas em estágio mais avançado (30 anos), assim como observado por outros autores 

(Songwe et al. 1988; Schlitter et al. 1993, Werneck et. al. 2001; Boeger et al. 2005; 

Pezzatto & Wisniewski 2006; Nunes & Pinto 2007; Zhou et. al. 2007; Pinto et al. 2009), 

é a principal explicação para a transferência desses nutrientes serem mais altas no 

fragmento maduro, uma vez que o cálculo considera a produção e a concentração dos 

nutrientes.  

Considerando-se a largura dos fragmentos, houve diferença nas transferências de 

N, K e Mg, sendo as maiores valores exibidos nos fragmentos de 400 m. Novamente, a 

maior produção de serapilheira observada, no presente estudo, para os fragmentos mais 

largos, assim como demonstrado por vários autores (Didham & Lawton 1999; 

Nascimento 2005; Vidal et. al. 2007; Portela & Silva 2007), além de concentrações de 

nutrientes mais elevadas, proporcionaram maior retorno desses nutrientes para o solo. 

4.5 Decomposição da serapilheira 

A decomposição da serapilheira foliar depositada no mês de outubro, início da 

chuvosa, apresentou níveis de massa perdida (MP%) no limite superior observado para 

florestas tropicais, sendo que a perda de massa variou de 54 a 72% nas áreas estudadas 

(Tabela14).   

Diversos estudos vêm demonstrando o papel fundamental da qualidade da 

serapilheira na taxa de decomposição em florestas tropicais (Vitousek & Hobbie 2000; 

Luizão 2004; Cleveland et. al. 2006; Kozovits et. al. 2007; Cornwell et al., 2008; Harner 

2009), sendo o N e P os elementos mais importantes para o crescimento de 

microorganismos envolvidos nesse processo (Chapin et. al. 2002; Brady & Weil, 2008). 

Dessa forma, altas concentrações desses nutrientes podem acelerar a taxa de 

decomposição da matéria orgânica. De fato, apesar da razão C:N mostrar limitação para 
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o N, os valores desse estudo apresentam concentrações intermediarias desse nutriente 

em comparação com outras florestas tropicais. Já a razão N:P exibe uma deficiência de 

P, porém comparando com outras florestas os valores de P mostram-se no limite 

superior e a razão N:P no limite inferior. Com isso, esses fragmentos florestais, apesar 

da limitação observada pelas razões C:N e N:P, apresentam, de maneira geral, 

condições mais favoráveis em termos da concentração desses nutrientes, principalmente 

para o P. Vitousek & Hobbie (2000), trabalhando em uma floresta tropical montana no 

Havaí, verificaram forte relação das concentrações de P no solo e na serapilheira, com a 

taxa de decomposição. Essa relação também foi observada por outros autores (Santiago 

2007; Kaspari et al. 2008; Wieder et al. 2009). Realmente, para as áreas analisadas a 

concentração de P na serapilheira parece ter papel fundamental na decomposição do 

material foliar pelos microorganismos. 

 

Tabela 14: Decomposição da serapilheira foliar em alguns ecossistemas florestais tropicais. FES= Floresta Estacional 

Semidecídua. T50%= tempo necessário para decompor 50% do material foliar, MP%= massa perdida, K= coeficiente de 

decomposição. 

 

Ecossistema/Local 

 

 

Dias 

 

T50% 

 

MP% 

 

K 

 

Autor 

 
Mata de Galeria/Nova Marilândia – MT 

 

 
335 

 
153 

 
78% 

 
0,0045 

 
Maman et. al. 2007 

Mata Ciliar (FES)/ /Figueira-Igarapava-SP 

 

374 205 72% 0,0036 Este estudo 

Mata Ciliar (FES)/Nativa-Conc. das Alagoas-MG 

 

374 234 67% 0,0031 Este estudo 

Mata Ciliar/ Bom Jesus – PI 

 

365 240 65% 0,0029 Costa et. al. 2015 

Mata Ciliar (FES)/ /Noboro-Água Comprida-MG 

 

374 263 63% 0,0027 Este estudo 

Mata ciliar (Nativa)/ Lagoa da Prata – MG 

 

365 --- 60% --- Nunes & Pinto 2012 

Cerradão/Tangará da Serra – MT 

 

335 260 59% 0,0027 Maman et. al. 2007 

Mata Ciliar (FES)/ Santa Bárbara-Miguelópolis-SP 

 

374 367 54% 0,0022 Este estudo 

Restinga/Itaguaí – RJ 

 

360 462 50% 0,0015 Pereira et. al. 2012 

FES - estágio avançado/Pinheiral – RJ 

 

120 150 44% 0,0046 Machado et. al. 2015 

Cerradão/ Luiz Antônio – SP 
 

365 657 43% 0,0015 Cianciaruso et. al. 2006 

Caatinga/Santa Luz – PI 

 

120 493 43% 0,2 Lima et. al. 2015 
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Mata ciliar (Reflorestada)/ Lagoa da Prata – MG 

 

365 --- 43% --- Nunes & Pinto 2012 

FES - estágio médio/Pinheiral – RJ 
 

120 210 38% 0,0033 Machado et. al. 2015 

Floresta Paludosa / Ouro Preto – MG 

 

170 231 36% 0,003 Terror et.al. 2007 

Mata Ciliar (Interior do fragmento)/Reserva Ecológica do IBGE – DF 

 

370 630 33% 0,0011 Parron 2004 

Mata Ciliar (Margem do córrego)/Reserva Ecológica do IBGE – DF 
 

370 770 29% 0,0009 Parron 2004 

Mata Ciliar (Borda da mata)/Reserva Ecológica do IBGE – DF 

 

370 786 28% 0,0008 Parron 2004 

FES - estágio inicial/Pinheiral – RJ 

 

120 315 28% 0,0022 Machado et. al. 2015 

Mata Ciliar (FES)/ Botucatu – SP 
 

365 150 --- 0,0046 Vital et. al. 2004 

 

Outro fator que pode ser responsável pela decomposição da fração foliar é a 

umidade do solo, uma vez que em florestas tropicais o conteúdo de água no solo 

influencia de maneira positiva a taxa de decomposição (Cleveland et. al. 2006; Terror 

2009; Santana & Souto, 2011). Segundo Epstein et al. (2002), Brady & Weil (2008) a 

maior porcentagem da fração silte e argila no solo contribui para uma maior retenção de 

umidade no solo, influenciando indiretamente a decomposição da serapilheira. De fato, 

os solos analisados apresentaram altas porcentagens da fração argila, sendo 

considerados solos argilosos. Com isso, a possível condição mais úmida desses solos 

pode contribuir para as altas taxas de decomposição verificadas nas áreas. Entretanto, 

dados de umidade ou conteúdo relativo de água no solo seriam parâmetros mais 

importantes para se fazer qualquer relação entre a umidade do solo e as taxas de 

decomposição. 

A temperatura também desempenha papel importante na decomposição da 

serapilheira. As altas temperaturas favorecem a atividade biológica, além de 

indiretamente alterar as condições microclimáticas de umidade, acelerando as taxas de 

decomposição. Porém, altas temperaturas levam ao dessecamento do solo e das folhas 

em decomposição, limitando a decomposição (Meguro et al. 1980; Chapin et al. 2002, 

Brady & Weil 2008). Dessa maneira, para uma decomposição mais rápida é necessário, 

também, uma boa cobertura do dossel para evitar o dessecamento. A cobertura do 
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dossel parece minimizar as variações microclimáticas do solo, levando ao aumento de 

organismos de solo e, consequentemente, acelerando a decomposição (Martius et al. 

2004a; Valim 2013). De fato, nossos dados mostram um dossel bem fechado, com 

média de abertura de 11,49% (chuvosa) e 12,75% (seca), sendo maior ao observado em 

alguns estudos em florestas tropicais (Guilherme, 2000; Garcia et al, 2007; Santos-

Filho, 2008; Teixeira & Assis, 2009; Londe et al., 2015). 

A atividade antrópica tem alterado tem a dinâmica de ciclagem de nutrientes em 

diversos ecossistemas, através da queima de combustíveis fósseis e uso de fertilizantes 

agrícolas, praticamente dobrando a entrada de N em ecossistemas (Gusewell 2004, 

Filoso et al. 2006).  Kozovits et al (2007), trabalhando no cerrado, verificou uma 

redução de cerca de 42 e 30 % no tempo médio de decomposição da serapilheira para a 

fertilização com N e N+P, respectivamente. Como as matas ciliares estudadas são 

circundadas por matrizes agrícolas, principalmente cana-de-açúcar, e atuam como 

principal barreira para poluentes com elevadas concentrações de compostos 

nitrogenados, que seriam carreados para o curso d’água (Martins et al., 2001). Dessa 

maneira, a entrada dos compostos nitrogenados, nas matas ciliares, pode ser responsável 

pelas altas taxas de decomposição da serapilheira observadas. 

O tempo de decomposição diferiu significativamente entre os dias analisados, 

sendo as maiores taxas de decomposição (maior K) verificadas aos 44 dias. Essa rápida 

decomposição nos primeiros dias, é um padrão comum a diversos ecossistemas (Swift et 

al. 1979; Cianciaruso et. al. 2006; Terror 2009; Valim 2013), uma vez que as folhas 

estão mais palatáveis aos detritívoros e ocorrem as maiores perdas de nutrientes. Nesse 

período, há maiores perdas por lixiviação e decomposição de compostos menos 

resistentes, tais como açúcares, amidos, proteínas simples e ácidos orgânicos. Nas fases 

subsequentes, ocorre a degradação de estruturas mais resistentes e de compostos mais 
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estáveis, como: a celulose, gorduras, ceras, ligninas e compostos fenólicos, dificultando 

a decomposição (Swift et al. 1979; Brady & Weil 2008). 

Outro fato que pode ter contribuído para a maior decomposição nos primeiros 

dias é o início do experimento na estação chuvosa. A estação chuvosa proporciona 

melhores condições para o desenvolvimento de microorganismos decompositores e, 

principalmente, macro-invertebrados que tem papel importante na remoção da 

serapilheira e as chuvas, ainda, carregam íons inorgânicos e alguns nutrientes, 

facilitando a decomposição. Além disso, estimula o crescimento de raízes finas 

superficiais que participam de maneira eficaz na decomposição da serapilheira (Luizão 

& Schubart 1986; Backes et al. 1998; Montagnini & Jordan 2005). 

A decomposição seguiu uma curva do tipo exponencial, demonstrando que a 

perda de massa não é constante ao longo do tempo, uma vez que diversos fatores 

ambientais e químico-físicos do próprio material podem influenciar a decomposição 

(Cianciaruso et. al. 2006). Além disso, a curva mostra uma rápida decomposição, sendo 

que após 374 mais de 50% do material foi decomposto. 

A área com idade mais avançada (30 anos) diferiu dos mais jovens (10 e 20 

anos), apresentando maior média de K, ou seja, menor tempo de decomposição. A área 

em estágio mais avançado apresentou maior qualidade da serapilheira para N, apesar de 

não haver diferença significativa paras os estágios, podendo ter influenciado o aumento 

da decomposição nesse estágio (Xuluc-Tolosa et al. 2003; Kozovits et. al. 2007; Harner 

2009). Outro fator que pode explicar essa diferença é a abertura do dossel, uma vez que 

as áreas em estágio mais jovens apresentaram maior abertura do dossel, 

proporcionando, possivelmente, maior luminosidade e menor umidade relativa (Martius 

et al. 2004; Pimenta et al. 2010; Valim 2013). Além disso, a mata em estágio avançado 

exibiu diferenças significativas tanto para a transferência de N quanto para a produção 
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de serapilheira. Com isso, as áreas em estágio mais avançados apresentaram um 

microclima mais favorável para a decomposição, como discutido acima. Toledo (2003) 

e Menezes et al. (2010) apresentaram resultados semelhantes com os obtidos nesse 

estudo, sendo a maior taxa de decomposição observado nos estágios mais avançados. 

As altas concentrações de Ca e K na idade mais avançada podem ser uma boa 

explicação para a maior decomposição nessa área, uma vez que esses elementos 

apresentaram diferenças significativas entre os estágios. Foi verificado (Kaspari et al. 

2008; Brady & Weil 2008; Santiago 2007; Santiago 2010) que as taxas de 

decomposição são correlacionadas positivamente com a concentração desses elementos 

na serapilheira foliar. Com isso, a atividade microbiana pode ser limitada, nesses 

ambientes, não só pela concentração do N, mas também por Ca e K.  

Além disso, houve diferença entre as diferentes idades para o C, sendo valores 

menores observados no estágio mais avançado. Segundo Wieder et al. (2009), 

serapilheira com altas concentrações de carbono influenciam a atividade de organismos 

decompositores, uma vez que necessitam de um complexo aparato enzimático para 

realizar a decomposição. Além disso, as altas concentrações de carbono diminuem ainda 

mais a disponibilidade de N e P, que são considerados os principais limitantes da 

atividade de organismos decompositores (Santiago, 2007; Brady & Weil 2008; Bakker 

et al. 2011). 

5 Conclusões 

A produção da serapilheira mostrou sazonalidade marcante para a fração foliar, 

sendo a maior produção observada na estação seca. Além disso, os estágios mais 

avançados mostraram maior produção de serapilheira. Isso pode ter sido influenciado 

por déficit hídrico, mas também por uma gama de fatores locais, como: a fertilidade do 

solo, mecanismos genéticos, fotoperíodo, temperatura e diversidade da flora. 
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A produção da serapilheira foi maior nas áreas com maiores larguras (100 e 400 

m) em comparação com as menores (30 m). Possivelmente, a estrutura da floresta e a 

diversidade podem estar mais relacionados com a produção da serapilheira do que 

propriamente os efeitos microclimáticos produzidos pela borda.  

A abundância de plantas foi relacionada positivamente à produção de 

serapilheira, mostrando que em áreas com alta abundância a produção de serapilheira 

foliar tende a ser maior. 

A melhor qualidade da serapilheira foi observada para as idades mais avançados 

e nas maiores larguras, principalmente, para Ca, K e C. A estratégia de conservação de 

nutrientes das espécies encontradas e a fertilidade do solo, juntamente com as mudanças 

microclimáticas, ocasionadas pelas diferenças na abertura do dossel, são as principais 

vias que influenciam a qualidade da serapilheira.    

As maiores transferências de nutrientes foram verificadas nas idades mais 

avançados e nas maiores larguras, principalmente, para o N, K, Ca e Mg. Esse padrão 

reflete a qualidade e produção da serapilheira observados nessas áreas.  

A decomposição da serapilheira foliar foi maior em estágios mais avançados, 

apresentando maiores taxas no início da decomposição. A cobertura do dossel afetou 

aspectos microclimáticos, possibilitando maiores taxas de decomposição nos estágios 

mais avançados. Entretanto, outros fatores como: a umidade do solo, temperatura, 

fertilidade do solo e características bioquímicas e fisiológicas, provavelmente, atuam de 

maneira conjunta na decomposição da serapilheira. 

As matas ciliares em estágios mais avançados apresentaram, de maneira geral, 

maior produção de serapilheira, transferência de nutrientes e decomposição do material 

foliar. Dessa maneira, é possível dizer que as matas reflorestadas (em estágio menos 
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avançados) ainda não atingiram o patamar de ciclagem de nutrientes observados na 

mata em estágio avançado.  
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Capítulo 3: Avaliação dos estoques de carbono em matas ciliares 

reflorestadas em diferentes estágios. 

Resumo 

Nas últimas décadas, o papel desempenhado pelas florestas plantadas no sequestro e 

armazenamento de carbono tem sido reconhecido como serviço ecossistêmico essencial 

para a manutenção da qualidade de vida no planeta. Dessa maneira, objetivou-se 

comparar os estoques de carbono em uma cronossequência de áreas reflorestadas com 

diferentes larguras de faixa plantada, e também alguns parâmetros fitossociologicos. Os 

dados foram coletados em um fragmento de mata ciliar remanescente e em quatro 

reflorestados, no entorno da Usina Hidrelétrica Estadual (UHE) de Volta Grande, no 

município de Conceição das Alagoas, em Minas Gerais. Os resultados mostram estoque 

de carbono arbóreo de 50, 109,1, 78,6, 73,5 e 83 tC.ha
-1

, para matas de 30, 20, 10, 20 e 

10 anos, respectivamente. Para o carbono na serapilheira os estoques foram de 3,44, 

6,59, 6,21, 5,24 e 4,15 tC.ha
-1

. Já para o estoque de carbono no solo (0-30 cm) os 

valores foram de 80,1, 63,3, 61,3, 62,7 e 62 tC.ha
-1

. Os estoques de carbono na 

biomassa arbórea foram maiores nos fragmentos reflorestados, possivelmente em 

decorrência do número de espécies pioneiras e qualidade do solo. A serapilheira 

apresentou maiores estoques de carbono nas menores idades e largura, devido à 

ciclagem de nutrientes menos intensas. Os povoamentos mais maduros estocaram mais 

carbono no solo, em função da maior produção e decomposição da serapilheira. 
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1 Introdução 

O aumento de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera tem contribuído 

fortemente para as mudanças climáticas no mundo, sendo responsável por 80% do 

aumento de gases do efeito estufa entre 1990 e 2013. Após o período pré-industrial 

(1750), houve um crescimento de 142% de CO2 na atmosfera, ocasionado por inúmeros 

fatores, dentre eles, o desmatamento que contribui com cerca de 25% das emissões 

globais (Pimm & Jenkins, 2005; WMO, 2014). No Brasil o CO2 representa 55,4% das 

emissões de GEE (gases do efeito estufa), sendo o setor de mudança do uso da terra e 

florestas responsáveis por 23,7% dessas emissões. Dentre os biomas brasileiros o 

Cerrado é o que mais sofre com essas mudanças, chegando a contribuir com quase 70% 

das emissões de GEE para esse setor. Em Minas Gerais as principais fontes de emissão 

de CO2 são o desmatamento e a mudança de uso do solo, sendo responsáveis por 52,9% 

das emissões de gases do efeito estufa (BRASIL, 2014).  

Segundo a FAO (2015), as florestas cobrem 30,6% (aproximadamente 4 bilhões 

de hectares) das áreas terrestres do planeta, dos quais 93% são de florestas naturais e 7% 

de florestas plantadas. A taxa de desflorestamento líquida no período de 2010-2015 foi 

de 0,08%, que é responsável por uma perda de 3,19 milhões de hectares por ano. Como 

se sabe, as florestas apresentam as maiores reservas de carbono dos ecossistemas 

terrestres e atuam sequestrando e armazenando o CO2, tanto nas plantas como no solo. 

Dessa maneira, é fundamental o aumento das áreas plantadas, principalmente as que 

visam à restauração ambiental para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas 

(Brown & Gillespie & Lugo, 1989; Aduan et al., 2003; Cunha et al.; 2009; LAL; 2008; 

Marchiori junior & Melo, 1999; Paiva & Faria, 2007; Silveira et al. 2008). Portanto, o 

entendimento da dinâmica do carbonoe o potencial de estoque de carbono das florestas, 
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em diferentes estágios sucessionais e larguras plantadas, são fundamentais para o 

manejo correto das áreas. 

A restauração florestal pode recuperar, além dos estoques de carbono, vários 

outros serviços ecossistêmicos perdidos com a retirada das matas ciliares, dentre eles 

podemos citar o resgate da biodiversidade, a reabilitação das características estruturais e 

funcionais da floresta relacionadas à estabilidade do solo e margens dos cursos d’água, a 

retenção de poluentes e sedimentos, a geração de hábitat para ocupação de espécies 

animais, o fornecimento de alimento e abrigo para a fauna terrestre e aquática, a 

promoção das interações bióticas, a melhoria de atributos químicos do solo, a 

sustentabilidade na ciclagem de nutrientes e água e no recrutamento de novas gerações 

de plantas, o reestabelecimento dos fluxos e estoques de carbono (Renner 2004; 

Martins, 2007; Ferreira 2009; Martins et al, 2012). 

Dessa forma, essa atividade torna-se elegível dentro do Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL), reconhecida pelo Protocolo de Quioto para compensar 

os compromissos de redução de emissão de CO2 (Chang, 2004). Assim, é possível 

reduzir os custos da restauração através dos créditos de carbono concedidos pelos países 

desenvolvidos, uma vez que a restauração é um processo demorado e de elevado 

investimento financeiro (Couto & Potomati; 2007; Bellotto et al., 2008)  

É importante o conhecimento sobre a fixação de carbono nas matas restauradas 

para reivindicar crédito no mercado de carbono, uma vez que o potencial de sequestro 

de carbono depende das características das florestas (Martins, 2004; Rocha, 2004; Melo 

& Durigan, 2006). Com isso, torna-se fundamental quantificar esse serviço 

ecossistêmico, prestado por diferentes modelos de plantio e situações ambientais, 

visando verificar a eficácia dessas práticas na redução do CO2 atmosférico (Melo & 

Durigan, 2006).  
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O presente trabalho teve como objetivo comparar os estoques de carbono em 

uma cronossequência de áreas reflorestadas com diferentes larguras de faixa plantada, e 

também alguns parâmetros fitossociologicos. 

2 Materiais e Métodos 

Descrito no capítulo 1. 

3 Resultados 

3.1 Estoque de Carbono na Biomassa aérea 

O estoque de carbono médio nas matas estudadas variou de 50 a 109,1 t.ha
-1

, 

sendo o maior valor observado na mata Noboro (109, 1 t.ha
-1

) e o menor na mata Nativa 

(50,0 t.ha
-1

) (Figura 1). Os valores encontrados nas parcelas apresentaram grande 

variação dentro da mesma área, sendo que a parcela com menor estoque de C nas 

arbóreas foi encontrada em Santa Bárbara (0,03 t.ha
-1

) e em Noboro foi observada a 

parcela com maior estoque de C (294,0 t.ha
-1

) . 
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Figura 1. Estoques de carbono (t. ha
-1

) na biomassa arbórea em 5 fragmentos de Mata Ciliar no entorno 

da Usina Hidrelétrica Estadual de Volta Grande, MG, Brasil. As linhas tracejadas dentro dos boxplots 

representam a média e a linha contínua representa a mediana. Os valores entre parêntesis indicam a idade 

(em anos) e a largura do fragmento (em metros), respectivamente. 

Para os parâmetros ambientais avaliados (idade, largura, abundância e riqueza de 

plantas) não houve diferença significativa para o estoque de carbono na biomassa 

arbórea. 

3.2 Estoque de Carbono na serapilheira 

 

A média do estoque de carbono na serapilheira variou de 3,4 a 6,6 t.ha
-1

, sendo 

os maiores valores observados nas matas reflorestadas (4,15 a 6,6 t.ha
-1

). Houve 

diferença significativa entre as áreas (F4,55=5,14; p=0,001356), sendo os menores 

valores observados na área Nativa, Delta e Figueira. A área Noboro, com maior estoque 

de carbono, apresentou valores 91%, 59% e 25% maiores que a Nativa, Delta e 

Figueira, respectivamente (Tabela 2). 

Tabela 1: Estoque de Carbono na serapilheira (t.ha
-1

) em 5 fragmentos de Mata Ciliar no entorno da Usina 

Hidrelétrica Estadual de Volta Grande, MG, Brasil. Letras diferentes indicam diferenças significativas entre as 

áreas. 

Área Idade (anos) Largura (m) 
Estoque de Carbono na 

serapilheira (t.ha
-1

) 

 

Nativa 

 

30 

 

400 

 

3,44±0,77b 

Noboro 20 30 6,59±2,71a 

Santa Bárbara 10 30 6,21±2,93a 

Figueira 20 100 5,24±1,70b 

Delta 10 100 4,15±1,98b 

 

O estoque de carbono na serapilheira diferiu significativamente para a idade 

(F2,57=7,84; p=0,0010) e a largura (F1,56=9,54; p=0,0031), sendo os menores estoques 
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observados na maior idade e largura (Figura 1a e 1b). O estoque de carbono na 

serapilheira apresentou valores superiores com o aumento da área basal (y=1.30005 + 

1.07654*x; F1,55=12,98; p<0,0001) (Figura 2c). 

 

 

 
Figura 2: Estoque de carbono na serapilheira em relação a a) Idade do fragmento (anos); b) Largura do 

fragmento (m) e c) Área basal (m2.ha-1) em 5 fragmentos de Mata Ciliar no entorno da Usina 

Hidrelétrica Estadual de Volta Grande, MG, Brasil. Letras diferentes indicam diferenças significativas. 

3.3 Estoque de Carbono no solo 

 

O estoque de carbono no solo na profundidade de 0-30 cm variou de 61 a 80,11 

t.ha
-1

 nas locais estudados, sendo que na camada de 0-20 cm a variação foi de 47,53 a 
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69,71 t.ha
-1

. O estoque de Carbono no solo não diferiu entre as áreas estudadas, apesar 

da mata Nativa apresentar o maior valor de média.  

 

 

 
Tabela 2: Estoque de Carbono no solo (t.ha

-1
) em diferentes profundidades nos 5 fragmentos de Mata Ciliar no entorno da 

Usina Hidrelétrica Estadual de Volta Grande, MG, Brasil. Letras diferentes indicam diferenças significativas entre as áreas. 

Área Largura (m) Idade (anos) Profundidade (cm) 
Carbono no solo 

(t.ha-1) 
Total (Mg C ha-1) 

     0_20 (cm) 0_30 (cm) 

 

Nativa 

 

400 30 

 

0_5 

5_10 

10_20 

20_30 

 

28,13±7,71 

26,79±12,95 

14,79±4,35 

10,40±4,31 

 

69,71±7,35 

 

 

80,11±8,79a 

 

Noboro 

 
30 20 

 

0_5 23,71±2,84 

19,14±2,32 

10,30±3,26 

10,20±4,53 

53,15±6,82 

 

63,35±6,72a 

 

5_10 

10_20 

20_30 

 

Santa Bárbara 

 
30 10 

 

0_5 18,56±5,48 

16,06±6,60 

12,91±1,61 

13,83±3,23 

47,53±2,83 

 

61,37±2,52a 

 

5_10 

10_20 

20_30 

 

Figueira 

 
100 20 

 

0_5 17,64±7,26 

18,24±6,17 

14,26±4,90 

12,58±5,94 

50,15±2,14 

 

62,73±2,71a 

 

5_10 

10_20 

20_30 

 

Delta 

 
100 10 

 

0_5 21,62±3,80 

14,32±1,27 

14,40±2,96 

11,72±1,75 

50,34±4,19 

 

62,06±4,26a 

 

5_10 

10_20 

20_30 

 

 

O estoque de carbono no solo diferiu significativamente com a idade do 

fragmento (F2,57=3,64; p=0,032), sendo que a área com 30 anos apresentou maior 

estoque (Figura 2a). O estoque de carbono, também, mostrou diferença significativa 

entre as profundidades do solo (F3,54=13,71; p<0,0001), sendo os maiores estoques 

observados nas menores profundidades (0-5 e 5-10 cm) (Figura 2b). As menores 

profundidades apresentaram maiores estoque de Carbono para todas as áreas (Tabela 3). 
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Figura 3: Estoque de carbono no solo em relação a a) Idade do fragmento (anos); b) Profundidade do 

solo (cm) em 5 fragmentos de Mata Ciliar no entorno da Usina Hidrelétrica Estadual de Volta Grande, 

MG, Brasil. Letras diferentes indicam diferenças significativas. 

4 Discussão 

Os valores encontrados para estoque de carbono arbóreo (tabela 1) podem ser 

considerados altos quando comparados com estimativas (método indireto) de estoques 

de carbono em matas ciliares reflorestadas na região de São Carlos, SP, sob o domínio 

de Florestas Estacional Semidicidual (Martins, 2004). Segundo Martins (2004) em 

média essas áreas estocam 78 t.ha
-1

 após 30 anos, porém observou-se que a maioria das 

amostras (77%) estavam na faixa de 40 e 100 tC/ha, dentro do observado nesse estudo. 

Melo & Durigan (2006) avaliaram matas ciliares, de 10 a 28 anos, sob o domínio de 

Floresta Estacional Semidecidual no Vale do Paranapanema, SP, observaram valores 

entre 29,1 a 149 t.ha
-1

, sendo a mata ciliar natural madura apresentando valor de 79,7 

t.ha
-1

, semelhantes a este estudo. Ferreira (2009), trabalhando no mesmo local desse 
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estudo (Usina Hidrelétrica Estadual de Volta Grande, MG), também observou valores 

próximos (20,5 a 86,3 t.ha
-1

), nas matas reflorestadas de 9 a 17 anos. 

O estoque de carbono na parte arbórea não diferiu em relação a idade, largura e 

nenhum parametro fitossociológico avaliado, possivelmente devido à grande amplitude 

dos dados nas parcelas, uma vez que a análise estatística leva em consideração, além das 

diferenças entre as médias, a variação dentro de cada tratamento. Essa variação, pode ter 

ocorrido, em função da técnica de plantio ou a falta de manutenção das mudas após o 

plantio, ou ambos os fatores. Em Nativa, a qual não houve replantio, a quantidade de 

dados entre os quartis 25% e 75% são maiores, mostrando a menor variação em relação 

aos outros tratamentos (Figura 1). 

Segundo Melo & Durigan (2006), faixas estreitas plantadas ao redor de 

reservatórios em condições de solo com alta disponibilidade de nutrientes podem sofrer 

menos com a competição de luz e água. Com isso matas mais jovens podem superar os 

estoques de carbono em relação à mata ciliar natural. De fato, a área Noboro, que 

apresenta 20 anos de plantio e 30 metros de largura, mostrou mais do que o dobro de 

carbono estocado na biomassa aérea em comparação com a mata Nativa. 

Diversos trabalhos mostram que o estoque de carbono tende a aumentar com o 

passar dos anos (Pregitezer et al., 2004, Ferreira, 2009; Preiskorn, 2011; Stucchi, 2013), 

porém observamos que a mata mais antiga mostrou uma tendência a apresentar menor 

estoque de carbono, apesar de não haver diferenças significativas. Isso pode ser 

explicado pelo fato da mata Nativa estudada ser uma floresta secundária com pouco 

mais de 30 anos, e, possivelmente, as espécies tardias ainda não atingiram a capacidade 

de armazenamento de carbono, apesar de já estarem estabelecidas no ambiente. 

Segundo Lugo & Brown (1992), árvores de grande porte podem levar centenas de anos 

para atingir seu tamanho potencial. Mais recentemente, estudos em florestas secundárias 
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tropicais mostraram que a biomassa aérea (e consequentemente o estoque de carbono 

neste compartimento) pode levar cerca de 85 anos para se recuperar das perturbações 

(Martin et al, 2013). 

Outra explicação pode estar relacionada com o rápido crescimento de espécies 

pioneiras e secundárias iniciais, que vivem aproximadamente 25 anos (Budowski; 

1970). Dessa forma, espera-se que maiores densidades de espécies pioneiras e 

secundárias iniciais promovam maior estoque de C nos fragmentos (Kanowski & 

Calterall, 2010). De fato, as áreas Noboro e Delta, que mostraram tendência a maiores 

estoques de carbono, apresentaram 42% e 64%, respectivamente, de espécies pioneiras e 

secundárias iniciais, apesar de Delta mostrar a maior porcentagem e menor estoque em 

comparação com Noboro, possivelmente, a idade do fragmento possibilitou o maior 

acúmulo de biomassa em Noboro, uma vez que essa área tem o dobro da idade de Delta 

(Messias, dados não publicados).  O remanescente de mata em regeneração (30 anos, 

área controle), também, apresentou porcentagem alta de espécies iniciais (44%), porém 

a qualidade do solo da área em regeneração pode ter influenciado no acumulo de 

biomassa, já que o solo dessa área é considerado distrófico em comparação com os 

solos das matas reflorestadas (Capítulo 1, tabela 1).  

Os valores encontrados para estoque de carbono na sepilheira (Tabela 2) estão 

dentro do observados para essas matas. Estudos realizados no Cerrado (desde campo 

limpo ao cerradão) tem mostrado valores médios entre 1,4 a 5,36 t.ha
-1

 de carbono na 

serapilheira (Constantino, 1988; Paiva et al., 2011; Morais, 2012; Morais et al.; 2013; 

Morais, 2014). 

Nogueira (2013), trabalhando em uma mata ciliar conservada (Floresta 

Estacional Semidecidual) e em um reflorestamento no entorno da Usina Hidrelétrica 

Estadual de Camargos, MG, observou valores de estoque de carbono na serapilheira 
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próximos ao encontrado nesse estudo, sendo que a média no fragmento nativo foi de 

3,58 t.ha
-1

 e no reflorestado de 4,15 t.ha
-1

. O mesmo autor salientou que, apesar de não 

haver diferenças significativas, houve uma tendência de valores superiores nas matas 

reflorestadas.  

No presente estudo, houve diferença significativa para a idade e largura do 

fragmento, assim como uma relação positiva com a área basal das árvores amostradas. 

O acúmulo de serapilheira no solo e, consequentemente, o estoque de carbono, estão 

diretamente ligados à produção e à velocidade de decomposição da serapilheira (Portela 

& Santos, 2007). De fato, a maior produção de serapilheira foi observada na área em 

estágio mais avançado (30 anos) (Capítulo 2, Figura 5a), porém a taxa de decomposição 

da serapilheira foi significativamente maior na área mais antiga (Capítulo 2, Figura 

11c). Dessa maneira, é possível dizer que as matas reflorestadas ainda não atingiram o 

patamar de ciclagem de nutrientes observados na mata em estágio avançado. Assim, 

constata-se que o menor estoque de carbono observado na área em estágio mais 

avançado se deve às maiores taxas de decomposição verificadas nesse fragmento. 

A diferença observada no estoque de serapilheira em diferentes larguras pode ser 

explicada da mesma forma que a idade, uma vez que as maiores produções foram 

verificadas nas áreas de maiores larguras (Capítulo 2, Figura 5b), porém não 

constatamos diferenças significativas, apenas uma tendência de maiores taxas de 

decomposição nos fragmentos de maiores larguras. Didham (1998), trabalhando em 

fragmentos na Amazônia, verificou maior decomposição em fragmentos maiores e mais 

conservados, e relacionou essas maiores taxas ao aumento de umidade encontrada 

nessas áreas. Dessa forma, os maiores valores de estoque de carbono verificados na 

menor faixa de reflorestamento, possivelmente, estão ligados com as menores taxas de 

decomposição, levando a acumulação de serapilheira nesses locais. 
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A relação significativa e positiva observada no estoque de carbono da 

serapilheira em função da área basal estão condicionadas a estrutura das florestas, sendo 

que matas com maiores áreas basais tendem a formar um dossel mais desenvolvido, e, 

consequentemente, maior produção de serapilheira. Diversos estudos tem demonstrado 

essa relação da estrutura das florestas, como a área basal, com a maior produção de 

serapilheira (Dias & Oliveira Filho, 1997; Moraes et al., 1999; Werneck et. al. 2001; 

Mochuitti et al., 2006; Vidal et al., 2007; Pinto et al., 2008). 

Os valores encontrados para estoque de carbono no solo (tabela 3) estão dentro 

dos verificados para matas ciliares. Esses valores estão próximos aos observado por 

Ferreira (2009), que trabalhou em matas ciliares no entorno da Usina Hidrelétrica 

Estadual de Volta Grande, MG. O autor verificou valores entre 24,23 a 87,23 t.ha
-1

 em 

matas reflorestadas de diferentes idades e em um fragmento de Floresta Estacional 

Semidecidual. Powers & Schlesinger (2002), trabalhando em florestas tropicais na 

Costa Rica, relatou valores entre 51,1 a 138,6 t.ha
-1

, sendo a média apresentando valor 

de 82,2 t.ha
-1

 nas profundidades de 0-30 cm. Esses valores estão acima ao observado 

nesse estudo, porém dentro da faixa de variação. 

Não foi observado nenhum efeito significativo do estoque de carbono no solo 

com os parâmetros fitossociológicos avaliados (área basal, riqueza e abundância de 

plantas) e nem com a largura do fragmento, porém as áreas diferiram em relação à idade  

e a profundidade de coleta do solo. As profundidades 0-5 e 5-10 cm diferiram das 

camadas de 10-20 e 20-30, sendo os maiores estoques verificados nas menores 

profundidades. Esse padrão já era esperado, uma vez que nas camadas superficiais 

predominam o processo de ciclagem de nutrientes (Schumacher et al., 2003). Segundo 

Mafra (2008), o incremento de matéria orgânica, principalmente, via deposição de 

serapilheira, que é humidificada e decomposta, leva a um aumento do estoque de 
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carbono nessas camadas. Vários estudos demonstram que existe uma tendência 

decrescente de estoque de carbono com o aumento da profundidade, devido a esses 

processos (Neves et al., 2004; Grimm et al., 2008; Wang et al., 2008; Neumann-Cosel et 

al., 2011; Morais, 2012, Nogueira, 2013). 

O estágio mais avançado obteve o maior estoque de carbono no solo, diferindo 

dos estágios menos avançados (10 e 20 anos). Mais uma vez, o processo de ciclagem de 

nutrientes é a principal explicação, já que a produção e decomposição da serapilheira é a 

principal forma de transferência de nutrientes e matéria orgânica para o solo (Spain, 

1984; Bellote et al., 2008), e, consequentemente, levando ao aumento dos estoques em 

áreas onde esses processos são mais intensos. De fato, a maior produção e taxa de 

decomposição da serapilheira foi encontrado no estágio mais avançado (Capítulo 2, 

Figura 5a, Figura 11c). Com isso, o carbono pode ser incorporado ao solo de maneira 

mais eficiente em matas em condições mais avançadas de estágio. Pregitezer et al. 

(2004), analisando florestas tropicais, temperadas e boreais, constataram um aumento 

no estoque de carbono com o avançar da idade. 

Dessa maneira, nossos dados corroboram com os autores acima, e ainda, 

mostram que os maiores estoques de carbono na serapilheira observados nas matas 

reflorestadas, se devem ao fato de essas matas apresentarem menor eficiência na 

ciclagem de nutrientes e, consequentemente, acumulando serapilheira acima do solo, 

uma vez que os solos dessas áreas apresentaram menores teores de carbono estocado no 

solo em comparação com o fragmento em estágio avançado. 

5 Conclusão 

O estoque de carbono na biomassa arbórea não variou com os parametros 

analisados (idade, largura, riquesa e abundancia de plantas), apesar da áreas mais jovens 

e de menor largura apresentarem maiores estoques de carbono acumulado na sua 



108 
 

biomassa, possilvelmente, em decorrência do maior número de espécies pioneiras e da 

qualidade do solo. 

A grande variação observada no carbono arbóreo, principalmente, nas parcelas 

plantadas, pode ser um alerta sobre a importância de aplicação de técnicas apropriadas 

na recuperação florestal, uma vez que verificamos parcelas com dispersão enorme de 

estoque de carbono.  

O estoque de  carbono na serapilheira diferiu em relação a idade, largura e área 

basal. A maior estoque de carbono observado nas áreas mais jovens e largas, se deve ao 

fato de esses reflorestamentos apresentarem uma ciclagem de nutrientes menos eficaz 

do que a encontrada em estágios mais avnaçados. O aumento da área basal, possibilita a 

ocorrência de um dossel mais desenvolvido, levando a uma maior produção de 

serapilheira e, consequentemente, maiores estoques de carbono na serapilheira. 

O estoque de carbono no solo ajudou a comprovar o acúmulo de serapilheira 

acima do solo nos fragmentos reflorestados, uma vez que os estágios mais avançados 

apresentaram um maior estoque de carbono no solo e diferiram significativamente das 

áreas mais jovens, demonstrando que a produção e decomposição da serapilheira são 

fatores importantes para o aumento do estoque de carbono no solo. Em relação, ao 

estoque de carbono no solo é possível dizer que as matas reflorestadas ainda não 

atingiram o patamar observado na mata em estágio avançado. Os maiores valores 

encontrados nas camadas mais superficiais do solo (0-5 e 5-10 cm), provalvelmente, 

estão relacionados com a ciclagem de nutrientes, uma vez que nessas camadas há 

predomínio desse processo. Em relação, ao estoque de carbono no solo é possível dizer 

que as matas reflorestadas ainda não atingiram o patamar observado na mata em estágio 

avançado. 
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