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INTRODUÇÃO

No estado do Rio de Janeiro, 80% da área 
original de Mata Atlântica foi desmatado para fins 
agropecuários, e as áreas remanescentes foram 
restritas, principalmente, a fragmentos florestais 
muito pequenos, isolados, desconectados e cuja 
borda está em contato com a matriz antrópica 
(Tabarelli et al., 2005). Nas bordas recém-criadas, 
verificam-se modificações microclimáticas, 
denominadas “efeito de borda”, que acarretam 
alterações na estrutura e composição da 
comunidade arbórea (Lima-Ribeiro, 2008). Com 
isto, a ciclagem de nutrientes pode ser modificada 
no gradiente borda-interior dos fragmentos 
florestais (Portela & Santos, 2007; Pereira et al., 
2013). O presente estudo objetivou avaliar o efeito 
de borda sobre as condições microclimáticas 
do solo, estoque de serapilheira e conteúdo de 
carbono orgânico do solo, em um fragmento de 
Floresta Estacional Semidecidual, no município 
de Pinheiral, RJ.

MATERIAL E MÉTODOS

No início de junho de 2019 (estação seca), foram 
delineadas faixas de 50 metros, a partir de quatro 
distâncias da borda do fragmento florestal, paralelas 
a esta: (1) 0 metros; (2) 50 metros; (3) 100 metros; 
e (4) 160 metros. Em cada faixa, estabeleceram-
se cinco pontos amostrais, espaçados 10 m 
entre si, para o registro da temperatura do solo 
(0-5 cm), por meio de termômetro geotérmico 
digital; a coleta de amostras compostas de 
terra, cada uma delas formada por três amostras 
simples (0-5 cm). Nestas amostras, determinou-
se o conteúdo de água no solo, pelo método da 
umidade gravimétrica (Teixeira et al., 2017) e 
o carbono total orgânico (Yeomans & Bremner, 
1988). O estoque de serapilheira foi coletado na 

área útil (0,0625 m2) circunscrita a uma moldura 
de madeira lançada cinco vezes, em cada faixa. 
Após secagem em estufa de circulação (65 ºC, 
72 h), a massa de matéria seca do estoque foi 
pesada. Os dados obtidos foram submetidos às 
análises multivariadas de componentes principais, 
e de agrupamento hierárquico, pelo método 
da distância de Ward, com a versão 2.17c do 
programa PAST.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise de componentes principais indicou 
que os atributos apresentaram elevados valores 
de correlação (> 0,70) com o eixo principal 1. 
Este eixo explicou 82,54% da variabilidade dos 
dados, ao passo que o eixo principal 2, 16,53% 
da variabilidade dos dados. Segundo esta mesma 
análise, as distâncias de 0 e 50 m da borda, que 
se localizaram à direita do eixo 1 (autovetores 
positivos), associaram-se a maiores valores 
de estoque de serapilheira, carbono orgânico 
total e umidade gravimétrica. Por outro lado, as 
distâncias de 100 e 160 m da borda localizaram-
se à esquerda do eixo 1 (autovetores negativos). A 
distância de 160 m associou-se à maiores valores 
de temperatura, e a distância de 100 m não se 
associou a nenhuma das variáveis estudadas. Nas 
distâncias próximas à borda, ocorre a dominância 
de espécies pioneiras (Lima-Ribeiro, 2008), as 
quais apresentam ciclo de vida mais rápido. Estas 
espécies, portanto, aportam grandes quantidades 
de serapilheira foliar, mas com menores teores 
de nutrientes devido ao eficiente mecanismo de 
retranslocação (Machado et al., 2016). Assim, a 
serapilheira na borda apresenta decomposição 
mais lenta, quando comparado com o interior 
de fragmentos florestais (Pereira et al., 2013). 
Como resultado, nas distâncias próximas à borda, 
verifica-se maior estoque de serapilheira (Portela 
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& Santos, 2007), que se reflete em maiores 
valores de carbono orgânico total do solo (Silva et 
al., 2012). O maior estoque de serapilheira sobre 
a superfície do solo provavelmente minimizou 
a incidência direta da radiação solar, fato que 
contribuiu para os maiores valores de umidade 
do solo, nas distâncias de 0 e 50 m da borda. Os 
maiores valores de temperatura do solo na distância 
mais afastada da borda (160 m) podem ter sido 
ocasionados por um dossel mais aberto, próximo 
dos pontos de coleta. A análise do dendrograma 
de agrupamento hierárquico demonstrou que as 
distâncias de 0 e 50 m da borda, que formaram um 
grupamento, se distanciaram entre si por um valor 
inferior a 3. Em contrapartida, as distâncias de 100 
e 160 m da borda formaram um outro agrupamento, 
dentro do qual estas áreas se distanciaram entre 
si por um valor aproximadamente igual a 6. Tais 
resultados evidenciaram a elevada similaridade 
entre as distâncias de 0 e 50 m, e entre as 
distâncias de 100 e 160 m. No entanto, estes dois 
grupamentos se distanciaram entre si por um valor 
de aproximadamente 21, que sugeriu uma relativa 
dissimilaridade entre os mesmos.

CONCLUSÃO

O efeito de borda foi observado entre as distâncias 
de 0 e 50 m, nas quais foi quantificado maior 
estoque de serapilheira, que favoreceu maiores 
valores de umidade e conteúdo de carbono 
orgânico do solo. Tais distâncias apresentaram 
elevada similaridade entre si, na comparação 
com as maiores distâncias a partir da borda do 
fragmento florestal (100 e 160 m da borda). A 
maior distância da borda (160 m) caracterizou-
se por maiores valores de temperatura do solo, 
provavelmente devido a aberturas no dossel.
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