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“Utopia está en el horizonte. 

Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos. 

Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá. 

Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. 
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Para eso sirve: para caminar.” 
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1. Introdução 
 

O ambiente pode ser entendido como uma paisagem, definida como uma “área 

heterogênea composta por conjuntos interativos de ecossistemas” (Forman & Godron, 

1986). Essa heterogeneidade está relacionada a pelo menos um fator, segundo um 

observador e em alguma escala de observação (Metzger, 2001). A heterogeneidade 

espacial do ambiente interage mutuamente com os processos ecológicos (Turner, 

2005). A estrutura da paisagem, isto é, sua composição e sua configuração, resulta de 

fatores abióticos (i.e., clima, solo), de interações bióticas, de dinâmicas de distúrbio e 

sucessão e do uso antrópico da terra (Turner et al., 2001). Sua estrutura também pode 

afetar indivíduos, processos e funções ecossistêmicas, e assim, pode alterar a 

capacidade dos habitats naturais prestarem serviços que possibilitam condições, 

processos e recursos necessários à sobrevivência das sociedades humanas (Daily et 

al., 1997; Turner et al., 2012).  

Os serviços prestados pelos habitas são conhecidos como serviços ecossistêmicos 

(SE). Dentre suas inúmeras definições (Hermann et al., 2011; Braat & de Groot, 

2012), os SE podem ser entendidos como “a capacidade dos ecossistemas em prover 

benefícios e serviços que atendam, direta ou indiretamente, às necessidades humanas” 

(De Groot, 1992) ou como “as contribuições diretas e indiretas dos ecossistemas ao 

bem-estar humano” (TEEB, 2010). Os SE podem ser classificados, segundo a 

Avaliação Ecossistêmica do Milênio (MEA, 2005), em quatro categorias: i. suporte 

(produtividade primária, ciclagem de nutrientes, formação do solo, dentre outros); ii. 

regulação (e.g. regulação climática, purificação da água, controle de pragas); iii. 

provisão (e.g. alimento, madeira, água); e iv. culturais (e.g. beleza cênica, recreação).  

A capacidade da vegetação e do solo em remover carbono da atmosfera e assim 

regular a emissão de gases de efeito estufa (Schlesinger & Andrews, 2000; Smith et 

al., 2013) é definida como um SE de regulação climática (De Groot et al., 2010), pois 

atua na redução dos efeitos das mudanças climáticas (Chapin et al., 2009). As 

florestas são o mais importante reservatório de carbono nos ecossistemas terrestres 

(Falkowski et al., 2000). De fato, a soma do carbono estocado na biomassa viva e nos 

solos é três vezes maior do que o CO2 presente na atmosfera (Falkowski et al., 2000). 
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Globalmente, a vegetação e o solo das florestas armazenam 1146 x 10
9
 toneladas de 

carbono, dos quais dois terços são armazenados pelo solo (Dixon et al., 1994). Nesse 

contexto, as florestas tropicais são de grande importância, pois armazenam 59% do 

carbono global estocado na vegetação e 27% do total estocado no solo (Dixon et al., 

1994).  

Diante da importância das florestas tropicais na retenção e fluxo do carbono, e diante 

do potencial da estrutura da paisagem afetar esse SE, esta dissertação procura 

explorar as relações entre paisagem e os estoques de carbono.  

1.1. Formação e interdependência dos estoques de carbono  

A formação do estoque de carbono na vegetação se dá pela absorção e fixação do 

CO2 da atmosfera na biomassa. Posteriormente, parte dessa biomassa é depositada em 

forma de matéria orgânica (galhos, folhas e raízes) sobre ou abaixo do solo. Essa 

matéria orgânica permanece algum tempo no solo como matéria orgânica particulada 

(matéria orgânica não decomposta) e é posteriormente decomposta, sendo em parte 

incorporada pelo solo em forma de compostos intermediários ou sendo totalmente 

decomposta e devolvida como CO2 para a atmosfera (Primavesi, 2002). Quando o 

processo de decomposição ocorre de forma lenta, o carbono é armazenado no solo por 

mais tempo em forma desses compostos intermediários, mas se a decomposição 

ocorre de forma rápida, o carbono permanece pouco tempo armazenado no solo e 

logo é perdido para a atmosfera (Primavesi, 2002). A velocidade da decomposição 

depende da constituição da matéria orgânica, que pode ser mais ou menos difícil de 

ser decomposta. Uma vez que as plantas absorvem elementos distintos, elas 

produzem matéria orgânica com variação nas suas composições e na dificuldade de 

decomposição. Os microorganismos decompositores dessa matéria orgânica 

produzem distintos compostos intermediários durante a decomposição e estão 

associados a diferentes tipos de vegetação (Primavesi, 2002). A estrutura do solo 

depende da textura do solo (quantidade de argila e areia presentes no solo), mas os 

compostos intermediários também possuem um importante papel aumentando a 

agregação do solo e, assim, reduzem a suscetibilidade à erosão (Feller & Beare, 1997; 

Primavesi, 2002). Existe, portanto, uma forte relação entre estoque de carbono no 

solo e a vegetação (Jobbágy & Jackson, 2000), pois a vegetação é a principal fonte de 
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matéria orgânica que é incorporada ao solo, além de protegê-lo da perda dessa 

matéria por erosão (Brown & Lugo, 1990; Yapp et al., 2010; Smith et al., 2013).  

1.2. Efeitos das mudanças na paisagem sobre os estoques de carbono 

As mudanças nas paisagens são causadas principalmente por alterações antrópicas do 

uso do solo (Turner et al., 2001; Lindenmayer, 2006), em particular pela expansão da 

agricultura (Tilman et al., 2011). Segundo a Avaliação Ecossistêmica do Milênio 

(MEA, 2005), devido ao crescimento populacional e à demanda por SE, nos últimos 

50 anos ocorreu a mais rápida e extensiva modificação antrópica dos ecossistemas e, 

por consequência, uma intensa degradação dos serviços ecossistêmicos. A conversão 

de áreas nativas para usos antrópicos da terra e a queima de combustíveis fósseis são 

os principais responsáveis pela emissão de gás carbônico (CO2) para a atmosfera 

(Falkowski et al., 2000; Watson et al., 2000), prejudicando o serviço de regulação 

climática e contribuindo para o aquecimento global (Falkowski et al., 2000; MEA, 

2005). Entre 1990 e 2010, as emissões decorrentes destas mudanças do uso do solo 

foram responsáveis por 12% das emissões antrópicas de carbono (Friedlingstein et 

al., 2010). Além disso, entre os anos 2000 e 2010, as emissões de carbono 

decorrentes do desmatamento representaram 10% da emissão por combustíveis 

fósseis no mesmo período (Achard et al., 2014).  

Atualmente, metade das áreas naturas já foi convertida ou, pelo menos, passou por 

modificações antrópicas (MEA, 2005). As florestas tropicais têm sido intensamente 

convertidas para usos antrópicos do solo. Nas últimas duas décadas, o desmatamento 

em florestas tropicais representou mais da metade do desmatamento global (65% na 

década de 1990 e 54% entre 2000 e 2010; Achard et al., 2014). A taxa anual de 

desmatamento nas florestas tropicais é de cerca de 0,3% e estima-se que metade das 

florestas tropicais úmidas já possuíam menos de 50% da cobertura vegetal original 

em 2005 (Asner et al., 2009). Na América do Sul, essa taxa de desmatamento é ainda 

maior, perfazendo 1,8% (Asner et al., 2009).  

1.3. Fatores que afetam o estoque de carbono na vegetação 

Estima-se que o desmatamento das florestas tropicais tenha contribuído com mais de 

60% das emissões globais por mudança de uso do solo entre 1990 e 2010 (Achard et 

al., 2014). Entretanto, há divergências nas estimativas de emissões pelas florestas 



 

4 

 

 

tropicais (Houghton, 2005; 2012, 2013; van der Werf et al., 2009; Pan et al., 2011; 

Baccini et al., 2012), principalmente devido a processos que causam degradação 

florestal e que não implicam na remoção da cobertura florestal. As principais causas 

desse tipo de degradação são a exploração intensiva dos recursos florestais (i.e. corte 

seletivo, coleta de madeira, agricultura itinerante (Nepstad et al., 1999; Asner et al., 

2009) e os efeitos decorrentes da fragmentação, que acompanha o desmatamento. 

A fragmentação tem como consequência a criação de fronteiras artificiais entre a 

floresta e outros usos do solo. Dessa forma, as áreas localizadas nas bordas dos 

fragmentos ficam mais expostas à influência do ambiente externo. Isso aumenta os 

fluxos de energia, matéria e organismos entre os ambientes adjacentes, resultando na 

criação de um gradiente abiótico de temperatura, umidade e luminosidade (Lovejoy et 

al., 1986; Didham & Lawton, 1999; Sizer & Tanner, 1999; Ries et al., 2004), além de 

um gradiente biótico em termos de distribuição de organismos (Ries et al., 2004) 

entre borda e interior. Esse conjunto de alterações ecológicas que ocorrem entre borda 

e interior caracteriza os efeitos de borda (Ries et al., 2004; Harper et al., 2005). Os 

principais mecanismos alterados pelos efeitos de borda são a regeneração, 

crescimento, reprodução e mortalidade da vegetação (Harper et al., 2005). A alta 

incidência de vento e o estresse hídrico causam a mortalidade de árvores grandes na 

borda (Laurance et al., 2000; 2001; D'angelo et al., 2004; Oliveira et al., 2008). 

Ademais, a maior exposição aos ambientes externos facilita a chegada de sementes 

vindas de outros ambientes e a alta disponibilidade de luz aumenta o recrutamento na 

borda (Laurance et al., 1998b, 2006a), contribuindo assim, para a proliferação de 

espécies pioneiras nesses ambientes (Laurance et al., 2002; Oliveira et al., 2004; 

Hardt et al., 2013). Essas alterações modificam a estrutura e composição da floresta 

(Laurance et al., 2000; Oliveira et al., 2004; Harper et al., 2005; Laurance et al., 

2006a; 2006b) e podem afetar o estoque de carbono (Laurance et al., 2007; 2011). 

Na Amazônia, o padrão de resposta aos efeitos de borda que tem sido encontrado é a 

alta mortalidade de árvores de grande porte e proliferação de espécies pioneiras nos 

primeiros 100 m da borda (Laurance et al., 2001; 2002; 2006b; 2011). A substituição 

de árvores de grande porte por árvores pioneiras de crescimento rápido e com baixa 

densidade de madeira tem levado à redução do estoque de carbono, principalmente 

nos primeiros 3-5 anos subsequentes à criação das bordas (Laurance et al., 1997; 
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2006a). As perdas de carbono causadas pelos efeitos de borda representam 9 a 24% 

da emissão anual de CO2 decorrente do desmatamento (Putz et al., 2014) e, se forem 

consideradas juntamente com as emissões de carbono pela exploração florestal 

(Baccini et al., 2012; Houghton, 2013), podem ser tão, ou mais, representativas do 

que as emissões de carbono pelo desmatamento.  

Em paisagens heterogêneas, com diferentes usos do solo, os efeitos de borda são 

complexos e mais dificilmente detectados (Harper et al., 2005), pois diversos fatores 

da paisagem podem interagir com o efeito de borda. É possível que paisagens 

altamente fragmentadas estejam ainda mais sujeitas às perdas de carbono por efeitos 

de borda do que paisagens menos fragmentadas e com a mesma porcentagem de 

cobertura vegetal, devido à maior extensão de bordas (Pütz et al., 2011). Ademais, 

quanto maior a heterogeneidade da paisagem, mais intensas se tornam as interações 

entre os fragmentos e os múltiplos tipos de uso do solo. Nestas paisagens, os efeitos 

de borda e o estoque de carbono podem ser altamente dependentes da estrutura e 

composição da paisagem. 

 As bordas entre a floresta e matriz podem ser mais ou menos abruptas, dependendo 

do contraste estrutural e de composição entre os dois ambientes (Forman, 1995). 

Como consequência, a matriz pode modular (amenizando ou intensificando) os 

efeitos de borda a partir da alteração das mudanças microclimáticas na borda e por 

possibilitar diferentes fluxos de materiais e organismos. Dessa forma, bordas com 

menor contraste podem reduzir a perturbação pelo vento e atenuar as mudanças de 

temperatura, amenizando os efeitos de borda (Didham & Lawton, 1999; Cullen Junior 

& Fenimore, 2002; Cullen Junior et al., 2004). Por outro lado, matrizes altamente 

contrastantes, formadas por vegetação sem cobertura de dossel, como monocultivos 

agrícolas, pastagens e até mesmo áreas urbanas, podem atuar como fontes de 

sementes de espécies exóticas, além de contribuir com que as bordas estejam sujeitas 

a uma grande variação microclimática.  

A intensa dinâmica de desmatamento-abandono-regeneração à qual as paisagens 

antropizadas estão expostas resulta em um padrão com pequenos fragmentos de 

floresta secundária que diferem em idade e estágio sucessional (Metzger et al., 2009; 

Numata et al., 2009; Teixeira et al., 2009; Tabarelli et al., 2010). A capacidade de 

armazenamento de carbono dos fragmentos florestais pode diferir entre esses 
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estágios, pois ao longo da sucessão ocorrem mudanças na estrutura e composição da 

vegetação florestal, que levam à substituição de espécies pioneiras de crescimento 

rápido por espécies tardias e tolerantes à sombra e com maior densidade de madeira e 

biomassa (Tabarelli & Peres, 2002; Oliveira et al., 2004; Liebsch et al., 2008; 

Tabarelli et al., 2010). O tempo de deposição de matéria orgânica pela vegetação 

também está relacionado com a formação do estoque de carbono no solo. Além disso, 

em fragmentos jovens, a comunidade vegetal é formada, em grande parte, por 

espécies intolerantes à sombra e que são adaptadas às condições microclimáticas da 

borda. Por outro lado, fragmentos antigos possuem espécies tardias mais sujeitas à 

mortalidade pelo estresse hídrico ou ao dano causado pelo vento (Oliveira et al., 

2004; Santos et al., 2008). 

1.4. Fatores que afetam o estoque de carbono no solo 

O desmatamento reduz o carbono no solo porque diminui a deposição de matéria 

orgânica, mas também porque resulta no aumento da decomposição e na erosão 

causadas pelos distúrbios no solo (Six et al., 2000; Murty et al., 2002; Lal et al., 

2005; McLauchlan, 2006; Laganiere et al., 2010). Tendo em vista a inter-relação 

entre a vegetação e a matéria orgânica no solo (Brown & Lugo, 1990; Jobbágy & 

Jackson, 2000), como foi anteriormente explicado, levantamos a hipótese de que não 

só o desmatamento, mas também os processos de perturbação da vegetação causados 

pelos efeitos de borda, contato com a matriz e idade do fragmento, por alterarem a 

quantidade de matéria orgânica depositada, podem aumentar a taxa de decomposição 

dessa matéria orgânica e afetar também o estoque de carbono no solo. 

Além das mudanças na estrutura florestal, os estoques de carbono são também 

afetados pelas mudanças de uso do solo. Essas mudanças alteram fatores relacionados 

com a taxa de decomposição da matéria orgânica (i.e. temperatura, umidade, 

microbiota do solo) e a estrutura e estabilidade do solo à erosão, fatores que 

influenciam a formação e manutenção do estoque de carbono do solo (Primavesi, 

2002; Andrade et al., 2004; Davidson & Janssens, 2006). Desse modo, a conversão de 

áreas de florestas nativas em sistemas agrosilvopastoris pode reduzir 

significativamente a capacidade do solo em armazenar carbono (Murty et al., 2002; 

McLauchlan, 2006).  
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Diversos trabalhos têm avaliado o efeito da conversão de uso da terra sobre o estoque 

de carbono no solo, tanto em nível global (Guo & Gifford, 2002; Laganiere et al. 

2010; Don et al., 2011), quanto em escala local (Cerri et al., 1991; Garay et al., 2003; 

Cerri et al., 2004; Balieiro et al., 2008; Lima et al., 2008; Costa et al., 2009; Nogueira 

et al., 2011; do Carmo et al., 2012). As conversões de uso da terra podem alterar o 

conteúdo de carbono no solo (Guo & Gifford, 2002; Don et al., 2011; Yaalon & 

Richter, 2012), sendo responsáveis pela perda de até 9% do carbono estocado no solo 

(Guo & Gifford, 2002). Entretanto, a capacidade de retenção de carbono no solo de 

diferentes tipos de uso do solo permanece incerta (Murty et al., 2002; Mcsherry & 

Ritchie, 2013). Enquanto alguns trabalhos encontram perda de carbono do solo 

quando a floresta nativa é substituída por pastagens ou por silvicultura (Garay et al., 

2003; Don et al., 2011; do Carmo et al., 2012), outros trabalhos indicam o aumento 

(Guo & Gifford, 2002; Carvalho et al., 2010) ou a ausência de diferença entre os tipos 

de uso do solo (Costa et al., 2009; Fialho & Zinn, 2014).   

O estoque de carbono também pode variar com fatores abióticos como a declividade 

do terreno, que pode causar um acúmulo heterogêneo dessa matéria orgânica, além de 

aumentar a probabilidade de perda dessa matéria orgânica por erosão. O relevo ainda 

pode estar relacionado à intensidade de uso do solo. A maior parte dos fragmentos e 

das regenerações florestais ocorre em áreas com alta declividade (Silva et al., 2007, 

2008; Mello, 2009; Teixeira et al., 2009), que acabam sendo pouco utilizadas ou 

abandonadas porque são poucos úteis para as atividades agrícolas (Asner et al., 

2009). A dificuldade de acesso e o pouco interesse produtivo das áreas íngremes 

podem inibir o uso para atividades humanas e, assim, as áreas inclinadas podem ter 

sido menos ocupadas por usos agrícolas no passado. 

Para compreender como se dá a variação nos estoques de carbono na vegetação e no 

solo em contextos de alta fragmentação e heterogeneidade da paisagem, faz-se 

necessário considerar a ação simultânea dos fatores levantados acima, bem como suas 

múltiplas interações.  

  



 

8 

 

 

2. Objetivos 

 

Neste trabalho, propomos investigar como a distância da borda, o tipo de matriz, a 

idade da mata, o uso dos solos e a declividade afetam os estoques de carbono no solo 

e na vegetação em paisagens altamente antropizadas da Mata Atlântica. Num 

primeiro momento, olhando exclusivamente para as áreas de vegetação florestal 

nativa, testaremos as seguintes hipóteses: (i) o carbono armazenado na vegetação e no 

solo é crescente da extremidade da borda do fragmento florestal para seu interior; (ii) 

bordas com maior contraste entre floresta e matriz armazenam menos carbono do que 

bordas menos contrastantes; (iii) florestas mais antigas estocam mais carbono do que 

florestas jovens. Num segundo momento, contrastamos solos com diferentes usos e 

em diferentes inclinações para testar as hipóteses de que: (iv) há mais carbono 

armazenado no solo com cobertura florestal do que em áreas com cobertura de 

reflorestamento de Eucalipto ou de pastagem; e (v) que esse acúmulo é menor em 

terrenos mais inclinados. 
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3. Materiais e Métodos 
 

3.1. Região de estudo 

Utilizamos como modelo de estudo áreas na Mata Atlântica, pois este bioma 

apresenta paisagens com alta heterogeneidade, resultante de um longo processo de 

expansão urbana e agrícola, desmatamento e fragmentação florestal (Dean, 1996; 

Laurance et al. 2009; Teixeira et al., 2009). Os remanescentes florestais atuais estão 

expostos a fortes pressões de uso antrópico e quase a metade dos remanescentes 

(45%) está sujeita a efeitos de borda que ocorrem nos 100 primeiros metros de um 

contato com área antropizada (Ribeiro et al., 2009). Consequentemente, a Mata 

Atlântica é um sistema de estudo ideal para investigar como os estoques de carbono 

(C) são afetados pela fragmentação em paisagens com alta heterogeneidade. 

Este estudo foi desenvolvido na Serra da Cantareira, no estado de São Paulo, Brasil, 

região reconhecida por sua importância em termos de biodiversidade (MMA, 2007) e 

de provisão de água, sendo responsável pelo abastecimento de 50% da população de 

São Paulo (Whately & Cunha, 2007). A região está localizada na faixa altitudinal 

entre 700 e 1700 m (N-S 22°50' - 23°26' e E-W 45°53'-46°46'). O clima da região é 

subtropical úmido com invernos frios e secos e verões quentes e úmidos, com média 

anual de temperatura entre 15-22° e taxa pluviométrica anual variando entre 1350 e 

2000 mm.  A vegetação da região é caracterizada como floresta ombrófila densa 

(IBGE, 2012) em diferentes estágios sucessionais (Ditt et al., 2008; Ribeiro et al., 

2009; Teixeira et al., 2009), a qual está concentrada principalmente em encostas. Essa 

cobertura florestal representa 26,3% da região de estudo (IF, 2010), sendo esta 

formada por fragmentos de floresta nativa imersos em matriz de campo antrópico 

(51,6%) e Eucalyptus spp. (14,5%) (Whately & Cunha, 2007). A atividade 

agropecuária vem cedendo lugar à ocupação industrial, expansão imobiliária, e mais 

recentemente, à expansão da silvicultura, que intensificam a pressão de conversão das 

áreas florestais. O cultivo de Eucalyptus spp. foi intensificado na região por volta da 

década de 1960, com a finalidade de produção de carvão, lenha e celulose (Fadini & 

Carvalho, 2004). A maioria das áreas planas foi ocupada por habitações ou foi 

alagada pelos reservatórios de água (Whately & Cunha, 2007). 
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3.2. Seleção das áreas amostrais  

Através de mapeamento existente da vegetação nativa presente na região, realizado 

pelo Instituto de Pesquisas Ecológicas – IPE com o uso de imagem do satélite SPOT 

(2012) e, da conferência da existência e forma dos fragmentos em imagens 

disponíveis no Google Earth, foram selecionados doze fragmentos florestais de Mata 

Atlântica, usando como critérios de seleção uma combinação de variáveis: tamanho 

mínimo, tipo de contato com a matriz, idade do fragmento, tipo de solo e altitude. 

Mais especificamente, todos os fragmentos selecionados eram grandes o suficiente 

(14 – 235 ha) para conter áreas de floresta de interior a mais de 130 m de qualquer 

borda (Figura 1). Os fragmentos selecionados foram divididos em dois grupos, sendo 

um em contato com silvicultura de Eucalyptus spp. e outro em contato com campo 

antrópico (6 fragmentos em cada caso). Ademais, para cada um destes tipos de 

contatos, foram escolhidos três fragmentos com matas mais antigas (> 70 anos) e três 

Figura 1. Localização dos fragmentos estudados, na Região do Sistema Cantareira, próximo ao 

município de Nazaré Paulista, no estado de São Paulo. Em cinza claro, o limite do Bioma Mata 

Atlântica; em cinza escuro, os fragmentos de florestais e, em preto, os fragmentos estudados.  
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fragmentos mais jovens (20-50 anos), conforme explicado abaixo. Levando em conta 

que o estoque de carbono no solo pode variar com as características intrínsecas ao 

tipo de solo e com a altitude, todos os fragmentos selecionados estavam sobre solo 

classificado como Argissolo (EMBRAPA, 2006), e na faixa altitudinal entre 820-

1070 m. 

3.3. Variáveis explanatórias 

Para testar a influência dos efeitos de borda, do tipo de matriz e da idade da mata 

sobre os estoques de C na vegetação e no solo, em áreas florestais (hipóteses i a iii), 

foram avaliados os estoques de carbono em transectos de 130 m perpendiculares às 

bordas, considerando diferentes distâncias à borda (ver abaixo). Metade desses 

transectos estava em contato com uma matriz de campo antrópico, que representa um 

alto contraste com a floresta, e a outra metade estava adjacente a plantações de 

Eucalipto, que possuem menos contraste com a floresta.  

A idade dos fragmentos foi estimada através de fotografias aéreas e imagens de 

satélite (Landsat 5), com o uso do software de SIG ArcGIS 10 (ESRI, 2015). Foi 

verificada a existência de vegetação florestal nas áreas amostradas nos anos de 1962, 

1984/86 e 1993. Áreas em que a floresta já existia em 1962 foram classificadas como 

fragmentos antigos. Levando em conta o tempo necessário para a formação de uma 

estrutura florestal, considerou-se que as florestas existentes em 1962 possuíam mais 

de 70 anos (50 anos de 1952 a 2012, mais 20 anos para a formação da estrutura 

florestal). As áreas onde a vegetação florestal não existia em 1962, mas estava 

presente em 1984/1986 ou 1993, foram classificadas como fragmentos jovens (entre 

20 e 50 anos).  

Para testar a influência do tipo de cobertura do solo e da declividade sobre os 

estoques de carbono no solo (hipóteses iv e v), foram considerados dois usos do solo 

(silvicultura de Eucalyptus spp. e campo antrópico), além das florestas. Foram 

consideradas como campos antrópicos áreas de pastagens com diferentes intensidades 

de uso e tipos de manejo e pastagens abandonadas, que somadas formam a principal 

matriz da região. As plantações de Eucalyptus spp. incluem plantios com diferentes 

idades, manejos e finalidades de consumo. A partir do Modelo de Elevação Digital 

Aster (ASTER GDEM), calculou-se a declividade do terreno com o uso da ferramenta 

Slope do software ArcGIS 10 (ESRI, 2015). Os pontos de coleta de solo identificados 
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por meio de GPS e para cada um deles foi extraído o valor de declividade do terreno 

com a ferramenta Extract by mask, também do software ArcGIS 10 (ESRI, 2015). 

3.4. Quantificação dos estoques de carbono  

Em cada fragmento, foram alocados dois transectos de 130 m de comprimento e 5 m 

de largura, partindo da borda em direção ao interior do fragmento, e dividido em três 

blocos de distância da borda (0-40 m, 40-80 m e 80-130 m; Figura 2). Ao longo de 

cada transecto, foram medidas a circunferência, com uso de fita métrica, e a altura, 

por meio de trena laser, das árvores, palmeiras e samambaias com Diâmetro à Altura 

do Peito (DAP; 1,3 m do solo) ≥ 10 cm.  

Foram coletadas amostras de solo em quatro pontos dos transectos: na borda (2 m 

para dentro da mata, considerado como ponto zero); 40 m, 80 m, 120 m para dentro 

da mata e em três pontos na matriz (2 m, 40 m e 80 m). Em cada um dos pontos, 

foram coletadas três amostras compostas de solo, distantes 5 m entre elas (uma em 

cada transecto e uma entre os transectos; Figura 2), em três profundidades (0-10; 10-

20; 20-30 cm). A fim de considerar nos cálculos do estoque de carbono a variação de 

densidade do solo entre diferentes locais amostrados e profundidades do solo, em 

cada fragmento, foram coletadas três amostras indeformadas de solo em cada uma das 

profundidades.  

A biomassa da vegetação foi calculada por equações alométricas (Tabela A1) 

específicas para cada forma de vida (samambaia, palmeiras e árvores). 

Posteriormente, a biomassa foi calculada para cada um dos três blocos de distância da 

borda e extrapolada para toneladas por hectare. O valor de biomassa foi convertido 

para estoque de carbono (C) considerando uma proporção de 0,474 de C na biomassa 

(Martinelli et al., 2000).  

As amostras compostas de solo foram submetidas à análise de oxidação úmida com 

dicromato de potássio (EMBRAPA, 1997) para quantificação do conteúdo de C 

orgânico em g kg
-1

. O valor de C orgânico foi transformado em porcentagem e 

corrigido pelo peso médio do volume de solo por horizonte de amostragem em cada 

fragmento, resultando em um valor de C em Mg.ha
-1

 (EMBRAPA, 2002).  
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3.5. Análises estatísticas  

Para testar as hipóteses i a iii, as medidas dos estoques de C de cada fragmento 

(variável resposta) foram avaliadas como a razão entre o valor encontrado para cada 

distância da borda e o valor encontrado para a área mais interna do fragmento 

(bloco 80-130 m para vegetação e ponto 120 m para o solo), com o intuito de avaliar 

a magnitude dos efeitos de borda em cada fragmento. Assim, quando a razão é 

inferior a 1, o efeito de borda é negativo; quando a razão é igual a 1 o efeito de borda 

é nulo; quando a razão é superior a 1 o efeito de borda é positivo; e, quanto menor o 

valor, mais negativo é o efeito de borda.  

Foi utilizada a abordagem de seleção de modelos, que permite a comparação entre 

múltiplas hipóteses concorrentes (Burnham & Anderson, 2001). O método baseia-se 

no princípio de verossimilhança, no qual os modelos mais explicativos são os que 

maximizam a probabilidade dos dados ocorrerem.  

Figura 2. Representação esquemática do desenho amostral. Em cada fragmento foi 

inventariada a biomassa da vegetação em três blocos de distância da borda (0-40 m, 40-80 m, 

80-130 m). As amostras de solo foram coletadas em quatro distâncias da borda nos 

fragmentos (2 m, 40 m, 80 m e 120 m) e em três distâncias na matriz.  
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Para testar as hipóteses i a iii, sobre os efeitos da distância da borda, tipo de matriz e 

idade do fragmento nos estoques de carbono, foram construídos modelos simples, 

aditivos com duas ou três variáveis, modelos com interação entre duas variáreis e 

modelos aditivos entre uma variável e a interação entre outras duas variáveis. Os 

modelos concorreram com o modelo nulo, totalizando 14 modelos candidatos (Tabela 

1). Para testar uma possível diferença na contribuição de biomassa por árvores de 

diferentes tamanhos, elas foram categorizadas em classes de DAP com intervalo de 

10 cm. Devido à raridade de árvores com DAP > 50 cm (n=7), elas foram agrupadas 

em uma mesma classe de DAP, contabilizando cinco classes: 10-20 cm; 20-30 cm; 

30-40 cm; 40-50 cm e 50-80 cm. O estoque de carbono total da vegetação (DAP de 

10-80 cm), o estoque de carbono em cada uma das classes de DAP, o estoque de 

carbono em cada uma das profundidades do solo (0-10, 10-20, 20-30 cm) e na soma 

das três profundidades (0-30 cm) foram considerados, independentemente, como 

variáveis resposta. 

Para testar as hipóteses iv e v a respeito da influência de cobertura do solo e da 

declividade no estoque de carbono do solo, para cada uma das profundidades do solo 

e para a soma das profundidades, concorreram modelos com o estoque de carbono no 

solo como variável resposta e o tipo de cobertura do solo e a declividade como 

variáveis explanatórias (Tabela 1). Os modelos poderiam ser simples, aditivos ou com 

interação entre as duas variáveis. Somente nesta análise não foi considerada a razão 

entre os estoques de carbono da borda e do interior, mas sim o valor absoluto do 

estoque de carbono. 

Todos os modelos consideraram a identidade do local como variável randômica, 

assumindo que distâncias da borda em um mesmo local (fragmento ou mancha de 

matriz) são mais similares entre si do que com as mesmas distâncias em outros locais. 

Os modelos foram comparados entre si e com o modelo nulo, utilizando o critério de 

Informação de Akaike (AIC), segundo o qual há penalização com o aumento do 

número de variáveis e os modelos plausíveis são aqueles com delta AIC ≤ 2. Todas as 

análises foram realizadas no software estatístico R e a seleção de modelos foi 

realizada com o uso do pacote lmerTest.  
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Tabela 1. Modelos lineares mistos candidatos na seleção de modelos. Em i) modelos 

candidatos no teste das hipóteses i a iii. Esses modelos foram utilizados tanto para a 

razão de estoque de carbono do solo quanto para a razão de carbono para a vegetação.  

Em ii), os modelos candidatos no teste das hipóteses iv e v. Os modelos considerados 

incluem: a) modelos simples compostos de apenas uma variável; b) modelos aditivos 

com até três variáveis; c) modelos com interação entre duas variáveis; d) modelos 

aditivos do efeito individual de uma variável e a interação entre outras duas variáveis. 

Todos os modelos concorreram com o modelo nulo. 
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4. Resultados 
 

4.1. Estoques de carbono 

Foram amostrados 1.310 troncos (DAP > 10 cm), dos quais a maioria foi representada 

por árvores (98,3%) e uma pequena parte por palmeiras (0,7%) e samambaias (0,8%). 

A maior parte (94,7 %) dos troncos possuía DAP < 50 cm e apenas sete troncos 

tinham DAP > 50 cm (Figura A1). A altura dos troncos variou entre 1,7 m e 21,7 m 

(média = 10 ± 2,8 m; Figura A2). O estoque de carbono na vegetação apresentou 

valores entre 5,24 e 25,93 Mg.ha
-
¹, com média de 14,84 ± 5,67 Mg.ha

-
¹ (média ± sd). 

Os indivíduos com DAP na classe 10-20 cm contribuíram com praticamente a metade 

(46%) do estoque de carbono encontrado, enquanto os troncos com DAP > 50 

contribuíram com apenas 4,3% da biomassa total (Figura 3).  

A média do estoque de carbono no solo da floresta (considerando a profundidade total 

amostrada; 0-30 cm) foi de 74,86 ± 19,0 Mg.ha
-
¹, 70,61 ± 10,4 Mg ha

-
¹ para campo 

antrópico e 70,48 ± 12,7 Mg.ha
-
¹ para o eucaliptal. O estoque de carbono no solo 

variou com a profundidade nos três tipos de uso/cobertura do solo (Tabela A1; Figura 

A3). Na floresta, a profundidade intermediária (10-20 cm) apresenta os valores mais 

altos de estoque de carbono (27,27 ± 5,88 Mg ha
-
¹) e a menor média foi encontrada na 

profundidade mais superficial (0-10 cm; 22,83 ± 8,86 Mg.ha
-
¹). A profundidade 20-30 

cm estocou uma quantidade intermediária de carbono, não diferindo das demais 

(24,75 ± 7,12 Mg.ha
-
¹). O estoque de carbono no solo do eucaliptal seguiu o mesmo 

padrão encontrado para a floresta, no entanto, no campo, o menor estoque de C foi 

encontrado no horizonte mais profundo do solo (20-30 cm) e não na porção mais 

superficial (0-10 cm; Figura A3). 
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4.2. Efeito de borda, idade do fragmento e efeito da matriz sobre os 

estoques de carbono (hipóteses i a iii) 

As quantidades de carbono estocadas na vegetação, considerando todas as classes de 

DAP (10-80 cm), nas bordas e no interior diferiram muito pouco (média ± sd = 14,7 ± 

5,2; 14,3 ± 6,3; 15,5 ± 5,8, respectivamente 0-40 m, 40-80 m e 80-130 m) e nenhum 

modelo testado mostrou-se claramente melhor do que o modelo nulo (Tabela 2). No 

entanto, quando analisamos os mesmo dados considerando classes de DAP, alguns 

padrões surgem. Primeiramente, devido à raridade das árvores com DAP > 50 cm 

(n=7) e à sua baixa contribuição para o estoque de carbono total (4,3%), testamos as 

hipóteses i a iii levando em conta somente o estoque de carbono dos troncos com até 

50 cm de DAP. Essa classe de DAP representa a maior parte do estoque de carbono 

(95,7%) e dos troncos (94,7%) e, assim, pode refletir mais claramente a estrutura 

desses fragmentos. Neste caso, o estoque de carbono é influenciado pela interação 

entre idade do fragmento com distância à borda, além de um efeito aditivo do tipo de 

matriz (Tabela 2 e Tabela A3; Figura 4).  

Figura 3. Contribuição de estoque de carbono da vegetação (%) de cada classe de DAP 

(10-20 cm, 20-30 cm, 30-40 cm, 40-50 cm, 50-80 cm).  
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A interação idade-distância indica que o estoque de carbono muda com a distância da 

borda de maneira oposta em fragmentos jovens e antigos. Nos fragmentos antigos, o 

estoque de carbono é menor mais próximo da borda, enquanto nos fragmentos jovens 

o estoque de carbono é maior mais próximo da borda (Figura 4 A). A interação idade-

distância é, ainda, mediada pelo tipo de matriz. Nos fragmentos com matriz de campo 

antrópico (matriz com maior contraste), a variação do estoque de carbono com a 

distância da borda é maior nos fragmentos antigos. Por sua vez, nos fragmentos com 

matriz de eucalipto (matriz com menor contraste), a variação com a distância é menor 

nos fragmentos antigos e, maior nos fragmentos jovens (Figura 4 B). 

Considerando o estoque de carbono das classes de DAP 10-20 cm, os mesmos 

modelos selecionados para a classe de DAP > 50 cm foram selecionados, aos quais se 

acrescenta um modelo com o efeito aditivo da distância à borda com a idade (Tabelas 

2 e A3). Este modelo indica que fragmentos jovens possuem valores ligeiramente 

maiores do que fragmentos antigos e que os primeiros 40 m da borda apresentam 

valores mais altos de carbono do que o bloco 40-80 m da borda (Figura 5 A e B). 

Entretanto, o modelo mais explicativo foi a interação entre idade e distância da borda, 

assim como para o estoque de carbono das árvores com DAP 10–50 cm. Nos 

fragmentos jovens, a contribuição de carbono dessa classe de DAP é maior mais 

próximo da borda e não difere entre distâncias da borda nos fragmentos antigos 

(Figura 5 C). Essa interação é alterada dependendo do tipo de matriz: nos fragmentos 

antigos o estoque de carbono também é maior nos primeiros 40 m das bordas com 

eucalipto, mas é menor nos primeiros 40 m nos fragmentos com matriz de campo 

(Figura 5 D). Para as demais classes de DAP testadas, nenhum modelo testado foi 

claramente melhor do que o modelo nulo (Tabela 2).  

A variação no estoque de carbono no solo não foi explicada pela distância à borda, 

pela idade do fragmento ou pelo efeito da matriz – o modelo nulo foi sempre 

selecionado, independentemente da profundidade de solo considerada (Tabela 2).  
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Tabela 2. Modelos selecionados para explicar variações na razão do estoque de carbono no solo, 
nas diferentes profundidades, e na vegetação, para as diferentes classes de DAP, considerando 

diferentes combinações das variáveis explicativas de distância à borda, idade do fragmento e tipo 

de matriz. Os modelos com maior suporte (delta  AIC < 2) estão destacados em negrito. 
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Figura 4. Variação do estoque da razão carbono na vegetação (as classes de DAP 10-50 cm) em função da 

distância da borda, da idade do fragmento e do tipo de matriz de acordo com os melhores modelos (delta 

AIC ≤ 2. Em A, modelo com o estoque de carbono na vegetação em função da interação entre idade e 

distância da borda (razão de C ~ idade * distância da borda). Em B, o modelo com a razão estoque de 
carbono na vegetação em função da interação entre idade e distância com efeito aditivo da matriz (razão de 

C ~ matriz + idade * distância da borda). Em cinza claro, os fragmentos antigos e em cinza escuro, os 

fragmentos jovens. A linha horizontal pontilhada representa o valor de estoque de carbono do interior (80-
130 m). A linha horizontal nas caixas representa a mediana, a caixa o primeiro e o terceiro quartis as linhas 

verticais, o intervalo de confiança de 95%. 

A 

B 
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Figura 5. Variação dos dados de acordo com os modelos explicativos da razão estoque de carbono na 

vegetação para a classe de DAP 10-20 cm. Em A e B o modelo aditivo entre idade e distância da borda 

(razão C ~ idade + distância); em C, modelo com interação entre idade e distância da borda  (razão C ~ 

idade * distância); em D, o modelo com a interação entre idade e distância com efeito aditivo da matriz 
(razão C ~ idade * distância + matriz). A linha horizontal representa a mediana, a caixa o primeiro e o 

terceiro quartis as linhas verticais, o intervalo de confiança de 95%. 
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4.3. Efeito da declividade e do uso do solo no Carbono no solo (hipóteses 

iv e v) 

Para o conjunto do solo amostrado (profundidade 0-30 cm) e para cada uma das 

profundidades, foram igualmente plausíveis os modelos que consideraram 

unicamente a declividade do solo, ou a declividade e o uso dos solos, seja de forma 

aditiva ou interativa (Tabelas 3 e A4; Figura 6). De acordo com os modelos aditivos, 

considerando a profundidade total (0-30 cm), o estoque de carbono no solo difere 

pouco entre floresta e campo e é mais baixo no eucaliptal (Figura 6 A). No horizonte 

mais superficial (0-10 cm), o estoque de carbono é menor no solo do eucaliptal e não 

difere entre campo e floresta (Figura 6 C). Já nas profundidades 10-20 cm e 20-30 

cm, o carbono no solo do campo é menor do que nos outros usos (Figuras 6 E e G). 

Segundo os modelos com interação, o estoque de carbono no solo aumenta com a 

declividade na floresta (Figuras 6 A, D, E e H), diminui com o aumento da 

declividade no eucaliptal (principalmente na profundidade 0-10 cm; Figura 6 D) e 

apresenta pouca variação no campo.  
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Tabela 3. Seleção de modelos com a razão de carbono no solo em função do tipo de uso/cobertura 
do solo e da declividade. Concorreram modelos com o efeito de cada uma das variáveis, com 

adição ou com interação entre as duas variáveis. Os modelos com maior suporte (delta AIC ≤ 2) 

estão destacados em negrito. 
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5. 

Figura 6. Variação do estoque de 
carbono do solo em função do 

tipo de uso/cobertura e da 

declividade, para cada 
profundidade do solo, de acordo 

com os modelos selecionados 

(delta AIC ≤ 2). À esquerda, os 

modelos aditivos e a direita os 
modelos com interação. A floresta 

é representada pelos quadrados e 

pela linha pontilhada em cinza 
escuro; o eucalipto, pelos 

triângulos e pela linha em cinza 

claro e, o campo pelos círculos e 
pela linha contínua em preto. 

Cada dupla horizontal de gráficos 

representa uma profundidade do 

solo: A e B, 0-30 cm; C e D, 0-10 
cm; E e F, 10-20 cm; G e H, 20-

30 cm. Na profundidade 0-10 cm 

o estoque de carbono no eucalipto 
é mais baixo do que nos outros 

usos (C) e diminui com 

declividade (D). Nas demais 
profundidades (10-20 cm e 20-30 

cm) o estoque de carbono é 

menor no solo do campo do que 

no solo da floresta e do eucaliptal 
(E e G). Somente no solo da 

floresta, o estoque de carbono 

apresenta uma tendência forte de 
aumento com a declividade (B, D, 

F e H). 
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5. Discussão 
 

Nossos resultados confirmam que em paisagens muito fragmentadas e heterogêneas, 

o estoque de carbono é influenciado pela interação de múltiplos fatores da paisagem. 

No caso da vegetação, encontramos efeitos relacionados à proximidade da borda, ao 

tipo de matriz e à idade da mata. Já para o carbono no solo, não houve efeito da 

estrutura florestal, mas sim do tipo de uso do solo e da declividade. Esses efeitos 

podem ter amplas implicações, tanto nos estoques de carbono (C), que são 

extremamente baixos, no caso da vegetação, quanto na forma de se considerar essa 

heterogeneidade espacial da distribuição do C em políticas de amenização de 

mudanças climáticas.  

5.1. A paisagem e o estoque de carbono na vegetação 

Este estudo encontrou um valor extremamente baixo de estoque de carbono na 

vegetação, quando comparado com trabalhos realizados em florestas tropicais mais 

maduras (Chave et al., 2003; Vieira et al., 2004; Marin-Spiotta et al., 2007; 

Groeneveld et al., 2009; Alves et al., 2010; de Paula et al., 2011; Vieira et al., 2011). 

A alta contribuição de estoque de carbono das árvores de pequeno porte (DAP ≤ 30 

cm) indica que as florestas dos fragmentos estudados estão em um estágio inicial de 

sucessão vegetacional (Brown & Lugo, 1990; Piotto et al., 2009). O estoque de 

carbono que encontrado também é inferior aos valores levantados em inventários 

mais amplos realizados em florestas iniciais na mesma região  (Ditt et al., 2008; 

Romitelli, 2014), o que ressalta a alta heterogeneidade dessa paisagem e a 

necessidade da realização de inventários espacialmente abrangentes a fim de 

representar adequadamente os estoques de C nestas paisagens.  

 O baixo valor de estoque de carbono nessas florestas deve estar relacionado com a 

forte pressão de degradação antrópica. Os fragmentos de Mata Atlântica sofrem uma 

extrema pressão de degradação, pois a proximidade a áreas intensamente habitadas e 

aos centros urbanos faz com que os remanescentes florestais sejam intensamente 

utilizados, seja para corte seletivo para exploração da madeira, para caça, pela 

abertura de trilhas de acesso ou pelo pastejo do gado (Ribeiro et al., 2009; Tabarelli et 

al., 2010; Romitelli et al., 2014). Esse uso intensivo das florestas gera um dinâmico 

processo de desmatamento e regeneração (Teixeira et al., 2009) que resulta em 
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fragmentos com diferentes idades e estágios sucessionais. Como parte dos fragmentos 

estudados é remanescente de um antigo processo de desmatamento da Floresta 

Atlântica (fragmentos antigos), enquanto os fragmentos jovens são matas que 

regeneraram em áreas anteriormente ocupadas por usos agrícolas, não seria esperado 

que estes fragmentos apresentassem um valor de estoque de carbono similar às 

florestas maduras. Liebsch et al. (2008) estima que seja necessário aproximadamente 

150 anos para uma floresta atingir o estágio de floresta madura. O longo período 

necessário para os fragmentos de florestas secundárias alcancem o estágio sucessional 

de floresta madura, atrelado aos distúrbios constantes causados pelas perturbações 

antrópicas, podem manter essas florestas por muito tempo, ou permanentemente, em 

um estágio sucessional inicial (Tabarelli & Peres, 2002; Tabarelli et al., 2010).  

Boa parte do conhecimento sobre efeitos de borda é resultado de estudos realizados 

em fragmentos remanescentes de floresta madura (de Paula et al., 2011; Laurance et 

al., 2011). Os efeitos de borda nessas florestas estão relacionados à grande 

mortalidade de árvores de grande porte (Ferreira & Laurance, 1997; Laurance et al., 

1997; Nascimento & Laurance, 2004; Oliveira et al., 2008), devido ao estresse 

hídrico e aos danos causados pelo vento. A mortalidade dessas árvores e a 

consequente abertura de clareiras, somado ao maior fluxo de sementes de outros 

habitats (Dirzo & Tabarelli, 2006) e ao gradiente microclimático causado pela borda 

(Lovejoy et al., 1986;  Didham & Lawton, 1999; Sizer & Tanner, 1999) promovem 

condições adequadas ao estabelecimento e crescimento de espécies intolerantes à 

sombra (Laurance, 2002; Oliveira et al., 2004; Santos et al., 2008; Hardt et al., 2013). 

A substituição de árvores de grande porte, que armazenam a maior parte do carbono 

dessas florestas, por espécies pioneiras de vida curta, pequeno porte e baixa densidade 

da madeira, resulta na redução do estoque de carbono (Laurance et al., 1997, 2001, 

2006a; Nascimento & Laurance, 2004). 

No entanto, nossos resultados apontam um padrão que diverge do padrão esperado 

em resposta ao efeito de borda. Nos fragmentos estudados, a variação do estoque de 

carbono com a distância da borda ocorre de forma oposta em fragmentos antigos e 

jovens (Figura 5). Enquanto nos fragmentos antigos os efeitos de borda causam a 

redução da biomassa, como o observado em fragmentos de floresta madura, nos 

fragmentos jovens o efeito de borda leva a um maior estoque de carbono na borda do 
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que no interior. O padrão encontrado para árvores com DAP < 50 cm é causado, 

particularmente, pelo aumento do carbono estocado em árvores com DAP 10-20 cm 

na borda dos fragmentos jovens (Figura 4). 

Uma possível explicação para o padrão encontrado é a mudança da comunidade 

vegetal ao longo do desenvolvimento sucessional dos fragmentos e adaptação dessa 

comunidade às condições microclimáticas da borda. Nos fragmentos jovens, as 

espécies pioneiras são mais abundantes do que nos fragmentos antigos (Tabarelli & 

Peres, 2002; Liebsch et al., 2008; Santos et al., 2008). Essas espécies estão adaptadas 

às condições microclimáticas de alta temperatura e luminosidade existente nas bordas 

e têm seu crescimento e recrutamento favorecidos nas bordas dos fragmentos 

(Laurance et al., 2002, 2006a, 2006b; Santos et al., 2008). A alta taxa de crescimento 

das espécies pioneiras (Brokaw, 1985) e a elevada densidade de árvores nas bordas 

(Harper et al., 2005; Hardt et al., 2013) pode elevar o estoque de carbono nas bordas 

dos fragmentos jovens. Em fragmentos antigos, onde a abundância de espécies tardias 

é maior (Liebsch et al., 2008), as variações microclimáticas causam um efeito 

negativo sobre o crescimento, recrutamento e sobrevivência dos indivíduos dessas 

espécies e o efeito de borda resulta em baixos valores de estoque de carbono nas 

bordas desses fragmentos. Além disso, as árvores de grande porte e as espécies 

tardias são ausentes ou pouco abundantes em fragmentos jovens (Santos et al., 2008). 

Assim, nesses fragmentos, a principal consequência do efeito de borda sobre o 

estoque de carbono não é a perda de estoque de carbono pela mortalidade das árvores 

grandes, mas sim o aumento do recrutamento e crescimento de espécies pioneiras na 

borda e, como consequência, o aumento do estoque de carbono na borda. 

Nossos resultados também confirmam a influência do tipo de matriz sobre o estoque 

de carbono na vegetação, que além de mediar as alterações climáticas causadas pelos 

efeitos de borda, pode influenciar o fluxo de dispersores, afetando a chegada de 

sementes e alterando a comunidade vegetal (Laurance et al., 2011). Encontramos um 

maior estoque de carbono em árvores com DAP 10-20 cm nas bordas de fragmentos 

jovens com matriz de eucalipto, comparando-se com as bordas com campo. De uma 

forma geral, nas matas estudadas, os indivíduos de grande porte, apesar de estocarem 

uma grande quantidade de carbono individualmente, são responsáveis por uma 

pequena parte do estoque de carbono e provavelmente são pouco representativos da 
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estrutura das florestas secundárias nas paisagens fragmentadas da Mata Atlântica. 

Nesses ambientes mais alterados, as árvores de pequeno porte representam a maior 

parte da comunidade vegetal (Brown & Lugo, 1990). 

Embora não tenhamos identificado as espécies e, assim, não tenhamos evidências de 

que o maior estoque de carbono na borda está armazenado em espécies pioneiras, 

diversos autores têm encontrado evidências que fragmentos jovens e bordas possuem 

uma grande abundância de espécies pioneiras em detrimento das espécies tardias 

(Laurance, 2002; Tabarelli & Peres, 2002; Laurance et al., 2006a; 2006b; Hardt et al., 

2013). Santos et al. (2008), por exemplo, encontraram abundância de espécies 

pioneiras na borda três vezes maior do que no interior. Segundo esses mesmos 

autores, bordas possuem metade da riqueza de espécies do interior, sendo assim, um 

subconjunto do pool total de espécies no fragmento. Esses resultados dão um forte 

indicativo de que as espécies de pequeno porte, que foram responsáveis por grande 

parte do carbono nas bordas são, de fato, espécies pioneiras.  

Em grandes fragmentos de florestas tropicais há uma congruência entre o SE de 

estoque de carbono e a biodiversidade (Magnago et al., 2015). Entretanto, o maior 

estoque de carbono que encontramos nas bordas dos fragmentos florestais em 

regeneração não pode ser visto como sinal de qualidade ambiental. O estoque de 

carbono armazenado por espécies pioneiras pode ser temporário, uma vez que muitas 

dessas espécies possuem alta taxa de mortalidade e recrutamento (Laurance et al., 

1998a, 1998b; Nascimento & Laurance, 2004). A alta densidade e o rápido 

crescimento das pioneiras podem levar ao sombreamento do ambiente e a um declínio 

em massa dessa população (Brokaw, 1985) e, em consequência, a uma rápida perda 

desse estoque de carbono. Além disso, grande parte desse estoque está armazenado 

em um conjunto reduzido de espécies pioneiras, que não desempenham as funções 

ecológicas necessárias à manutenção da biodiversidade e à prestação de serviços 

ecossistêmicos. No Sistema Cantareira, os serviços ecossistêmicos de provisão e 

manutenção da qualidade da água são particularmente importantes, pois os 

fragmentos florestais abrigam grande parte das nascentes responsáveis pelo 

abastecimento de grande parte da população da cidade de São Paulo. Uma 

comunidade vegetal formada principalmente por espécies pioneiras pode não ser 

suficientes para manter essas nascentes. 
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5.2. A paisagem e o estoque de carbono no solo 

Os valores de estoque de carbono no solo foram superiores ao estoque de carbono da 

vegetação e, ao contrário do que esperávamos, não encontramos nenhum efeito da 

proximidade à borda, do tipo de matriz adjacente e da idade da mata sobre os 

estoques de carbono no solo como reflexo da mudança do estoque de carbono da 

vegetação. Um estudo realizado nos Estados Unidos (Woodbury et al., 2006) reporta 

que a biomassa aérea é muito mais impactada pelas mudanças de uso da terra do que 

o estoque de carbono no solo. Isso pode ocorrer devido ao tempo necessário para que 

o estoque de carbono no solo seja impactado e mobilizado após as mudanças de uso. 

O resultado encontrado confirma a importante contribuição do solo no estoque de 

carbono florestal (Dixon, et al., 1994; Vieira et al., 2011) e reforça que o solo é um 

reservatório de carbono de alta resiliência e resistência (Schwendenmann & Pendall, 

2006). 

Como a temperatura média anual é o preditor mais importante do estoque de carbono 

no solo em florestas tropicais secundárias, segundo a revisão de Marin-Spiotta & 

Sharma (2013), esperávamos que o estoque de carbono no solo variasse com o efeito 

de borda. Isto seria esperado como reflexo da mudança de deposição de matéria 

orgânica e das mudanças microclimáticas causadas pela proximidade à borda 

(Didham & Lawton, 1999). Este efeito deveria elevar a temperatura do solo, 

aumentando a velocidade de decomposição (Davidson & Janssens, 2006), assim 

como a emissão de CO2 a partir do C do solo (Mande et al., 2015), o que deveria 

levar a uma redução do estoque de carbono no solo na borda dos fragmentos. 

Entretanto, não detectamos variação no estoque de carbono com a proximidade da 

borda.  

É possível que as variações na temperatura afetem o estoque de carbono no solo em 

uma escala mais fina ou mais ampla do que aquela que estudamos.  Por outro lado, a 

variação no estoque de carbono pode ocorrer em uma escala mais ampla do que 

aquelas que estudamos. Sousa Neto et al. (2011) e Vieira et al. (2011), por exemplo, 

encontraram variação nas emissões e no estoque de carbono com a variação de 

temperatura que ocorre ao longo de um gradiente altitudinal de 100 a 1000 m. A 

relação entre temperatura e solo em diferentes escalas espaço-temporais pode 

dificultar a identificação dos fatores que operam na escala que estudamos.  



 

30 

 

 

Os resultados da meta-análise realizada por Don et al. (2011) revelam que, nas 

regiões tropicais, as florestas secundárias estocam menos carbono no solo do que 

florestas primárias e que a diferença ocorre principalmente nos primeiros 10 cm de 

profundidade do solo. As florestas antigas não passaram por distúrbios no solo e o 

estoque de carbono é resultado de uma contínua e longa deposição de matéria 

orgânica sobre o solo. Os fragmentos que estudamos, embora tenham diferentes 

idades, são fragmentos de florestas secundárias que estão sujeitos a perturbação 

antrópica intensa (Romitelli, 2014), ou mesmo, fragmentos que estão em processo de 

regeneração há pouco tempo (< 60 anos). A diferença esperada com a idade seria 

devido ao tempo de deposição e acúmulo de matéria orgânica no solo, mas, apesar 

dos níveis de carbono no solo aumentarem desde os primeiros anos da regeneração 

(Nogueira et al., 2011), essas mudanças podem não ocorrer em curto prazo (Coutinho 

et al., 2010). Desta forma, um longo período de tempo pode ser necessário até que o 

estoque de carbono no solo atinja os níveis encontrados em uma floresta madura 

(Neumann-Cosel et al., 2011). Ademais, fatores ambientais, como a temperatura e a 

precipitação, podem ser determinantes do estoque de carbono no solo  (Jobbágy & 

Jackson, 2000) em locais com alta temperatura e umidade e podem sobrepor outros 

efeitos, como aqueles esperados pela idade da floresta (Marin-Spiotta & Sharma, 

2013). Segundo a revisão realizada por Marin-Spiotta & Sharma (2013), quando 

houve uso antrópico do solo entre o desmatamento e a regeneração, a idade da 

floresta explica a variação no estoque de carbono. Isso sugere que o uso histórico do 

solo também é importante na determinação do estoque de carbono. 

Apesar de não termos encontrado a variação esperada no estoque de carbono do solo 

sob os efeitos de borda, matriz e idade da vegetação, o estoque de carbono apresentou 

uma forte relação positiva com o aumento da declividade e uma associação na 

variação do estoque de carbono com a declividade e o tipo de uso do solo. Entretanto, 

a relação entre o estoque de carbono no solo e a declividade pode ser indireta. O 

maior estoque de carbono em áreas muito íngremes pode estar relacionado com o 

histórico de uso dessas áreas. Áreas mais declivosas possuem acesso mais difícil, e 

assim podem historicamente sofrer menos influência de atividades antrópicas (Asner 

et al., 2009) e então terem sofrido menos com as perdas de matéria orgânica causadas 

pelo manejo do solo. 
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O estoque de carbono no solo tem uma relação distinta com a declividade, 

dependendo do tipo de cobertura. O modelo com interação entre declividade e tipo de 

uso mostra uma pronunciada relação positiva do carbono no solo com a declividade 

nas áreas de floresta, que não é observada no eucaliptal e é pouco evidente no campo, 

sugerindo que a associação do estoque de carbono com a declividade esteja sendo 

tendenciada pelo padrão encontrado na floresta. Caso essa intepretação esteja correta, 

a hipótese de que as áreas mais declivosas teriam seu uso inibido é ainda mais 

plausível. Silva et al. (2007, 2008), Mello (2009) e Teixeira et al. (2009) reportam, 

para outras regiões da Mata Atlântica, uma relação entre áreas declivosas e a presença 

de florestas e atribuem essa relação ao fato do difícil acesso e pouco interesse das 

áreas íngremes para a agricultura terem inibido o uso dessas áreas, que permaneceram 

como florestas. O mesmo padrão parece ocorrer na Serra da Cantareira, com menor 

ocupação no passado das áreas mais declivosas e por isso a presença de florestas com 

menores perdas de matéria orgânica causadas por ocupações agrícolas do solo 

(Whately & Cunha, 2007). Ainda, se as áreas com alta declividade tiveram o uso 

antrópico inibido ao longo dos anos, é possível supor que as áreas de floresta em 

declividade acentuada podem ser mais antigas do que as florestas em terrenos planos. 

Dessa forma, o estoque de carbono nessas áreas seria resultado de um longo período 

de acúmulo de matéria orgânica depositada pela floresta somado a um histórico de 

baixa perturbação do solo. 

Encontramos menor estoque de carbono na superfície do solo nas áreas florestais 

(vegetação nativa e eucaliptais) do que no campo. A matéria orgânica presente na 

superfície do solo é composta de matéria orgânica particulada e devido à sua baixa 

estabilidade, que não contribui para a agregação do solo, é mais influenciada por 

fatores climáticos (temperatura e precipitação) e, assim, pode estar mais sujeita à 

perda por decomposição e erosão (Feller & Beare, 1997; Jobbágy & Jackson, 2000). 

Assim, as mudanças no estoque de carbono na superfície do solo podem ser mais 

rápidas do que em profundidades maiores (Jobbágy & Jackson, 2000; Poeplau et al., 

2011; Mande et al., 2015). No solo do eucaliptal, a diferença é ainda mais aparente do 

que na floresta, e possivelmente deve-se à exposição periódica deste solo após o seu 

corte. O solo fica exposto à ação das chuvas e consequentemente, à erosão. Além 

disso, o distúrbio causado durante o preparo do solo para o plantio, principalmente 

quando o plantio é mecanizado, pode prejudicar o estoque de carbono do solo de 
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sistemas silviculturais (Laganiere et al., 2010) e pode acelerar a decomposição da 

matéria orgânica (Guo & Gifford, 2002). Os efeitos da silvicultura de eucalipto sobre 

o estoque de carbono no solo também são controversos. Alguns estudos apontam 

redução do carbono no solo na conversão de floresta para eucaliptal (Garay et al., 

2003; Gama-Rodrigues et al., 2008), ganho de carbono na conversão de floresta ou 

pastagem para eucaliptal (Lima et al., 2006; Balieiro et al., 2008; Coutinho et al., 

2010; Li et al. , 2012) e ausência de mudança no estoque de carbono do solo causada 

por plantações de Eucalipto (Fialho & Zinn, 2014). Todavia, nosso resultado com 

baixo valor carbono encontrado na camada superficial do solo do eucaliptal, se 

comparado com a floresta e o campo, associado à relação negativa entre o estoque de 

carbono e a declividade do terreno, sugere que na camada superficial do solo do 

eucaliptal ocorram perdas de carbono por erosão e, principalmente, por decomposição 

de matéria orgânica particulada. Esse menor estoque de carbono na camada 

superficial pode representar as perdas de carbono que ocorrem nos primeiros anos do 

estabelecimento da silvicultura (Paul et al., 2002) ou pode se tratar de perdas 

permanentes. Assim, mesmo depois de muitos anos, o estoque de carbono no solo das 

plantações pode não alcançar o estoque de carbono encontrado na floresta nativa 

(Laganiere et al., 2010). 

O padrão em áreas campestres foi um pouco distinto, uma vez que a camada 

superficial apresentou estoque de carbono de solo similar ou superior à floresta e o 

menor estoque foi observado na profundidade 20-30 cm. Este resultado pode ser 

consequência da alta incorporação de matéria orgânica na superfície, pois a principal 

fonte de matéria orgânica nos solos de pastagens é a matéria orgânica proveniente das 

raízes das plantas herbáceas, que se acumulam nas camadas mais superficiais do solo 

(Cerri et al., 1991; Jackson et al., 1996; Jobbágy & Jackson, 2000). Muitos estudos 

encontram diferença no estoque de carbono no solo em usos do solo distintos, 

entretanto não há consenso na literatura sobre o efeito de conversões de uso do solo 

no estoque de carbono (Guo & Gifford, 2002; Laganiere et al., 2010; Don et al., 

2011; Mcsherry & Ritchie, 2013). Particularmente, a ausência de diferença entre o 

estoque de carbono no solo de pastagens e de florestas é recorrente na literatura 

(Murty et al., 2002; Mcsherry & Ritchie, 2013). Ela é, em parte, explicada pela 

compactação do solo pelo pisoteio do gado, que aumenta a densidade do solo (Neill et 

al., 1997; Costa et al., 2009; Don et al., 2011), e resulta em uma maior concentração 



 

33 

 

 

de carbono por volume de solo. Perdas de carbono no solo nos primeiros 20 cm do 

solo podem ocorrer nos primeiros anos após a conversão de florestas para pastagens. 

Entretanto, esse estoque pode ser recuperado alguns anos após essa conversão e 

retornam aos níveis inicias (Cerri et al., 1991; Poeplau et al., 2011). Esta reposição 

ocorre devido à maior concentração de biomassa nas raízes das plantas herbáceas 

(Cerri et al., 1991; Kuzyakov & Domanski, 2000; Bolinder et al., 2002), ao papel 

dessas raízes na estabilização de matéria orgânica no solo (Schmidt et al., 2011), além 

da maior rotatividade da biomassa das raízes (Kuzyakov & Domanski, 2000; Guo & 

Gifford, 2002; Laganiere et al., 2010). As pastagens da região de estudos são antigas 

e provavelmente já tiveram tempo de recuperar o estoque de carbono no solo.  

Nas camadas mais profundas do solo o carbono pode ser estocado em forma de 

compostos bastante estáveis e resistentes à decomposição e à oxidação (Primavesi, 

2002). Devido a essa estabilidade, não é tão sensível às perturbações causadas pelo 

efeito de borda e pelas mudanças de uso do solo. Entretanto, o carbono da camada 

superficial do solo é composto principalmente por matéria orgânica particulada e é 

mais sensível às mudanças na vegetação, bem como a perturbações causadas pelo 

manejo intenso do solo. Plantações de Eucalipto, que não contrastam com a floresta 

tanto quanto o campo, poderiam ser menos impactantes ao solo do que uma cobertura 

não florestal, entretanto o manejo intenso do solo do eucalipto, mesmo que periódico, 

parece causar perdas de estoque de carbono na camada superficial. O campo, apesar 

de não ser uma cobertura florestal para o solo, sofrem perturbações constantes pelo 

pisoteio do gado e ação das chuvas, mas a matéria orgânica incorporada ao solo a 

partir das raízes e o papel dessas raízes na estabilização do solo contra a erosão, 

causam menos perdas ao estoque de carbono no solo do que as perturbações menos 

frequentes, mas mais intensas que ocorrem no eucaliptal. 

5.3. Implicações  

O valor muito baixo de estoque de carbono na vegetação (mais baixo do que em 

florestas maduras) reflete o alto grau de degradação das paisagens fragmentadas 

estudadas. As florestas dessas paisagens estão expostas a perturbações causadas pelos 

efeitos de borda e também por perturbações antrópicas (Tabarelli et al., 2010; 

Romitelli, 2014), que levam a um predomínio de espécies pioneiras (Tabarelli et al., 

2010). É possível que as florestas em paisagens fragmentadas permaneçam por um 



 

34 

 

 

longo tempo em um estágio sucessional pouco avançado ou que nunca atinjam os 

níveis de estoque de carbono encontrados em florestas maduras (Tabarelli et al., 

2008; Santos et al., 2008). Como consequência, é possível que estas matas tenham 

sua capacidade de prover serviços ecossistêmicos reduzida, visto que estes 

fragmentos armazenam uma baixa quantidade de carbono, que o processo de sucessão 

ocorre muito lentamente (Tabarelli & Peres, 2002) e, que a maior parte do carbono 

está estocado em espécies de vida curta e com alta taxa de mortalidade e substituição.  

Programas de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) que visem reduzir emissões 

de CO2 ou amenizar mudanças climáticas, quando aplicados a este tipo de paisagem, 

devem levar em conta a menor capacidade destas matas estocarem C acima do solo. 

Isto pode ser feito ao se utilizar como linha de base florestas imersas nestas mesmas 

paisagens, mas que tenham sofrido menos perturbações no passado e estejam hoje em 

situações mais favoráveis (por exemplo, em fragmentos grandes, mais antigos, longe 

de bordas). Ademais, PSA devem considerar o desenvolvimento sucessional das 

florestas nestas condições desfavoráveis e a capacidade de acúmulo de carbono em 

longo prazo. A contribuição de estoque de carbono principalmente pelas árvores de 

pequeno porte (DAP 10-20 cm) implica na necessidade de restauração ativa desses 

fragmentos. Devido às características dessa paisagem (grande distância entre 

fragmentos, matriz inóspita e baixa conectividade) e à ausência ou raridade de árvores 

de grande porte e às condições de borda que favorecem a auto substituição das 

pioneiras (Tabarelli et al., 2008), é possível que essa paisagem não seja capaz de se 

regenerar por conta própria (Pütz et al., 2011), ou que, sem manejo, isso ocorra de 

uma forma muito lenta. Ações de restauração devem visar o aumento da 

conectividade da paisagem, a fim de aumentar o fluxo de sementes, dispersores e 

polinizadores entre os fragmentos, reduzindo o impacto negativo da matriz sobre a 

composição das espécies vegetais da floresta.  

Apesar do estoque de carbono no solo não ser afetado pelas alterações climáticas 

causadas pelos efeitos de borda, esse estoque é sensível a mudanças no uso da terra 

que causam perturbações muito intensas no solo. As perturbações no solo em 

consequência do preparo do solo para o plantio comercial de espécies florestais, como 

o eucalipto, e a completa exposição do solo à precipitação no final do ciclo de plantio 

podem modificar a estrutura da camada superficial do solo e levar a perdas de 
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carbono por erosão e decomposição. Assim, o tipo de cobertura do solo pode não ser 

o fator mais importante na perda de carbono do solo e a intensidade de manejo e 

perturbação antrópica do solo pode ser determinante das perdas de carbono em 

decorrência das mudanças de uso da terra.   

Desta forma, deve-se reconhecer que há uma alta heterogeneidade na distribuição 

espacial no estoque de C em paisagens fragmentadas e que, na medida do possível, 

programas que visem melhorar a estrutura destas paisagens com o objetivo de manter 

ou aumentar a provisão de SE de regulação climática prestado por essas matas devem 

atuar de forma a: i) reduzir a proporção de matas em situação de borda; ii) incentivar 

a manutenção de florestas em um estágio sucessional mais avançado; iii) aumentar a 

permeabilidade da matriz de uso humano, principalmente com usos ou práticas que 

levem a uma menor desestruturação do solo; iv) manter florestas nas áreas mais 

íngremes.  

 



 

36 

 

 

6. Conclusões 
 

Os fragmentos estudados têm uma capacidade muito baixa de armazenamento de C 

na vegetação. Ao contrário do esperado, as bordas dos fragmentos jovens estocam 

mais carbono do que o interior e do que as bordas e o interior dos fragmentos antigos, 

principalmente devido ao aumento do estoque de carbono em árvores de pequeno 

porte. É possível que os fragmentos jovens (regenerantes) possuam mais espécies 

pioneiras, que têm seu recrutamento e crescimento favorecidos pelos efeitos de borda, 

do que os fragmentos antigos (remanescentes). Nos fragmentos em contato com 

matriz de eucalipto, esse efeito foi ainda mais evidente e uma das explicações 

possíveis é que nessas bordas as sementes vindas do sub-bosque do eucaliptal 

contribuam com esse aumento no estoque de carbono da borda. Apesar de maior, o 

estoque de carbono nas bordas dos fragmentos em regeneração, não pode ser 

interpretado como sinal de qualidade ambiental, pois essas florestas dominadas por 

espécies pioneiras podem não garantir a prestação de outros SE e a manutenção da 

biodiversidade. 

O estoque de carbono no solo não foi afetado pelos efeitos de borda, mas foi maior 

em áreas com alta declividade, principalmente as com cobertura florestal, onde a 

ocupação antrópica deve ter sido menos frequente ou menos intensa devido à 

dificuldade de acesso. Esse estoque de carbono no solo foi menor na camada 

superficial do solo do eucaliptal, principalmente em áreas com alta declividade, e 

pode estar relacionado à perda (por erosão ou oxidação) de matéria orgânica causada 

pela perturbação periódica do solo. O estoque de carbono no solo é mais resistente às 

perturbações causadas pela fragmentação do que o estoque de carbono na vegetação, 

mas parece ser afetado por perturbações intensas e frequentes ou pelo acúmulo das 

perturbações ao longo do tempo. Usos do solo que causem menos distúrbio no solo 

parecem ser mais benéficos ao estoque de carbono no solo. Todavia, o carbono 

atualmente estocado no solo pode não ser totalmente proveniente do uso atual do 

solo, mas ter sido depositado pela floresta antes do desmatamento (Huth et al., 2012). 

Estudos que avaliem a proveniência do estoque de carbono no solo a partir de análise 
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de isótopos de 
13

C colaboram com o melhor entendimento das mudanças de uso do 

solo sobre o estoque de carbono. 

Esses dados evidenciam que vários elementos da composição e configuração da 

paisagem são capazes de modular o estoque de carbono em matas secundárias 

situadas em paisagens fragmentadas, e que este padrão espacial deve ser considerado 

em políticas públicas que visem fomentar serviços ecossistêmicos de regulação 

climática.  
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7. Resumo 
 

As florestas representam o mais importante reservatório de carbono (C) dentre os 

ecossistemas terrestres e sua conversão para usos antrópicos da terra pode afetar o 

estoque de C na vegetação e no solo. Esse processo pode ser mediado pela 

composição e configuração da paisagem, em particular em função dos efeitos de 

borda nas áreas florestais e pelas mudanças no tipo de uso do solo e na idade das 

matas. Este trabalho tem como objetivo investigar como a distância da borda, as 

mudanças de uso do solo, a matriz e a idade da mata impactam os estoques de C na 

vegetação e no solo em paisagens fragmentadas de Mata Atlântica. Para isso, foram 

escolhidos doze fragmentos florestais (14 – 235 ha) em duas classes de idade (jovens: 

<50 anos e antigos ≥70 anos) e em contato com diferentes tipos de matriz (plantações 

de Eucalipto, que têm menor contraste com a floresta, e campo antrópico, com maior 

contraste), onde foram estimados os estoques de C acima e abaixo do solo ao longo 

de dois transectos com 130 x 5 m perpendicular à borda de cada fragmento. No total 

foram amostrados 1.310 troncos e coletadas amostras de solo em três profundidades 

entre 0-30 cm e em quatro distâncias da borda, além de amostras de solo nos dois 

tipos de matriz. O estoque de C foi calculado por equações alométricas para a 

vegetação e por oxidação do C orgânico para o solo. Concorreram modelos lineares 

mistos com o estoque de C na vegetação ou no solo em função de diferentes 

combinações das variáveis: idade do fragmento, tipo de matriz e a distância da borda. 

Para o estoque de carbono no solo também concorreram modelos com combinações 

entre tipo de uso do solo e a declividade do terreno. O estoque de C teve média de 

14,84 ± 5,67 Mg ha
-
¹ na vegetação e 74,86 ± 19,0 Mg ha

-
¹ no solo da floresta 

(profundidade 0-30 cm). O estoque de C na vegetação foi, conforme esperado, menor 

nas bordas de fragmentos antigos com matriz de campo, principalmente nos primeiros 

40 m. No entanto, contrariamente ao esperado, em fragmentos jovens, o estoque de C 

foi invertido, sendo maior nas bordas, principalmente em contato com a matriz de 

eucalipto e nos primeiros 40 m da borda. Esse padrão foi determinado principalmente 

pela contribuição de C das árvores com DAP 10-20 cm, as quais foram responsáveis 

por grande parte do estoque de C (46%). O estoque de C no solo não foi explicado 

pela idade, matriz ou distância da borda, mas varia com a declividade dependendo do 
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tipo de uso do solo: aumentou na floresta, diminuiu no eucaliptal e não variou no 

campo. Os resultados sugerem que os efeitos de borda têm um impacto diferente na 

biomassa aérea em fragmentos antigos (remanescentes) e jovens (regenerantes). 

Assim, os efeitos de borda podem estar beneficiando a comunidade vegetal presente 

nos fragmentos jovens e prejudicando a comunidade dos fragmentos antigos. O 

estoque de C do solo é pouco sensível às alterações da estrutura florestal (i.e. aos 

efeitos de borda e da idade da mata), porém responde ao tipo de uso do solo, sendo 

perdido quando este uso é mais intenso. Em suma, os resultados mostram que os 

estoques de C em paisagens que sofreram longo processo de desmatamento e 

fragmentação, como as da Mata Atlântica, são bastante heterogêneos e modulados 

pela estrutura da paisagem. Esse processo levou a importantes perdas nos estoques 

aéreos, enquanto os estoques no solo ainda permanecem altos, em particular em áreas 

florestais ou menos manejadas. Esse padrão espacial heterogêneo nos estoques de C 

em paisagens fragmentadas deve ser considerado em políticas públicas que visem 

fomentar serviços ecossistêmicos de regulação climática em florestas tropicais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Efeitos de borda, Estrutura da paisagem, Serviços Ecossistêmicos 
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8. Abstract 
 

Among terrestrial ecosystems, the forests compose the most important carbon 

reservoir and its conversion for anthropogenic use may affect the stored carbon in 

both vegetation and soil. In this context, the landscape structure (composition and 

configuration) can strongly modulated this process throughout edge effects and 

consequently by changes on land use and forest age. We aim investigate how edge 

effects, the changes on land use, the type of matrix and the forest age affects the 

carbon stock in fragmented landscapes in the Brazilian Atlantic Forest. For this, were 

chosen twelve forest fragments (14-235 ha) in two age classes (second growth <50 

years and old growth ≥70 years) and in contact with different kinds of matrix 

(eucalyptus plantations - less contrasting edge and anthropogenic fields – more 

contrasting edge). In each forest fragment was stablished two perpendicular transects 

to the forest edge (130 x 5 m) were the stored carbon below and above-ground were 

estimated. In total were sampled 1.310 trunks and 756 soil samples in both types of 

matrix in four edge distances and carbon stored was calculated using alometric 

equations for vegetation and carbon organic oxidation for soil. Linear Mixed Models 

were building where the carbon stored above and below-ground could be a function 

of different combining variables: forest age, matrix type and edge distance. For the 

stored carbon below-ground were also included in the models the soil type and soil 

slope. The mean stored carbon above and below-ground was respectively 14.84 ± 

5.67 Mg.ha
-
¹ and 74.86 ± 19.0 Mg.ha

-
¹. The stored carbon above-ground was lower in 

the edge (mainly first 40 m) in the most contrasting matrix (anthropogenic fields). 

However, unlike our hypothesis the stored carbon was reverse in the youngest forests 

with higher values in the edge (mainly in eucalyptus matrix and in the first 40m of the 

edge). This pattern can be assigned by the higher number of trees with DAP 10-20 

which were responsible of the major part of the stored carbon (46%). The stored 

carbon below-ground has no relationship with the forest age, with the matrix type, 

neither with the edge distance. Although, it varies with the slope and land use: 

increase in the forest and decrease in eucalyptus plantations and does not change in 

the anthropogenic fields. Our results suggests that edge effects has different impact 

on stored carbon above-ground in old-growth and second-growth forests. The 
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microclimatic changes due edge effects seems benefits second-growth forest 

composition while in old-growth forests, the opposite seems occurs. The carbon 

stored below-ground is little sensitive to changes on forest structure (i.e. edge effects 

and forest age), for another hand, it seems be strongly related with the land use type 

where the higher losses occurs when the land use is more intense. Nevertheless, the 

stored carbon above-ground are very heterogeneous and it should be due the intense 

process of deforestation and fragmentation of the Atlantic Forest. This intense process 

lead to important losses of stored biomass while the stored carbon below-ground 

remains higher mainly in forested areas or lesser managed lands. This heterogeneous 

pattern of stored carbon found in fragmented landscapes should be considered by 

decision makers aiming the provision of regulation ecosystem services mainly related 

to climate change in tropical forests. 

 

KEYWORDS: Edge effects, Landscape structure, Ecosystem Services 
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10. Apêndices 
 

   

 

Tabela A1. Equações alométricas utilizadas na estimativa de biomassa acima do solo (kg) para cada 

bloco de distância da borda. DAP: diâmetro à altura do peito (cm), H: altura (m). 

Tabela A2. Resultado da seleção de modelos com o estoque de carbono no solo como variável 
resposta em função da profundidade e do tipo de cobertura/uso do solo. Os modelos com maior 

suporte (delta AIC ≤2) estão destacados em negrito.  
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Tabela A3. Resumo das estatísticas dos melhores modelos (delta AIC ≤2) para o teste 

das hipóteses i, ii e iii com razão carbono (C) na vegetação como variável resposta. Em a) 

modelos considerando DAP 10-50 cm e em b) razão de C árvores com DAP 10-20 cm.  
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Tabela A4. Resumo das estatísticas dos melhores modelos (delta AIC ≤2) para o teste das hipóteses iv 

e v com o estoque de carbono (C) no solo como variável resposta. Em a) profundidade  0-30 cm; em 

b) profundidade 0-10 cm; em c) profundidade 10-20 cm; e em d) profundidade 20-30 cm. 
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Figura A1. Histograma com frequência de troncos em cada classes de DAP. 

Somente sete troncos possuíam DAP maior que 50 cm, sendo que todos eles 

tinham DAP > 10 cm. 
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Figura A2. Histograma com frequência de troncos por categoria de altura (m).  
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Figura A3. Estoque de carbono (Mg.ha
-
1) em cada uma das profundidades do solo (0-10, 10-

20 e 20-30 cm) em função do tipo de uso/cobertura do solo (campo, eucalipto e floresta). Os 

pontos representam as médias e as linhas, o erro padrão. 

 


