
 

 
ESTOQUE E RESPIRAÇÃO HETEROTRÓFICA DA NECROMASSA NA 

BORDA E INTERIOR DE UM FRAGMENTO DE MATA ATLÂNTICA NA 
REBIO UNIÃO/RJ. 

Aimeé C. Cisneiro, Vitor M. E. Cyrino, Vinicius D. Silva, Bianca N. Reis, Thaline 
Guedes & Dora M. Villela  

 
1Universidade Estadual Norte Fluminense - UENF, Laboratório de Ciências 
Ambientais, Campos dos Goytacazes,  RJ,  Brasil. vitor_cyrino@hotmail.com; 
 
As florestas tropicais são reservatórios de carbono, retirando-o da atmosfera e 
estocando-o na biomassa, liberando pela decomposição da matéria orgânica morta, 
necromassa. A necromassa é todo material vegetal morto que estoca e libera o 
carbono, além de ciclar nutrientes. O efeito de borda ocasionado pela fragmentação, 
afeta o microclima, a estrutura e o funcionamento das comunidades florestal e 
consequentemente a necromassa. O presente estudo objetivou estimar o estoque e a 
respiração heterotrófica da necromassa, e sua relação com variáveis ambientais, 
testando a hipótese de que em áreas de borda o estoque da necromassa é maior e a 
respiração heterotrófica menor, quando comparado ao interior de um fragmento 
florestal de Mata Atlântica ombrófila densa, na REBIO União, RJ. Foram alocados 
três transectos (100m) na borda e no interior (400m da borda) do fragmento, e as 
coletas realizadas em agosto-novembro/2015. A amostragem da necromassa grossa 
foi feita utilizando-se LIS(PPBIO), através da coleta de madeiras (>2mm) que 
tocavam transversalmente a linha do transcecto. A necromassa fina (folhas, 
madeiras<2 mm) foi amostrada em quadrats 0,25m² (50x50cm) a cada 20m. Ambas 
foram secas (60ºC) e pesadas. A respiração heterotrófica foi medida no laboratório 
através do analisador de CO2 por infravermelho (EGM-4). Apesar de não haver 
diferença significativa no estoque de necromassa entre as áreas, houve uma tendência 
de maior necromassa na borda (grossa=9,44±3,99;fina=6,69±1,89Mg/ha) do que no 
interior  (grossa=5,67±2,09;fina=4,45±1,17Mg/ha), refletido na espessura da camada 
de necromassa fina sobre o solo, que foi significativamente maior na borda 
(2,83±0,16cm) do que no interior (1,91±0,25cm). As folhas constituíram 52% da 
necromassa fina na borda, enquanto no interior esta fração representou 61%. Não foi 
observada diferença significativa na respiração heterotrófica da necromassa fina 
(3,31±3,76µgCR/gCN/min) ou da grossa (1,09±0,35µgCR/gCN/min) entre as áreas. 
Entretanto, foi observada uma correlação positiva, entre a umidade e respiração, 
confirmando que este é um dos principais fatores que regulam o processo de 
decomposição. Apesar de ter sido constatado a tendência de um efeito de borda sobre 
a necromassa, este não foi verificado para a respiração heterotrófica no fragmento 
estudado. Contudo, necessita-se de maiores estudos para a elucidação deste processo. 
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