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Resumo – O trabalho foi desenvolvido em duas áreas pertencentes ao Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Espírito Santo, Campus Santa Teresa, uma área de fragmento de mata nativa e outra com 

povoamento de Corymbia citriodora. Objetivou-se caracterizar a fitossociologia, a análise do aporte e 

decomposição da serrapilheira, identificação dos atributos edáficos e a avaliação da fertilidade e dos estoques de 

carbono e nitrogênio do solo. O procedimento para a caracterização da fitossociologia foi realizado por meio de 

transectos segmentados em parcelas de 10mx5m, amostrando-se todos os indivíduos com diâmetro ≥ 15 cm de 

CAP. Foram calculados os parâmetros fitossociológicos e os índices de Shannon, Pielou e Sorensen.  Nas áreas 

de estudo foram distribuídos sistematicamente 16 coletores cônicos para a avaliação do aporte da serrapilheira. 

Para amostragem de solo foram abertas 3 trincheiras nos diferentes pontos da encosta que serviram para a 

caracterização química, física, para a determinação dos nutrientes e matéria orgânica. Em cada ponto da encosta, 

uma das trincheiras foi utilizada para a caracterização e classificação do solo. Este estudo pretende contribuir 

para orientar o manejo sustentável das terras para a produção florestal, conservação de ambientes naturais e 

criação de parâmetros que auxiliem na recuperação de áreas descaracterizadas.  

 

Palavras-chave: Manejo Sustentável, Conservação da Biodiversidade.  

 

INTRODUÇÃO 

O município de Santa Teresa conta atualmente com apenas 21% da sua cobertura 

florestal original. Tal cobertura, embora pequena, é expressiva quando comparada a outras 

cidades capixabas, que também apresentam remanescentes deste sistema florestal (Fundação 

SOS Mata Atlântica & INPE, 2008). Atualmente as terras do município são ocupadas 

principalmente pela monocultura de café e reflorestamentos com eucalipto de várias espécies.  

Os reflorestamentos com espécies arbóreas conduzidos com práticas de manejo inapropriadas 

ou até mesmo abandonados pelos proprietários apresentam atualmente significativa 

colonização do seu sub-bosque. As razões deste recrutamento são as proximidades de bordas 

florestais nativas que vegetam exemplares dispersores associados à práticas de manejo 

florestal que permitem a sucessão natural (Resende et al., 1994). O presente estudo 

fundamenta-se na hipótese que os atributos edáficos alteram-se com a conversão de áreas 

naturais em monocultura de eucalipto. Tal fato que sugere melhoria da qualidade ambiental 

fornecida pela cultura de eucalipto, que desta forma, participa efetivamente no processo de 

sucessão ecológica. 

 

METODOLOGIA 

 O trabalho foi conduzido em duas áreas, localizadas no IFES, Campus Santa 

Teresa, uma área de fragmento de mata nativa classificada como Floresta Estacional 

mailto:catia_ndr@hotmail.com
mailto:luctoledo@gmail.com
mailto:johnnyrodriguesnl@hotmail.com
mailto:daniel.florestal@gmail.com


 

 

Semidecidual (Veloso et al., 1991) e outra com povoamento de Corymbia citriodora (Hook.) 

(K. D. Hill & L. A. S. Johnson) (MYRTACEAE) (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Localização Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito e modelo 

digital de elevação do município de Santa Teresa, ESz 

 

 Levantamento fitossociológico; 

 Avaliação do aporte de serrapilheira; 

 Avaliação da taxa de decomposição; 

 Amostragem de solo; 

 Caracterização química e física do solo.  

 

RESULTADOS 
Fitossociologia. Para a área de plantio de Corymbia citriodora com regeneração de 

espécies nativas foram amostrados, de acordo com a Resolução CONAMA n° 29, de 7 de 

dezembro de 1994, o sub-bosque de espécies nativas sob o plantio do eucalipto, apresentam-

se em Estágio Inicial Regeneração. Estes resultados indicam um povoamento com o 

predomínio de indivíduos finos e com pouca altura. Os 1.101 indivíduos amostrados estão 

distribuídos em 72 espécies, 46 gêneros e 19 famílias. A família com maior riqueza foi 

Fabaceae com 23 espécies. As 5 espécies com os maiores valores de importância (VI) foram: 

C. citriodora (104,95), Astronium graveolens Jacq. (24,31), Anadenanthera macrocarpa 

(Benth.) Brenan (12,30), Pterogyne nitens Tul. (10,45) e Trichilia casaretti C. DC. (9,20), 

representando 50,66 % do total de VI encontrado. As árvores mortas em pé ocuparam a 

segunda posição (25,32) em relação ao valor de importância, possuindo 8,45 % do VI total. 

Considerando C. citriodora junto às espécies nativas, os índices de Shannon e Pielou 

foram 2,79 e 0,65, respectivamente. Os resultados corroboram com a hipótese de diversos 

autores, que plantios homogêneos de eucalipto abandonados ou sem manejo apresentam 

significativo desenvolvimento do sub-bosque (Schilittler, 1984; Calegario et al., 1993; Silva 

Júnior et al., 1995; Nappo et al., 2000; Neri et al.,2005), sugerindo um processo de sucessão 

favorável à recuperação da biodiversidade. Para a área de Floresta Estacional Semidecidual, 

de acordo com a Resolução CONAMA n° 29, de 7 de dezembro de 1994, o fragmento de 

Floresta Estacional Semidecidual, apresenta-se em Estágio Avançado de Regeneração. A 

distribuição diamétrica dos indivíduos vivos da área de eucalipto apresentou forma de J-

invertido. A distribuição da altura está de acordo com os resultados encontrado para o 

diâmetro. Estes resultados indicam um povoamento com o predomínio de indivíduos finos e 

com pouca altura. Os 948 indivíduos amostrados estão distribuídos em 85 espécies, 50 

gêneros e 23 famílias. A família com maior riqueza foi Fabaceae com 24 espécies. As 5 

espécies com os maiores valores de importância (VI) foram: Astronium graveolens Jacq. 



 

 

(56,19), Sweetia fruticosa Spreng. (23,32), Cnidosculus pubescens (Pax.) Pax. & K. Hoffm. 

(20,30), Anadenanthera macrocarpa (Benth.) Brenan (12,05), Parapiptadenia pterosperma 

(9,44), representando 41,33 % do total de VI encontrado. As árvores mortas em pé ocuparam 

a sétima posição em relação ao valor de importância, possuindo 5,33 % do VI total. 

Os índices de Shannon e Pielou foram 3,12 e 0,75, respectivamente. Estes índices 

indicam que o fragmento de Floresta Estacional Semidecidual está dentro da faixa observada 

para outros estudos (Martins, 1991; Ribeiro et al., 2009). 

 

Aporte de serrapilheira. A maior produção anual de serrapilheira foi verificada no plantio de 

Corymbia citriodora com regeneração de espécies nativas (3,7 t ha
-1

) e os menores valores 

nas áreas área de Floresta Estacional Semidecidual (2,18 t ha
-1

).  Entre as frações da 

serrapilheira nas duas áreas, a maior contribuição percentual foi da fração foliar sendo 

verificado um aporte de 1,4 t ha
-1

 para Corymbia citriodora, 0,94 t ha
-1

 para a regeneração 

nativa sob plantio de eucalipto e 1,0 t ha
-1

 para Floresta Estacional Semidecidual. 

Em relação à sazonalidade, foi possível verificar diferentes padrões de deposição de 

serrapilheira. Na área de Floresta Estacional Semidecidual houve uma deposição de 

serrapilheira maior entre os meses de estiagem, corroborando com outros estudos em florestas 

tropicais (Proctor, 1983). 

 

Decomposição. Observa-se que no decorrer de 90 dias após a instalação dos litter bags, 

aqueles na área do plantio de Corymbia citriodora foram os que apresentaram maior perda de 

massa. Nesta área, os litter bags com folhas de eucalipto obtiveram menor perda de massa 

(69,6%) em relação aos litter bags com folhas de espécies nativas presentes no sub-bosque do 

eucalipto (65,6%). Isto se deve possivelmente pela presença de formigas cortadeiras do 

gênero Atta sp.e Acromyrmex sp.. Os litter bags instalados na área de Floresta Estacional 

Semidecidual com folhas de espécies da mesma, obtiveram menores perda de massa (90,8%).  

 

Amostragem de Solos. Foram classificados os solos presentes na área de regeneração natural 

sob plantio de Corymbia citriodora e no fragmento de Floresta Estacional Semidecidual, 

sendo aguardada a determinação dos nutrientes. O solo da área de plantio de eucalipto com 

regeneração natural foi classificado como Argissolo-Vermelho, enquanto o solo sob a área de 

Floresta Estacional Semidecidual está classificado como Latossolo-Vermelho. 

 

DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Com o desenvolvimento do presente projeto de pesquisa, podemos destacar a caracterização 

dos atributos edáficos e quantificação dos estoques de carbono e nitrogênio do solo nas duas 

áreas selecionadas que fornecerão dados fundamentais para: 

- orientar o manejo sustentável das terras para a produção florestal: 

- conservação de ambientes naturais; 

- criação de parâmetros que auxiliem na recuperação de áreas descaracterizadas; 

- identificar parâmetros que auxiliem na identificação do grau de degradação/recuperação das 

áreas; 

- orientar o manejo sustentável das terras para a produção florestal e conservação de 

ambientes naturais. 
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