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RESUMO

O conjunto das camadas orgânicas de superfície e os horizontes orgânico-minerais de topo do solo constituem as formas de húmus florestais. Em 
um sentido amplo, as formas de húmus constituem-se de camadas holorgânicas, formadas inteiramente pela matéria orgânica presente no topo 
do solo, e de camadas hemiorgânicas, aquela porção da matéria orgânica que está misturada ao componente mineral do solo. A estrutura dos 
húmus reflete um conjunto de processos complexos do qual participam inúmeras espécies animais e de microorganismos que conduzem à 
decomposição da matéria orgânica e à ciclagem de nutrientes. Pesquisas em florestas tropicais de terras baixas evidenciam que as formas de 
húmus predominantes e suas características morfológicas, que revelam padrões de decomposição associados às interações vegetação-solo, 
acompanham a grande diversidade de situações próprias a esses ecossistemas, podendo ser considerado um indicador global do funcionamento 
do ecossistema, isto é, das inter-relações entre a vegetação e o solo. A estrutura das formas de húmus pode variar com o tipo de solo e com o 
tipo de impacto associado aos sistemas. O estudo da evolução dessas formas de húmus em ambientes degradados pode auxiliar no entendimento 
dessa estrutura e da sua formação. Sendo assim, o objetivo deste projeto é entender como as formas de húmus estão estruturadas em encostas 
degradadas em Barracão dos Mendes, Nova Friburgo – RJ, permitindo entender como está estruturado o subsistema de decomposição e 
permitindo uma análise ecossistêmica do funcionamento do mesmo. Os dados deste trabalho correspondem a uma das 3 encostas degradadas de 
Barracão dos Mendes, Nova Friburgo – RJ a qual os dados já foram analisados. Em cada encosta foram alocadas 6 parcelas nas áreas florestadas e 
6 parcelas nas áreas degradadas. Em cada parcela foram coletadas 3 amostras de matéria orgânica. Cada amostra foi dividida no campo em 
quatro sub-amostras: 1) camada L de folhas mortas inteiras; 2) camada subjacente F, constituída, sobretudo, por fragmentos foliares; 3) camada 
Ai de material orgânico-mineral entremeado a raízes finas; e 4) horizonte A. Os resultados apresentados aqui são aqueles relativos as análises das 
camadas L e F. Estas amostras foram secas a 60ºC durante 24 horas e depois pesadas. O total de matéria orgânica (L+F), e as massas de L e F 
foram comparadas entre as áreas de floresta e as áreas degradadas através de teste de Mann-whitney (U-test) com correção de Bonferroni. As 
comparações mostram apenas uma diferença marginalmente significativa entre a quantidade de matéria orgânica encontrada nas camadas L das 
áreas degradadas (média±DP= 52,21±23,63), as encontradas na camada F das áreas degradadas (média±DP= 16,46±3,94, U=15, p=0,09), as 
encontradas nas camadas L das áreas florestadas (média±DP= 20,38±3,14, U=16, p=0,08) e as encontradas nas camadas F das áreas florestadas 
(média±DP= 19,45±4,67, U=18, p=0,06). Isto sugere que as camadas L das áreas degradadas apresentam um maior acúmulo de matéria orgânica 
que as áreas florestadas. Estas áreas são dominadas por espécies de gramíneas, principalmente capim colonião (Panicum maximum Jacq), que 
possui folhas mais duras e mais difíceis de decompor. Além disso, o maior acúmulo de matéria orgânica neste horizonte holorgânico pode estar 
sugerindo uma menor eficiência da decomposição nesta área. Isto pode ser um problema para o desenvolvimento da sucessão ecológica nas 
áreas degradadas, pois indica uma provável menor disponibilidade de nutrientes nesta camada e, portanto, uma barreira para o crescimento 
vegetal de espécies arbóreas. A análise das outras áreas degradadas e das demais horizontes, bem como as análises químicas de todos estes 
componentes permitirão maiores conclusões.
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