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RESUMO 

 

Biodiversidade e estoques de carbono do Cerrado stricto sensu na Reserva 

Biológica de Mogi Guaçu-SP 
 

O desmatamento para uso agrícola é uma das principais causas da 

devastação dos biomas brasileiros como a floresta amazônica, o cerrado e a mata 
atlântica. A grande extensão do desmatamento com a derrubada e a queima das 
vegetações é a principal fonte de emissão de gases do efeito estufa do Brasil - 

quarto maior emissor mundial. Uma grande porcentagem do carbono estocado 
encontra-se na biomassa aérea das fisionomias florestais, enquanto que, nas 
vegetações de cerrado, a biomassa subterrânea corresponde à maior parte. São 

ainda poucos os estudos realizados a respeito de estimativas de carbono na 
biomassa subterrânea, ou mesmo na biomassa aérea, de vegetações de cerrado. O 
objetivo desta pesquisa foi relacionar os estoques de carbono aéreos e subterrâneos 
de um cerrado stricto sensu existente na Reserva Biológica de Mogi Guaçu 

(Martinho Prado – SP) com sua biodiversidade. Para isso estabeleceu-se, de modo 
sistemático, 10 parcelas de 10x50m subdivididas a cada 10m. Todas as plantas com 

diâmetros à altura do peito (DAPs) dos troncos maiores que 5 cm foram medidas e 
identificadas ao nível de espécie calculando-se posteriormente os índices de: 
diversidade de Shannon-Wiener, equitabilidade de Pielou e riqueza. A biomassa e o 

carbono aéreo destas árvores foram calculados com o auxílio de equações 
estabelecidas pela literatura. Foram coletadas amostras de raízes utilizando-se uma 
cavadeira manual para determinar seus estoques de biomassa e de carbono. 

Também se retirou amostras indeformadas de solo em diferentes profundidades (0-
30cm) para cálculo de densidade do solo e determinação do carbono orgânico. A 
área de estudo apresentou um total de 64 espécies distintas e 773 indivíduos. A 
espécies vegetais mais recorrentes foram: Xylopia aromatica (pimenta de macaco) 

(10,9%), seguida por Syagrus flexuosa (coco babão) (8,8%), Copaifera langsdorffii 
(pau de óleo) (8,67%), Qualea grandiflora (pau-terra) (8,41%). Houve uma 

correlação positiva e significativa entre diversidade de Shannon e biomassa e 

carbono aéreos. Os maiores índices de diversidade de Shannon apresentados foram 
2,966 e 2,927. A biomassa área média de foi 37,412 Mg.ha-1 e o carbono aéreo 
médio foi de 19,65 Mg.ha-1. Já a biomassa média de raízes foi de 3,20 Mg.ha-1 com 

um teor de carbono variando de 48 a 54%. O estoque médio de carbono do solo foi 
de 8,51 Mg.ha-1. A porção do solo nas profundidades de 0-10cm apresentaram as 
maiores concentrações de carbono orgânico. Por outro lado, a densidade do solo 

apresentou os maiores valores nas camadas de 20-30 cm de profundidade. Houve 
uma relação negativa significativa entre a densidade e o carbono orgânico do solo. 
 

Palavras-chave: Diversidade; Biomassa aérea; Biomassa de raízes, Matéria 
orgânica; Carbono orgânico; Densidade do solo 
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ABSTRACT 

 
Biodiversity and carbon stocks of the stricto sensu cerrado in the Mogi Guaçu 

(SP) Biological Reserve 

 
Deforestation for agricultural use is one of the main causes of the devastation 

of Brazilian biomes such as the Amazon forest, the cerrado and the Atlantic forest.  

The big extension of the deforestation with the felling and burning of vegetation is the 
main cause of the greenhouse gas emissions in Brazil - 4th largest worldwide issuer. 
A large percentage of the stored carbon is found in the aerial biomass of the 

vegetable physiognomy, while, in the cerrado vegetation, the underground biomass 
corresponds the most of part. There are few studies carried out about the carbon 
stimates in the underground biomass, or even in the aerial biomass, of the cerrado 

vegetation. The purpose of this research was to relate aerial and underground 
carbon stocks of a stricto sensu cerrado existing in the Mogi Guaçu- SP Biological 

Reserve (Martinho Prado Junior-SP) with your biodiversity. For this has been 

established, systematically, ten plots of 10X50 meters subdivided every 10 meters. 
All the plants with breast height diameters (DAPs) of the trunks larger than 5 
centimeters were measured and identified at the species level calculating the indices 

of: Shannon-Wiener diversity, Pielou equitability and species richness. The aerial 
biomass and carbon of these trees were calculated with the aid of equations 
established in the literature. Root samples were collected with the use of a manual 

digger for to determine their biomass and carbon stocks. Undisturbed soil samples 
were collected in different depths for calculating of the soil density and the 
determination of the soil organic carbon. The study area presented 65 different 
species and 773 trees. The most recurrent plant species were: Xylopia aromatica 
(monkey pepper) (10,9%), seguida por Syagrus flexuosa (coconut baboon) (8,8%), 
Copaifera langsdorffii (oil dick) (8,67%), Qualea grandiflora (dick-sand) (8,41%). 

There was a significant positive correlation between Shannon diversity and aerial 
biomass and carbon. The highest indices of the Shannon diversity presented were 
2,966 and 2,927. The medium aerial biomass was 37,412 Mg.ha-1and the medium 

aerial carbon was 19,65 Mg.ha-1. The medium roots biomass was 3,20 Mg.ha-1 with a 
carbon content is varying from 48 to 54%.The medium soil carbon was 8,51 Mg.ha-1. 
The portion of the soil in the depths of the 0-10 centimeters presented the highest 

organic carbon concentration. On the other side, the soil density presented the higher 
values in layers of 20-30 cm depth. There was a significant negative correlation 
between soil density and the soil organic carbon. 

 
Keywords: Diversity; Aerial biomass; Roots biomass; Organic matter; Organic 

carbon; Soil density 
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1. INTRODUÇÃO  

As florestas são ecossistemas de extrema relevância ambiental, consideradas 

fonte de frutos, substâncias medicinais, madeira e fibras (BERAGELDIN, 1992). A 

Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação (2004) define 

floresta como uma área maior que 0,5 hectares onde existam árvores medindo mais 

que 5 m de altura e com cobertura de copa superior a 10%. Na parte ambiental, as 

florestas controlam a erosão do solo, reciclam o gás carbônico, contribuem na 

regulação do clima e regime de chuvas, sendo necessárias à manutenção dos ciclos 

ecológicos (PNUMA, 2010). 

Nas últimas décadas o desmatamento das florestas contribuiu em 25% das 

emissões globais anuais de CO2. No entanto, no Brasil as mudanças do uso da terra 

e os desmatamentos atuam como os principais fatores responsáveis pelo fluxo de 

carbono para a atmosfera (MATTHEWS et al., 2014). No estado de Minas Gerais, 

por exemplo, o desmatamento e as mudanças do uso solo resultam em 54% das 

emissões de gases de efeito estufa (BRASIL, 2010). 

Além do desmatamento ocorrido nas florestas tropicais, há destruição de outros 

ecossistemas, dentre eles, os que constituem o bioma Cerrado. Um estudo de 2002, 

que utilizou imagens do satélite MODIS, concluiu que na época 55% de área de 

cerrado já havia sido desmatada ou transformada pela ação humana (MACHADO et 

al., 2004). O equivalente a uma área de 880.000km², ou seja quase três vezes a 

área desmatada na Amazônia brasileira. 

O cerrado stricto sensu é considerado a fisionomia mais representativa do 

bioma, já tendo ocupado cerca de 65% da área geográfica desse bioma no Brasil 

(MARIMON JUNIOR; HARIDASAN, 2005). Apesar da sua importância para a 

manutenção da biodiversidade e do intenso desmatamento corrente, pouco se sabe 

a respeito da fitomassa e estoques de carbono existentes nesse bioma.  

Consequentemente, é de extrema importância estudos a respeito da quantidade de 

carbono estocado em vegetação de cerrado. É muito importante realizar medidas 

diretas em campo para determinar a fitomassa com precisão na vegetação nativa.  

Este trabalho mensurou os estoques aéreos e subterrâneos de carbono do 

cerrado stricto sensu existente na Reserva Biológica de Mogi Guaçu (Martinho Prado 

– SP) relacionando-os com sua biodiversidade. Especificamente objetivou-se: i) 

estabelecer a relação entre a biomassa aérea e a subterrânea da vegetação do local 
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de estudo, ii) identificar as espécies presentes nas áreas amostradas e calcular os 

principais índices de biodiversidade. 

Nessa pesquisa hipotetizou-se que: i) a biomassa subterrânea corresponde a 

uma grande parte da biomassa total existente no cerrado e, dessa forma, é possível 

estabelecer uma relação matemática para sua estimativa de modo a auxiliar no 

computo da biomassa total do cerrado; ii) a biomassa subterrânea é subestimada 

nos estudos realizados a respeito de estoques de carbono. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Mudanças do uso terra 

2.1.1 A agricultura e a pecuária 

O desenvolvimento de áreas florestadas historicamente tem sido sinônimo de 

desmatamento (COCHRANE, 2003). A derruba e a queima de florestas tropicais 

prática de sistemas agrícolas e a intensificação do uso da terra (PYNE, 1997). 

Fearnside (1989) alertava que no caso do Brasil, já havia a conversão há tempo e 

com rapidez de extensas áreas de florestas em pastagens de baixo valor e com 

pouca sustentabilidade. Segundo a FAO (2004), há quase duas décadas atrás 31% 

da superfície terrestre do globo ainda estava coberta por florestas com os mais 

variados estágios de conservação, sendo aproximadamente 22% delas ainda 

intocadas. Estima-se que entre 2000 e 2010 foram perdidos 130 milhões de hectares 

de florestas em todo o mundo. Grande porcentagem da totalidade das perdas 

florestais ocorre em regiões tropicais como resultado da transformação de áreas 

naturais para uso agropecuário e urbanização. 

No estado de Mato Grosso, por exemplo, as plantações de soja continuavam 

no ano de 2001 avançando na direção norte, a partir das áreas de cerrado em um 

processo já iniciado na década de 1970. A parte norte e diversas áreas das partes 

sul e leste do Pará são dominadas por grandes fazendas agropecuárias que 

seguiram o mesmo padrão de desenvolvimento (FEARNSIDE, 2001). 

Cochrane (2003) afirma que a existência de florestas cada vez mais sensíveis 

e o manejo agrícola dependente do fogo fazem com que os incêndios florestais 

sejam inevitáveis. Nas fronteiras agrícolas onde a quantidade de áreas abertas é 

relativamente pequena, a grande quantidade de áreas florestadas faz com que fogo 

florestal de grande abrangência seja pouco recorrente. 

A modernização da agricultura trouxe a destruição do Cerrado, que pela 

intensificação das práticas de mecanização agrícola culminou na transformação das 

paisagens naturais do Planalto Central Brasileiro em áreas antropizadas. Esse 

processo tem-se revelado bastante prejudicial ao ambiente resultando em solos 

esgotados, mananciais contaminados e reduzidos, espécies vegetais e animais sob 

ameaça de extinção dentro outros problemas ambientais, sociais e econômicos 

(MESQUITA, 1993; MATOS, 2006). 
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De acordo com os resultados de um estudo realizado pelo Banco Mundial 

(2010) as emissões diretas da pecuária foram responsáveis por cerca de 18% das 

emissões nacionais brutas, estando predominantemente relacionadas à criação de 

gado de corte. A principal fonte de emissões oriundas da pecuária no Brasil é o 

metano (CH4) gerado pelo processo digestivo dos ruminantes.  

Segundo a Comunicação Nacional Inicial à Convenção Quadro das Nações 

Unidas sobre Mudanças Climáticas (1994) as emissões de metano provenientes do 

gado de corte foram responsáveis por mais de quatro quintos do total de emissões 

entéricas geradas pela pecuária brasileira. No ano de 2012 a fermentação entérica 

do gado de corte foi a principal fonte sendo responsável por 75% das emissões, 

seguida pelo gado de leite com 12%. As contribuições restantes, da fermentação 

entérica de outros animais, do manejo de dejetos animais, da queima de resíduos 

agrícolas da cana-de-açúcar e do cultivo de arroz totalizam 13% das emissões. 

2.1.2 O desmatamento e o efeito do fogo na vegetação 

O desmatamento tem como característica marcante o desaparecimento rápido 

e quase total das florestas. Esse processo é considerado como uma perda de área e 

se diferencia da degradação florestal, com consequente uma perda da 

biodiversidade, estrutura ou função de uma floresta (LANLY, 2003).  

Há tempo, Aubréville (1947) afirmava que está muito clara a ação do homem, 

com do uso do fogo e do cultivo industrial, na transformação das florestas tropicais 

úmidas em matas alteradas, com flora introduzida. Deste modo, as áreas antes 

florestadas se transformam em savanas com plantas xeromórficas típicas de zonas 

áridas. Para o mesmo autor, a floresta poderia se recuperar caso o solo mantivesse 

seu conteúdo em húmus e uma boa estrutura. Assim, Aubréville (1947) já há mais de 

50 anos asseverava que éramos testemunhas da morte por sufocamento do mundo 

vegetal em lentos estágios, secando e degenerando a floresta tropical na África. 

Dessa forma, a mesma situação vem ocorrendo no Brasil a uma velocidade cada 

vez maior com o desmatamento acelerado e a implantação das culturas industriais. 

A derruba e a queima de florestas tropicais também alteram sua composição e 

estrutura (COCHRANE; SCHULZE, 1999; GERWING, 2002). As espécies mais 

recorrentes sofrem o maior número de mortalidade enquanto que as espécies raras 

são praticamente extintas. As atividades de retirada seletiva de árvores com a 

abertura de estradas e de clareiras dentro da mata tornam as florestas 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Floresta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Biodiversidade
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extremamente vulneráveis ao fogo. Segundo Slik et al. (2002), mesmo após alguns 

anos da ocorrência do incêndio, as florestas tropicais não apresentam evidências de 

recuperação das espécies perdidas. 

A retirada da cobertura florestal das áreas tropicais influencia o clima, a 

conservação do solo e as reservas hídricas de um modo muito mais severo do que 

em qualquer outro ecossistema (AUBRÉVILLE, 1947). Por se tratar de um fenômeno 

que está ocorrendo em larga escala, o desmatamento das florestas tropicais 

brasileiras torna-se um dos principais responsáveis pelo aumento das emissões de 

GEE. Ademais, as áreas desmatadas com seu solo desprotegido devido ao efeito do 

fogo são expostas diretamente ao sol gerando um calor intenso e aumentando a 

taxa de evaporação, tanto devido ao aquecimento direto do solo como pela maior 

ação dos ventos. O resultado principal deste processo é a mudança da estrutura 

física do solo, tornando-os mais susceptíveis à erosão expondo os mesmos a 

violentas chuvas de verão ao final do período seco. A erosão laminar e em 

voçorocas leva à perda de produtividade pela rápida degradação da matéria 

orgânica antes existente e a destruição da estrutura coloidal do solo. Há ainda a 

intensa perda de carbono e nitrogênio como resultado da queima da vegetação 

durante os incêndios florestais. 

Cochrane (2003) afirma que o fogo é responsável pela dificuldade de 

regeneração das florestas tropicais por diminuir em 60% a quantidades das 

sementes presentes na camada superficial do solo. O florescimento e a frutificação 

das árvores e de outras espécies remanescentes em localidade próximas às áreas 

que são queimadas também são reduzidos. Segundo o mesmo autor, o aumento de 

gramíneas e lianas nas áreas queimadas também dificulta a reestruturação destas 

áreas. Consequentemente, os fragmentos florestais e as florestas de galeria são de 

extrema importância na recuperação de áreas após o evento do fogo. Entretanto tais 

fragmentos são rapidamente reduzidos em tamanho, diversidade e densidade por 

seguidos incêndios, diminuindo o processo de recuperação. 

A probabilidade de fogo e sua intensidade estão diretamente relacionadas à 

possível quantidade de material inflamável disponível, o qual geralmente não está 

mais vivo. A decomposição pode ser controlada por secas frequentes, falta de 

nutrientes ou a presença de substâncias inibidoras. Com uma maior quantidade de 

biomassa, incêndios por um longo período ocasionarão uma maior elevação da 
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temperatura do solo e uma maior destruição da matéria orgânica, podendo espalhar-

se para áreas maiores (COCHRANE, 2003).  

Cochrane (2003) constatou que em decorrência dos milhões de hectares 

atingidos pelo fogo ao redor dos trópicos, são necessários estudos de recuperação 

inutilizando um manejo natural. Para este autor é de extrema importância determinar 

qual a taxa de recuperação e o tempo necessário para retornar ao estágio anterior à 

queimada. Além disto, seria de grande valia estudar alternativas de manejo e de 

intervenção para aumentar o processo de recuperação dos ecossistemas. 

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (2013) afirma que de agosto de 

2012 a fevereiro de 2013 o desmatamento da Amazônia Legal subiu 26% e que de 

agosto de 2011 a julho 2012 teriam sido perdidos um total de 4.656 km² de floresta 

nativa. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2013), no total, 

1.695 km² da floresta foram destruídos ou degradados nos últimos sete meses, área 

pouco maior do que o tamanho da cidade de São Paulo (1.521 km²).  

O desmatamento não afeta apenas a floresta amazônica, mas também os 

outros biomas como o cerrado e a mata atlântica. Alguns estudos realizados pela 

ONG Conservação Internacional mostram que aproximadamente 55% do bioma 

cerrado já foi convertido em área para a agricultura. Já a mata atlântica, considerada 

também como um dos biomas de maior biodiversidade do mundo, encontra-se 

extremamente fragmentada devido à intensa expansão das áreas de cultivo como 

cana-de-açúcar e café e o histórico de ocupação humana (MACHADO et al., 2004). 

Esse bioma já perdeu mais de 93% de sua área (MYERS et al., 2000). Comparando-

se a quantidade de animais e espécies de toda a Alemanha com um hectare de 

Mata Atlântica esta possui maiores quantidades. Antes cobrindo áreas enormes, as 

florestas remanescentes foram reduzidas a diversos fragmentos florestais muito 

pequenos e bastante separados entre si (GASCON et al., 2000). Nas últimas três 

décadas a derrubada desse bioma foi bastante severa, com um valor de 11.650 km2, 

equivalente a 284 km2 por dia (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA; INPE, 2013). 

No ano de 2002, as pastagens cultivadas e as culturas agrícolas, ocuparam 

26,5 e 10,5% do cerrado, respectivamente. As áreas mais extensas de uso da terra 

foram encontradas na porção sul. São consequências do histórico de ocupação das 

terras do Brasil. O bioma começou a ser ocupado na década 1920, quando a 

indústria de café estava no seu auge, principalmente no Estado de São Paulo. 

Alguns anos depois, com o escassez de terras férteis do Sul e Sudeste do Brasil e 
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com o crescimento populacional, o governo Vargas (1930-1945) incentivou a 

ocupação do sul do Estado de Goiás, por meio de fornecimento de subsídios 

necessários aos pecuaristas da região (KLINK; MOREIRA, 2002). 

No bioma cerrado as taxas anuais desmatamento são elevadas. Entre os anos 

de 1970 e 1975, o desmatamento médio foi de 40.000km² por ano, 1,8 vezes a taxa 

de desmatamento da Amazônia durante o período 1978–1988 (KLINK; MOREIRA, 

2002). No ano de 2004 essas taxas aumentaram ainda mais variaram de 22.000 a 

30.000km² por ano (MACHADO et al., 2004), superiores àquelas da Amazônia.    

A porção central do estado de São Paulo, área coberta anteriormente por 

cerrado denso, sofreu sucessivas influências de queimadas antes de 1960, foi 

ocupada e utilizada para atividades agropecuárias até 1964 e por último sofreu 

queimada mais intensa, numa parte limitada, no ano de 1975 (MANTOVANI; 

MARTINS, 1993). A drenagem ineficiente do solo, o corte de várias espécies, as 

queimadas localizadas e as exposições às geadas são os fatores responsáveis pela 

existência de diversas fisionomias de cerrado na Reserva Biológica de Mogi Guaçu, 

desde cerradão a cerrado stricto sensu, com predomínio das fisionomias abertas 

(GIBBS et al. 1983; MANTOVANI; MARTINS 1993).  

2.2 Emissões de Gases do Efeito Estufa 

A temperatura média da superfície da permanece em torno de 15 °C, emitindo 

cerca de 390 W.m-2 de radiação infra-vermelha termal, dos quais 236 W.m-2 são 

emitidos para o espaço sendo retidos cerca de 154 W.m-2 no sistema solo-

atmosfera. O vapor d’água, as nuvens e o CO2 são responsáveis por cerca de 90% 

do efeito estufa enquanto os 10% restantes são devidos ao ozônio, metano, óxido 

nitroso, etc. (RAMANATHAN et al., 1985). 

Durante o período pré-industrial (1800 a 1990) a concentração do CO2 

atmosférico subiu de 280 para 354 ppm, representando um aumento de 25% ou de 

aproximadamente 0,5% ao ano devido às emissões antropogênicas (Watson et al., 

1990; IPCC, 1995). Rowland (1989) afirma que devido principalmente à queima de 

combustíveis fósseis e ao desmatamento tropical, a concentração de dióxido de 

carbono atmosférico aumentou de 315 para 406,4 ppm de 1957 a 2017. O 

crescimento da quantidade dos gases de efeito estufa pode causar um aquecimento 

do planeta (IPCC, 1995 e 2001; MEIRELES, 1994; WATSON et al., 1990; 
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SHNEIDER, 1989; RAMANATHAN et al., 1985). Meireles (1994) constatou em seus 

estudos que o CO2 foi o principal responsável por 51% da intensificação do efeito 

estufa durante toda década de 80. 

Houghton (2003) sustenta que a agricultura é um agravante da conjuntura do 

clima terrestre pela alteração dos fluxos de nitratos, fosfatos e compostos de 

carbono. A previsão para o ano de 2100 é de que a Terra estará aquecida em cerca 

de 2,1 °C, deste total 1,4 °C está associado ao CO2 (MEIRELES,1994). Calcula-se 

que as emissões globais de carbono, devido à mudança no uso da terra variaram 

consideravelmente em relação às emissões na década de 90, mudando de 0,5 para 

3,0 Gt de C ao ano. 

Segundo Cicerone et al. (2001), caso as emissões de GEE continuem no ritmo 

de alguns atrás pode haver indicações de que o equilíbrio do clima no planeta possa 

ser alterado com consequências ainda imprevisíveis. Com o aumento da 

concentração do CO2 atmosférico e a elevação da temperatura do ar a ele 

associada, há um aumento das taxas de respiração (emissão de CO2) e da 

fotossíntese (absorção de CO2) dos vegetais e microrganismos (MEIRELES, 1994). 

Porém, segundo Leggett (1990), a respiração aumentaria mais rapidamente do que 

a fotossíntese fazendo com que ocorresse um “feedback” positivo no processo de 

aquecimento global. Watson et al. (1990) afirmam que as mudanças climáticas 

devido aos incrementos na concentração do CO2 atmosférico poderão determinar 

variações no tipo e na localização geográfica da vegetação. 

No ano de 1995 o Brasil ocupava a 21 posição na emissão do GEE. Devido à 

emissão de CO2 resultante das queimadas e desmatamentos, o Brasil passou fazer 

parte dos seis primeiros emissores do GEE e ao mesmo tempo (CERRI, 2006; 

MOUTINHO; BUENO, 2002). A média de emissão de GEE para a década de 1990 

foi de 0.2 Pg C/ano (bilhões de toneladas por ano de carbono) resultante unicamente 

do desmatamento na região Amazônica, o que representa de 2 a 3% do total global 

(HOUGHTHON, 2005). Se forem comparados à queima de combustíveis fósseis, os 

desmatamentos apresentam contribuições muito menores, porém são 

significativamente grandes para modificar o equilíbrio natural (WATSON et al., 1990).  

A combinação de desmatamento e aquecimento global resultante da emissão 

de GEE se continuarem na mesma intensidade podem futuramente trazer para a 

região Amazônica fortes períodos de seca juntamente com a redução nos volumes 

de chuva de 20% a 30% (NOBRE et al. 1991). Como principal resultado poderia 
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ocorrer um processo de savanização de grande porção da região Amazônica 

(MALHI et al. 2008) . 

O principal gás de efeito estufa emitido pelas atividades humanas e industriais 

é o dióxido de carbono (CO2), representando 71,8% do total das 2 emissões de 

GEE. Já o metano (CH4) e o óxido nitroso (N2O) representaram 34% e 29% das 

emissões, respectivamente. Atualmente, o inventário de emissões de Gases de 

Efeito Estufa (2014) apresentou um total de 15,4 t de CO2 emitidas. O transporte 

aéreo e terrestre por veículos leves foram as principais fontes de emissão de GEE, 

contribuindo respectivamente com 34,7% e 33,8% do total emitido. 

Segundo o relatório final do IPCC (2014), no período 2000 e 2010 as emissões 

cresceram mais rapidamente do que na década anterior, sobretudo em razão do 

aumento do uso de carvão para geração de energia. Recentemente, a concentração 

de gases de efeito estufa  na atmosfera desde últimos milhares de anos. Com esse 

ritmo de crescimento, a previsão é de que até 2100 a temperatura média global 

aumente 5ºC. Para evitar essa tendência, é de extrema importância a adoção de 

energias renováveis.  

2.3 Bioma Cerrado 

2.3.1 Características gerais 

O Cerrado brasileiro ocupa 207 milhões de ha, representando 

aproximadamente 4% da região tropical do mundo (RESCK, 1997). Este bioma 

abrange os Estados de GO, MG, TO, BA, MA, PI, MT, MTS, PA, CE, RO e Distrito 

Federal, além de áreas restritas de Roraima, Amazonas, Amapá, Pará e São Paulo 

(RIBEIRO; WALTER, 1998).  

O Cerrado recebe nomes diversos nas mais variadas partes do mundo: Savana 

(EUA e África), Cerrados ou Sertões (Brasil), Lhanos (Venezuela), Parque (África 

Oriental), Chaparral (México), Bosques (Sudão Africano) e Jungle (Índia) 

(ABRAMOVAY, 1999). Este bioma é o segundo maior bioma brasileiro e concentra 

um terço da biodiversidade nacional e 5% da flora e da fauna mundial. Ocupava uma 

extensão total em cerca de 22% do território brasileiro. Além de sua importância em 

extensão e biodiversidade, o cerrado é considerado o divisor de águas brasileiro, 
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compreendendo os nascedouros das grandes bacias hidrográficas do país (WWF, 

1995). 

Troppmair (2002) afirma que o cerrado caracteriza-se por uma faixa 

intertropical em direção norte e sul com declínio da precipitação e o aumento da 

estação seca alternada por uma estação úmida. A estação seca dura de 3 a 5 

meses enquanto a chuvosa e mais úmida concentra-se nos meses da primavera e 

do verão.  

Ferri (1977) que durante o período de estiagem, o solo se desseca, mas 

apenas em sua parte superficial (1,5 a 2 metros de profundidade). Consequência 

disto é a deficiência hídrica apresentada pelo estrato herbáceo-subarbustivo, cuja 

parte epígea se desseca e morre, embora suas partes hipógeas se mantenham 

vivas. 

O cerrado foi submetido a importantes flutuações climáticas, as quais 

contribuíram para a instalação e adaptação de inúmeras espécies animais e vegetais 

(AB’SABER, 1957). O cerrado participa da formação das três maiores bacias 

hidrográficas da América do Sul além de ocupar uma posição geográfica que se 

caracteriza pela riqueza dos recursos biológicos. 

Os solos existentes no cerrado podem ser descritos como planos a suave 

ondulados, profundos, pobres em nutrientes e praticamente sem minerais primários 

facilmente intemperizáveis, sendo classificados em sua maioria como latossolos. 

Estes, ao contrário dos amazônicos, tendem a ser ricos em gipsita e a apresentar 

uma estrutura granular bem desenvolvida, facilitando a infiltração de água, a erosão 

em sulcos e a baixa condutividade capilar quando o solo deixa de estar saturado 

(DIAS, 1990). 

O relevo no cerrado é marcado por intercalações de planaltos, depressões e 

planícies. Os planaltos compreendem superfícies de 600-1.600 m e possuem 

diversas áreas mais planas, denominadas chapadas, que se intercalam com áreas 

onduladas. As depressões compreendem os compartimentos formados pelos 

processos erosivos e nelas estão os solos mais jovens e férteis do bioma. As 

planícies de maior extensão estão inclusas nas depressões e correspondem aos 

terraços aluviais, já bastante antigos (AB’SÁBER, 1981; BRASIL; ALVARENGA, 

1989). 

A coexistência de cerrados, campos e florestas, em um mesmo bioma, chamou 

a atenção de Warming (1908), um dos autores pioneiros no estudo do bioma 
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cerrado. A quantidade de árvores e de herbáceas varia conforme o tipo de 

fitofisionomia, desde cerrado completamente aberto denominado de campo limpo, o 

qual possui uma vegetação dominada por gramíneas sem a presença dos elementos 

lenhosos, até o cerrado fechado, denominado cerradão, que possui aspecto florestal 

devido a grande quantidade de árvores e formação de dossel fechado. As formas 

intermediárias, o campo sujo, o campo cerrado e o cerrado stricto sensu apresentam 

uma densidade crescente de árvores (GOODLAND, 1971). 

 

2.3.2 Biodiversidade do cerrado 

A biodiversidade do bioma cerrado é muito rica, porém geralmente 

desconsiderada. Dias (1990) quando trata a respeito da vegetação, a partir de 

estimativas da biodiversidade mundial considera que a riqueza mínima da região do 

cerrado é da ordem de 320.000 espécies distribuídas por 38 filos e 89 classes. Já 

Mendonça et al. (2008) afirma que plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas e cipós, 

totalizam 12.356 espécies e uma flora vascular nativa (pteridófitas e fanerógamas) 

somando 11.627 espécies sendo aproximadamente 44% da flora endêmica (KLINK 

& MACHADO, 2005). Igualmente, a diversidade da fauna é elevada. Existem cerca 

de 320.000 espécies de animais na região. Dentre eles os insetos têm posição de 

destaque com cerca de 90.000 espécies, representando 28% de toda a biota do 

Cerrado (AGUIAR et al., 2004). 

Os autores também destacam que uma grande variedade de plantas do 

Cerrado são usadas pela população. Em torno de 220 espécies têm uso medicinal e 

mais 416 podem ser usadas na recuperação de solos degradados. Há mais de dez 

frutos comestíveis que são regularmente consumidos como os frutos do pequizeiro 

(Caryocar brasiliensis), buriti (Mauritia flexuosa) e mangabeira (Hancornia speciosa) 

e as sementes do marú (Dypteryx alata). Diversas servem como base para a 

alimentação humana, entre elas, o pequi, o baru, a cagaita, o jatobá e tantas outras, 

e medicamentos, como o velame, a lobeira, a calunga, o barbatimão. 

Ferri (1977) dividiu a vegetação em três diferentes grupos: o das plantas 

permanentes que apresentam raízes profundas, o das espécies efêmeras com 

raízes superficiais e o das gramíneas que podem ser efêmeras ou permanentes. As 

árvores do cerrado que compõem a vegetação permanente, são muito peculiares, 
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com troncos tortuosos, cobertos por uma cortiça grossa, cujas folhas são geralmente 

grandes e rígidas.  

A vegetação do cerrado não possui uma fisionomia vegetal única, possuindo 

características diversificadas, podendo apresentar desde formas campestres bem 

abertas, como os campos limpos de cerrado, até formas relativamente densas e 

florestais, como os cerradões. Entre os dois extremos fisionômicos, são encontradas 

formas de transição com fisionomia savânica, como campos sujos, os campos 

cerrados e cerrado “sensu stricto” (s.s.). Assim, o cerrado apresenta um mosaico de 

fisionomias. Essa diversidade é caracterizada por solos pouco ou muito pobres, pela 

irregularidade dos regimes e características das queimadas de cada local 

(frequência, época, intensidade) e também ação humana. As diferentes formas de 

cerrado são, portanto, pedoclímaces ou piroclímaces, a depender ser o solo ou o 

fogo o seu fator limitante. As principais áreas de cerrado do país envolvem três 

ecossistemas naturais principais: a floresta tropical úmida, o cerradão, o cerrado e 

suas variações locais (COUTINHO, 2000). 

O cerradão é uma formação constituída por uma expressiva quantidade de 

espécies de cerrado misturadas a um número de espécies de mata. Sua estrutura e 

fisionomia são florestais com dossel fechado devido à elevada densidade de 

árvores. Os cerrados são constituídos por uma vegetação xeromorfa, semi-decídua. 

Possuem três estratos nítidos (um herbáceo, um arbustivo e outro arbóreo) e 

apresentam-se sob as formas de campo cerrado e cerrado stricto sensu ou cerrado 

típico. 

Os campos são formados por um estrato herbáceo-arbustivo contínuo, 

composto, sobretudo por gramíneas. Apresentam-se sob as formas de campo limpo 

(vegetação herbácea) que ocorre, geralmente, nas baixadas, e de campo sujo 

(vegetação herbácea mesclada por arbustos e pequenas árvores). As distintas 

comunidades vegetais, com uma sobreposição surpreendentemente baixa de 

espécies, estão ligadas à topografia local e ao tipo de solo onde ocorrem 

(GUILLAUMET, 1987). 

Há diversas teorias que tentam explicar a origem das formações existentes no 

cerrado. Algumas consideram que a vegetação do cerrado teve importante influência 

antrópica. Dentre elas temos o uso frequente do fogo, importante fator ecológico 

responsável pela composição florística, fisionomia e estrutura da vegetação 

(RAWITSCHER, 1948; COUTINHO 1992). O efeito do fogo pode potencializar a 
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mineralização da fitomassa e a passagem dos nutrientes minerais para a superfície 

do solo sob a forma de cinzas. Dessa forma, os nutrientes nas cinzas tornam-se 

disponíveis, principalmente na camada superficial do solo, facilitando sua reabsorção 

pelas raízes das plantas herbáceas (CAVALCANTI, 1978; COUTINHO, 2002). 

A maioria das árvores é protegida de incêndios em função da existência de 

súber espesso. Entretanto, as espécies mais jovens podem não ter produzido a 

proteção necessária a tempo para garantir maior sobrevivência a tais eventos 

(GUEDES, 1993). Como consequência, incêndios frequentes reduzem a densidade 

da vegetação arbórea com a morte dos indivíduos mais jovens alterando os níveis 

de regeneração (FROST; ROBERTSON, 1987; HOFFMAN, 1998). Moreira (1996) 

afirmou, de forma distinta que a ausência de fogo no cerrado levaria a uma 

homogeneidade na sua fisionomia, ocasionando mudanças graduais na densidade 

das árvores lenhosas para formações mais densas que as existentes. 

Goodland e Ferri (1979) defendem xeromorfismo aluminotrófico, o qual explica 

a visível redução em densidade e estrutura da vegetação nas fisionomias do 

cerrado. Os autores discutem que o aumento no teor de alumínio causa a deficiência 

de nutrientes, o que provoca o nanismo facilmente observável no cerrado. Já Rizzini 

(1997) afirma que as plantas apresentam adaptações para acumular alúminio. Além 

disso, a radiação solar pode ser responsável pelo espessamento parietal das células 

com conseqüente lignificação, suberização e cutinização da vegetação. Das plantas 

do cerrado tolerantes e acumuladoras de alumínio pode-se dar como exemplo o 

gênero Qualea.  

 

2.3.3 Distribuição do cerrado no Brasil 

O Probio (2004) realizou o Mapeamento da cobertura vegetal do cerrado tendo 

sido constatado, com frequência, na porção norte de cerrado, taxas superiores a 

90% de preservação. Já na porção sul esse índice diminui para porcentagens 

inferiores a 10% de preservação. As áreas com índices mais elevados de 

preservação correspondem à porção nordeste do bioma, mais especificamente no 

oeste de Tocantins e sul dos estados do Maranhão e do Piauí. Os estados do Piauí 

e do Maranhão também são estados que possuem uma alta porcentagem de 

cobertura vegetal natural, com 89% e 92%, respectivamente (PROBIO, 2004).O 
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estado de Tocantins que, depois do DF e de GO, é o estado que possui a maior  

área coberta pelo bioma cerrado, apresentou um índice de 79% de cobertura vegetal 

natural. As áreas com menor preservação são encontradas em maior extensão no 

sul de Goiás, Triângulo Mineiro, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O estado de 

Goiás, por exemplo, possui predominância de formação savânica, cobrindo cerca de 

28% da área estadual pertencente ao bioma cerrado. Com relação ao estado do 

Mato Grosso do Sul, restam apenas 32% de cobertura vegetal natural na porção 

estadual coberta pelo bioma Cerrado. Nesse estado predominam as fisionomias 

florestal e campestre, os quais ocupam 13 e 17% da área total do Cerrado, 

respectivamente. As pastagens cultivadas no MS são as principais representantes 

das coberturas vegetais antrópicas ai existentes. No Brasil, o maior contingente 

bovino é encontrado nesse estado (SANO et al., 1999). 

A cobertura vegetal natural do bioma cerrado existente no estado de Mato 

Grosso é de 66%. Nela, predomina a fisionomia savânica (44% de cobertura), 

enquanto que as fisionomias florestais aparecem principalmente na porção central, 

área correspondente a uma região de transição com o bioma da Amazônia 

(PROBIO, 2004). O estado da Bahia apresenta o predomínio da fisionomia savânica 

na sua porção central, sendo uma região de transição com a formação savana-

estépica do bioma caatinga. São Paulo é o estado que apresenta a menor 

porcentagem de cobertura vegetal natural, com apenas 13%. Já no estado do 

Paraná o bioma cerrado cobre apenas 2% de toda sua área estadual (PROBIO, 

2014). Na Figura 1 é apresentada a distribuição do cerrado brasileiro para cobertura 

vegetal nativa e antrópica segundo estudo realizado pelo PROBIO (2007). 
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Figura 1- Distribuição das áreas no bioma Cerrado com cobertura vegetal nativa e antrópica 
(PROBIO-MMA, 2007). 
 

2.3.4 Desmatamento do cerrado 

O desmatamento atual do cerrado pode ser atribuído principalmente à 

crescente abertura de novas áreas para agricultura. Este por possuir clima adequado 

e topografia plana o coloca em condições excelentes para o cultivo de culturas 

anuais, principalmente a soja. Estima-se que há cerca de 90 milhões ha intactos e 

aptos ao cultivo que poderiam ser incorporados imediatamente no complexo 

produtivo da soja (EMBRAPA, 2004). Uma área superior a 12 milhões ha é cultivada 

com culturas anuais com diversos sistemas de preparo do solo. O revolvimento 

intenso do solo tem acelerado o processo de degradação das condições químicas, 

físicas e biológicas dos solos no Cerrado (RESCK, 1997). 

O projeto Probio (2007) encontrou que 60,5% da área total do cerrado 

brasileiro ainda continua com sua vegetação nativa apesar de apresentar diferentes 

graus de antropização. Tal valor é muito superior ao encontrado pela ONG 
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Conservação Internacional (MACHADO et al., 2004) de 45% para o bioma. De 

acordo com seus relatórios, o Estado de Mato Grosso ainda apresenta 40% de sua 

área coberta por este bioma. No Mato Grosso, Fearnside et al. (2009) encontraram 

que 32% da biomassa original da vegetação foi perdida. 

Um estudo realizado no município de Feliz Natal no Estado do Mato Grosso 

mostra que a região passou por um “boom” da soja e assim uma aceleração do 

desmatamento das áreas de cerrado existentes na região (RIGHI et al., 2008). Feliz 

Natal está localizada na porção nordeste de Mato Grosso, onde a maior parte do 

desmatamento no Estado ocorre (AGÊNCIA BRASIL, 2009). A conversão 

desenfreada do Cerrado em áreas de pastagens e de cultivo de leguminosas traz 

inúmeros prejuízos ambientais. Os principais deles são: fragmentação dos habitats, 

extinção na biodiversidade, degradação dos ecossistemas naturais, desequilíbrio 

nos ciclos biogeoquímicos do carbono e do nitrogênio, invasão de espécies exóticas  

e poluição de aquíferos (KLINK; MACHADO, 2005). 

No processo de formação das pastagens, os cerrados têm inicialmente sua 

vegetação derrubada e enleirada com o auxílio de tratores de esteira. Posterior a 

isso, com a secagem do material, é ateado fogo sendo sucessivamente enleirado e 

queimado até a redução quase que completa da vegetação. Após esse processo 

procede-se à semeadura a lanço da área com gramíneas exóticas, normalmente de 

origem africana (BARCELLOS, 1996). Estas invasoras são as maiores responsáveis 

pela modificação da estrutura do cerrado. O tipo mais comum de gramínea é o 

capim gordura que possui um impacto relevante para a biodiversidade e 

funcionamento dos ecossistemas (MACK et al., 2000). Estas podem alcançar 

biomassas extremamente elevadas e, quando secas, são altamente inflamáveis, 

iniciando uma relação gramíneas-fogo capaz de impedir o reaparecimento da 

vegetação nativa (BERARDI, 1994). Os incêndios frequentes mais frequentes 

(geralmente de origem antrópica) afetam o estabelecimento de árvores e arbustos 

(HOFFMANN; MOREIRA, 2002) além de causar a liberação de dióxido de carbono 

para atmosfera (CO2) e outros gases causadores do efeito estufa  

Dentre as mais consideráveis ameaças à biodiversidade do cerrado estão a 

difusão de espécies exóticas e o empobrecimento do solo e dos ecossistemas 

nativos. Os fragmentos de cerrado existentes atualmente desenvolveram-se sobre 

solos muito antigos, intemperizados, ácidos e deficientes em nutrientes. 

(HARIDASAN, 1982). A partir de um manejo deficiente do solo, a erosão pode ser 
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alta. Em plantios convencionais de soja, a perda da camada superficial do solo é, em 

média, de 25 Mg.ha-1.ano-1.  

 

2.4 Estoque de carbono na vegetação nativa 

Os ecossistemas florestais acumulam grandes quantidades de carbono na 

vegetação e no solo, trocando carbono com a atmosfera por meio da fotossíntese e 

respiração. Estes ecossistemas acabam sendo fontes de carbono atmosférico e ao 

serem perturbados por ações antrópicas ou naturais, transformam-se em 

sumidouros durante a recuperação de áreas degradadas (BRONW, 1997). Neste 

processo, a planta captura o CO2 fixando o carbono na biomassa vegetal e libera 

oxigênio para o meio ambiente (ORTIZ, 1997). As estimativas dos estoques de 

carbono em florestas são muito variáveis. Aproximadamente, dois terços deste 

carbono estocado acaba voltando para atmosfera após a derruba e a queima das 

florestas (REZENDE et al., 2001).  

Independente da sua baixa concentração na atmosfera, o carbono está incluído 

em todos os processos bioquímicos existentes. Os ecossistemas tropicais 

apresentam grande quantidade de biomassa e os estoques de carbono subterrâneos 

constituem a maior porcentagem (LAL et al., 2000). Dos ecossistemas tropicais, a 

floresta amazônica tem grande importância no estoque e liberação de carbono 

(CERRI et al., 1994). 

Os ecossistemas tropicais são importantes para o ciclo global do carbono, no 

entanto há uma escassez de estudos de medições sistemáticas dos estoques e 

fluxos de carbono durante a conversão de ecossistemas naturais em ambientes 

modificados (LAL et al., 2000). Embora sejam parâmetros chave para a modelagem 

dos fluxos de carbono, os dados atualmente disponíveis ainda são bastante 

incompletos. Estudos referentes a cálculos da biomassa e carbono na região 

Amazônica começaram a ser realizados há pouco tempo (GRAÇA et al. 1999; 

CUMMINGS et al. 2002; BARBOSA; FEARNSIDE 2004; BARBOSA; FEARNSIDE, 

2005b; RIGHI et al., 2009). 

Graça et al. (1999) estimou a biomassa da floresta tropical aberta na região 

central do estado de Rondônia em 306 Mg.ha-1 antes da derrubada e queima da 

vegetação. Aplicando um coeficiente de combustão por eles calculado em 36,8%, os 
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autores concluíram que houve uma perda de aproximadamente 90 Mg.ha-1 durante a 

queima para converter a floresta em pastagem. De outro modo, Righi et al. (2009) 

em estudo de uma floresta tropical semidecídua em Feliz Natal–MT encontraram 

valores de fitomassa aérea de 219,3 Mg ha-1 possuindo uma eficiência de queima de 

65%, muito superior ao normalmente encontrado na região. Assim concluiu-se que 

há uma adição instantânea de gases do efeito estufa à atmosfera pela queima desta 

vegetação. Em outro estudo, Cummings et al. (2002) mediram a biomassa e a 

estrutura de diferentes tipos de floresta tropical do sudoeste da Amazônia e 

constataram que a floresta tropical aberta, observada na fronteira entre a floresta 

densa e o cerrado apresentou uma biomassa total acima do solo de 350,2 Mg.ha-1. 

Manfrinato (2002) cita que uma estimativa grosseira para a conversão de volume 

para massa seca de madeira seja em torno de 50% e desta para o estoque de 

carbono de mais 50%. 

Segundo Miranda et al. (1996), para se compreender alterações dos estoques 

de carbono em cerrado é necessária uma noção da distribuição dos valores de 

biomassa nas diferentes fisionomias de vegetação. Para tal, os autores analisaram 

26 estudos, os quais incluíam 170 diferentes áreas de cerrado. Em áreas de campo 

limpo foram encontrados valores de biomassa total de 24 Mg.ha-1, estimou-se que 

em torno de 70% dessa biomassa estava alocada na parte subterrânea. Nas áreas 

de campo sujo, os valores totais foram de 58 Mg.ha-1, sendo 58% destes valores 

referentes a porção subterrânea. Em cerradão, os valores totais encontrados são de 

98 Mg.ha-1, sendo 18% encontrado na parte subterrânea. 

Barbosa e Fearnside (2005a) afirmam que o cerrado amazônico apresenta 

características florísticas e estruturais próprias, diferentes das do cerrado do Brasil 

Central. Os autores analisaram oito tipos de cerrado de pequena biomassa, 

localizados no Estado de Roraima e encontraram resultados de 1,627 a 4,045 

Mg.ha-1 para os campos abertos e 10,246 a 11,731 Mg.ha-1 para o cerrado aberto. 

Após a queima da vegetação cada área demaracada emitiu de 0,551 a 1, 474 

Mg.ha-1, o que é muito menor do que o valor encontrado para o Brasil central (2,909 

kg.ha-1), sendo este último valor utilizado como base para o cálculo das emissões 

brasileiras de GEEs devido à derruba e queima destas florestas. O maior valor 

encontrado é cerca da metade do valor utilizado nos cálculos. Barbosa e Fearnside 

(2005a) sugerem que o cálculo das emissões brasileiras dos GEEs devido à derruba 

e queima dos cerrados deve ser separado por regiões devido às características e 
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dinâmica do fogo próprias. Só recentemente os ecossistemas do cerrado vêem 

recebendo maior atenção com estudos para quantificar a biomassa e os estoques de 

carbono. 

As principais dúvidas a respeito do balanço de carbono são devido a incertezas 

nas estimativas de taxas de desmatamento tropicais em relação a biomassa florestal 

(HOUGHTON et al., 2001 ; DEFRIES et al., 2002). Dados incertos a respeito de 

estoques de carbono em florestas tropicais levam a uma grande quantidade de 

possíveis valores de carbono emitidas decorrentes do desmatamento e degradação. 

As imprecisões envolvendo estimativas de biomassa e desmatamento para os 

trópicos tem aproximadamente o mesmo peso nas incertezas das emissões finais 

(HOUGHTON, 2005). No caso da Amazônia brasileira elas foram responsáveis por 

60% da variação no fluxo líquido do carbono estimado para a região (HOUGHTON et 

al., 2000). 

2.4.1 Estoques de carbono na biomassa aérea 

A fitomassa aérea viva é composta por todos os órgãos visíveis acima do solo. 

Esta é responsável pela geração e regulação da maioria dos processos que 

compõem o ciclo do carbono. Landsberg e Waring (1997) elaboraram um modelo de 

crescimento da floresta baseado em processos fisiológicos, com nome de 

Physiological Principles for Predicting Growth (3-PG). Este consiste basicamente em 

cinco submodelos: produção de fitomassa; balanço de água no solo; alocação de 

biomassa entre folhas, raízes e lenho (incluindo galhos e cascas); mortalidade de 

árvores; e módulo para converter biomassa de tronco em variáveis de interesse para 

o manejo florestal.  

As estimativas da biomassa aérea das florestas tropicais, em especial a 

amazônica, são envoltas em grandes controvérsias. As planilhas de cálculos, as 

equações alométricas existentes, o método de amostragem ou medição direta e as 

considerações tomadas em conta durante sua feitura trazem invariavelmente erros 

de maiores ou menores magnitudes. Tais diferenças já renderam intensos debates 

entre pesquisadores com considerações muito divergentes (FEARNSIDE, 1985; 

BROWN et al., 1985). A cada ano novas estimativas de biomassa são realizadas 

pela importância que as florestas têm como reservatórios de carbono, além de todas 

as implicações biofísicas e sócio-ambientais. Fearnside (1997) já salientou tais 
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problemas de estimativa há bastante tempo, como por exemplo, os erros advindos 

nos cálculos de densidade da madeira e das equações alométricas (Nogueira et al., 

2008). 

Somado aos pontos apresentados, os métodos de estimativa direta da 

fitomassa existente acima do solo e de fatores de queima são trabalhosos e 

cansativos. Isto sem contar o grande volume de dinheiro necessário e o tempo gasto 

pelos pesquisadores em situações, digamos, insalubres. De qualquer modo, são os 

métodos diretos de estimativa que tem dado mais precisão e confiança para o uso 

em inúmeras extrapolações. 

Alguns estudos realizados a respeito da biomassa aérea do cerrado 

apresentaram valores de 11 à 52 Mg.ha-1 para savana arborizada (FEARNSIDE, 

1992), de 12 a 38 Mg.ha-1 para savana gramíneo lenhosa (SANTOS 1998), de 25 

Mg.ha-1 para savana arborizada (CASTRO; KAUFFMAN, 1998) e de 26 Mg.ha-1 para 

essa mesma vegetação em local diferente (ABDALA et al., 1998). Essas 

disparidades de valores ocorrem devidas à heterogeneidade da vegetação do 

bioma, às diferenças climáticas, tipos de solos, aos diferentes tipos de metodologias 

adotadas para as medições e aos regimes de queima nas áreas estudadas. 

Os dados existentes na literatura mostram que a biomassa acima do solo é 

específica e muito variável espacialmente. Castro e Kauffman (1998) determinaram 

que a biomassa aérea aumenta cerca de 4,5 vezes de campo limpo para cerrado 

denso, sendo que a estimativa de biomassa aérea total para campo limpo é de 5,5 

Mg.ha-1. Estes autores afirmam também que a biomassa de gramíneas representa 

72% da biomassa aérea total no campo limpo, 45% no campo sujo e cerca de 8% 

em cerrado denso e cerrado stricto sensu. Abdala et al. (1998) estimaram valores 

próximos para o cerrado stricto sensu, em que as gramíneas representam 15% da 

biomassa total. Visto que o cerrado contempla uma ampla gama de variações, é 

imprescindível a quantificação pontual de cada tipo para apurar os dados que 

alimentarão os modelos de abrangência regional e global, obtendo-se assim uma 

estimativa mais precisa. 
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2.4.2 Estoques de carbono na biomassa subterrânea 

O solo é o maior reservatório de carbono orgânico do planeta, com exceção 

das reservas fósseis. Dependendo do tipo de uso designado pelas atividades 

humanas pode funcionar tanto como fonte quanto como dreno de carbono. Outros 

fatores que podem influenciar na quantidade de carbono presente no solo são: 

qualidade do material vegetal, clima e, textura e acidez do solo (HOUGHTON, 2005).  

Nos últimos 150 anos o padrão global de mudanças no uso da terra tem sido 

caracterizado pela retirada da vegetação nativa para o estabelecimento de culturas 

agropecuárias, havendo uma tendência de redução dos estoques de carbono 

terrestre. Estima-se que no período de 1850 a 2000, estes padrões de mudanças no 

uso da terra geraram um fluxo líquido de 156 Pg C dos estoques terrestres de C 

para a atmosfera (HOUGHTON, 2003). 

Devido à retirada da fitomassa da parte aérea, a matéria orgânica presente nos 

solos é lentamente degradada com a formação e liberação de gases 

(MANFRINATO, 2002). Este autor encontrou um maior estoque de carbono na 

profundidade de 0 a 10 cm em uma área de pastagens de 20 anos com 59,47 

Mg.ha-1 do que em solos sob florestas com 36,33 Mg.ha-1. Porém, o autor observou 

que 70% do carbono do solo sob pastagem ainda era remanescente do incorporado 

pela floresta. 

A adição anual de fitomassa das florestas tropicais úmidas (madeiras, liteira, 

galhos e raízes mortas) é cerca de cinco vezes (5 Mg.ha-1.ano-1) a de uma floresta 

temperada (1 Mg.ha-1.ano-1), enquanto que a matéria orgânica que retorna ao solo 

da primeira é praticamente o dobro da segunda - cerca de 3 a 15 Mg.ha-1.ano-1 para 

a floresta tropical comparada com 1 a 8 Mg.ha-1.ano-1 das florestas temperadas. De 

outro modo, as florestas tropicais apresentam uma taxa de decomposição cerca de 

cinco vezes maior (LAL; KIMBLE, 2000), sendo que no equilíbrio, o carbono 

armazenado em solos sem distúrbios é similar em ambos os casos como observado 

por Sanches et al. (1982). Porém, o cultivo faz com que o teor de C armazenado no 

solo decresça mais rapidamente nos climas tropicais. 

No que diz respeito ao bioma cerrado, as estimativas de estoques de carbono 

para a fitomassa subterrânea são raras. Já em 1948 Rawitscher destacou a 

existência de raízes lenhosas a 18 m de profundidade no solo. Castro e Kauffmann 

(1998) mostram uma estimativa a respeito do cerrado. Os resultados obtidos para 
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uma fitomassa subterrânea de até 2 m de profundidade apenas foram os seguintes: 

16, 3 t ha-1 para campo limpo; 30, 1 t ha-1 para campo sujo; 46,6 t ha-1 para o cerrado 

stricto sensu e 52, 9 t ha-1. Segundo os mesmos autores, 80% da fitomassa radicular 

está localizada nos primeiros 30 cm de profundidade contra 71% de cerrado denso. 

Os resultados obtidos de fitomassa subterrânea foram comparados com os de 

fitomassa aérea sendo obtidos os seguintes valores para razão raiz/parte aérea: 5,5 

em campo limpo; 7,7 em campo sujo; 2,6 em cerrado stricto sensu e 2,9 em cerrado 

denso. Conclui-se que no cerrado o grande estoque de carbono na fitomassa está 

contido nos órgãos subterrâneos. 

Lilienfein et al. (2001) de forma semelhante, encontraram valores maiores de 

fitomassa subterrânea (30,36 Mg C ha-1) em relação à fitomassa aérea (22,7 Mg C 

ha-1), em uma área de cerrado stricto sensu em Uberlândia, MG, com uma razão 

raiz/parte aérea de 1,3. Rezende (2002) estimou o estoque de carbono com o uso 

de equações alométricas nesta mesma fisionomia no Distrito Federal tendo 

alcançado uma estimativa de 11,6 Mg C.ha-1 para a fitomassa aérea e de 18,6 Mg 

C.ha-1 para a porção subterrânea, em uma proporção razão raiz/parte aérea de 1,6. 

Os resultados destes estudos também indicam haver um maior estoque de carbono 

em fitofisionomias arbóreas de cerrado, bem como um maior estoque de carbono na 

biomassa subterrânea. 

Abdala et al. (1998) estudaram um solo até a profundidade de 6,2 m em uma 

área de cerrado selecionada aleatoriamente. Os autores encontraram um valor total 

de 33,4 Mg.ha-1 de raízes, sendo 80% desta localizada na profundidade de até 1m. 

Os valores da fitomassa radicular encontrados para o bioma cerrado são superiores 

aos comumente encontrados para outros tipos de savanas, estando mais próximos 

aos de florestas úmidas (SARAMIENTO; VERA, 1979). 

Em estudo realizado em cerrado stricto sensu no Estado do Distrito Federal, 

foram encontrados teores de carbono (C) na camada de 20-40 cm substancialmente 

maiores que aqueles obtidos nas camadas de 0-10 e 10-20 cm de profundidade. Os 

maiores teores de C obtidos na camada de 20-40 cm de profundidade está 

relacionado em parte à ciclagem e deposição das raízes de espécies vegetais 

presente no bioma Cerrado, as quais apresentam uma elevada fitomassa 

subterrânea diante da parte aérea (HARIDASAN, 2000). No estado de Minas Gerais, 

comparativamente, o teor de carbono sob mata nativa, pastagem e povoamento de 
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eucalipto foram maiores na camada superficial do solo do que nas camadas mais 

profundas (LIMA, 2004). 

 

2.4.3 Estoques de carbono no solo 

A matéria orgânica presente nos solos (MOS) sob florestas tem grande 

importância na disponibilidade de nutrientes às plantas, acúmulo de cátions, 

estabilidade da estrutura, infiltração e retenção de água, aeração e atividade 

microbiana. Dessa forma, é um fator de importância e condicionante da capacidade 

produtiva de solos que sofrem ação do intemperismo (SILVA; MENDONÇA, 2007). O 

potencial de fixação e estoques de carbono no solo sofre influência das condições 

climáticas, do tipo de relevo, da drenagem e do tipo de manejo de solo adotado, 

fatores que ditam a quantidade carbono orgânico existentes no solo (LAL, 2005; 

FALLOON et al., 2007; SMITH, 2008). 

Com relação às mudanças climáticas globais, o solo e suas formas de uso são 

destaques, sobretudo na agricultura. Os solos destinados à atividade agrícola atuam 

como dreno ou fonte de gases de efeito estufa (GEE) dependendo da forma de 

manejo a que forem submetidos (IPCC, 2001). No caso de sistemas de manejo que 

aumentem a adição de resíduos vegetais, esses podem ser alternativas importantes 

para aumentar a capacidade de estoque carbono no solo e como possível opção 

contra o aumento do aquecimento global (AMADO et al., 2001; BAYER et al., 2006). 

Wilcke e Lilienfein (2004) estudaram solos argilosos em Uberlândia / MG 

antigamente cobertos por vegetação de cerrado e substituído pelo plantio de Pinus 

caribaea. O local ficou por vinte anos recoberto pela espécie, como consequência 

houve o restabelecimento do teor de carbono na superfície (0–30 cm), enquanto que 

o carbono na camada mais inferior (30–200 cm) não foi afetado pela mudança do 

uso do solo. Já Roscoe et al. (2001) não observaram diferenças significativas nos 

estoques de carbono na vegetação natural de cerrado e de uma pastagem de 

Brachiaria spp. com 23 anos de implantação em solo na região de Minas Gerais 

Uma das maiores reservas de carbono é o solo. Em uma profundidade de um 

metro de solo, por exemplo, podemos encontrar aproximadamente 1500-2000 Pg C 

em diversas formas orgânicas (AMUNDSON, 2001). No caso da vegetação de 

cerrado, Ajtay et al. (1979), constatou valores de 66 Pg C  para as plantas e 264 Pg 

C para o solo. 
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Gatto et al. (2010) realizaram um estudo em cinco regiões distintas quanto às 

características edafoclimáticas, situadas na parte centro-leste do Estado de Minas 

Gerais. Os maiores teores de carbono orgânico foram encontrados nas camadas 

superficiais dos solos dos locais estudados. A principal causa apontada foi o aporte 

de material orgânico resultante da queda de folhas, galhos e da casca das árvores, 

formando a manta orgânica e a maior densidade de raízes finas (NEVES, 2000; 

PULROLNIK et al., 2009).  

Alguns trabalhos indicaram que os solos de regiões tropicais podem 

desempenhar papel importante como depósito de C, reduzindo o efeito estufa (LAL 

et al., 1995). No entanto, a região dos cerrados, além das queimadas naturais, que 

liberam grande quantidade de CO2 para atmosfera, há um considerável 

aproveitamento do solo utilizado para culturas anuais, pastagens e reflorestamento, 

que também são responsáveis pelas perdas de carbono. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1 Área de estudo 

O estudo foi realizado no Núcleo de Pesquisa Reserva Biológica de Mogi 

Guaçu o qual possui uma área de 470 ha. Esta faz parte da Fazenda Campininha 

que pertence ao Instituto de Botânica do Estado de São Paulo, localizada no distrito 

de Martinho Prado Junior, município de Mogi Guaçu - SP coordenadas geográficas 

22º18′S e 47º11′W. A Fazenda Campininha está dividida em três diferentes núcleos: 

Reserva Biológica, Instituto Florestal e Estação Experimental (Figura 2). A área 

possui uma hospedaria destinada a alunos e pesquisadores dos mais variados 

locais que realizam trabalhos. A altitude do local varia 600 a 640 metros com 

topografia levemente ondulada. O clima segundo Köppen é do tipo tropical de 

altitude (Cwa) com chuvas no verão e seca no inverno e estações bem definidas. A 

seca de inverno ocorre geralmente nos meses de abril a setembro, e outra estação, 

quente de verão, nos meses de outubro a março (Tabela 1). A precipitação média 

anual é 1.335 mm sendo a temperatura média 20,5 ºC (Tabela 1). A vegetação 

nativa da área possui variações do cerradão a campo cerrado, incluindo as matas 

ciliares. (INSTITUTO DE BOTÂNICA, 2014). O estudo foi realizado em áreas 

ocupadas naturalmente pelo cerrado stricto sensu. 

 
Tabela 1- Valores de precipitação (mm), temperaturas médias, máximas e mínimas (°C) no município 
de Martinho Prado-SP. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MÊS 
Precipitação 

(mm) C° C° min C° máx 

Janeiro 247 22,8 17,7 28 

Fevereiro 219 22,9 17,7 28,2 

Março 164 22,5 17,1 27,9 

Abril 58 20,8 14,9 26,7 

Maio 40 18,3 12 24,7 

Junho 38 16,8 10,1 23,6 

Julho 21 16,6 9,6 23,7 

Agosto 26 18 11 25,1 

Setembro 48 19,9 13,4 26,4 

Outubro 117 21 15,2 26,9 

Novembro 152 22 16,5 27,6 

Dezembro 214 22,6 17,3 27,9 
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Figura 2- A) Localização da Fazenda Campininha, Martinho Prado–SP e suas 
divisões: Reserva Biológica, Estação Experimental, Estação Ecológica B) Trilha 
para área em que o trabalho foi  realizado (Reserva Biológica). 
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3.2 Instalação das parcelas 

 No mês de outubro de 2014, as áreas foram mapeadas sendo definidos 

os pontos de amostragem de modo sistemático. Dentre esses foram escolhidos dez 

pontos para a delimitação de parcelas (Figura 3). Em dezembro de 2014, nas 

proximidades destes pontos foram instaladas dez parcelas sistemáticas de A a J, 

com medidas de 10x50 m, com cinco sub-parcelas de 10 em 10 e enumeradas de 1 

a 5, estas foram marcadas com barbante e medidas com uma trena (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Gleba A. Área em destaque- parte da gleba onde foram demarcadas aproximadamente as 
parcelas de A a J na Reserva Biológica de Mogi Guaçu, Martinho Prado-SP. 

 

 
 
 

 

 

 

 

Figura 4. Esquema das medidas de uma das dez parcelas 

 

Figura 4- Esquema das parcelas de A a J, sub- parcelas de 1 a 5 e dos buracos para retirada de 
amostras para determinação de biomassa e estoques de carbono subterrâneos na Reserva Biológica 
de Mogi Guaçu, Martinho Prado-SP.  
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3.3 Determinação dos Diâmetros à Altura do Peito (DAP) 

 Em janeiro de 2015, nas dez parcelas existentes, foram medidas com o 

auxílio de uma fita métrica as Circunferências à Altura do Peito (CAP) que quando 

divididas por π= 3,1415 encontra-se o valor do Diâmetro à Altura do Peito (DAP) das 

árvores. Todas as espécies florestais maiores do que 15 cm de CAP foram 

marcadas com pedaços de latinha penduradas em um arame. Em cada pedaço de 

latinha foram marcados a letra da parcela (A a J), o número da sub-parcela (1 a 5) e 

o número da árvore. Todas as árvores marcadas foram identificadas ao nível de 

espécie com o auxílio de um mateiro da Reserva Biológica de Mogi Guaçu com larga 

experiência na identificação de plantas do local. 

 

3.4 Determinação da biomassa e estoques de carbono aéreos 

 Para a determinação da fitomassa aérea, foram utilizadas as equações 

de Lacerda et al. (2009) utilizando-se o DAP como variável independente. 

Obtiveram- se três resultados de biomassa seca: Biomassa do Tronco mais Galhada 

(bT), Biomassa do Tronco com Casca (bF) e, Biomassa da Galhada (bG). Desse 

modo os modelos selecionados foram: 

 

ln(bT) = -1, 19829 + 1, 98391 ln(DAP)   (1) 
ln(bF) = -1, 96521 + 1, 99688 ln(DAP)   (2) 
ln(bG) = -1, 96722 + 1, 99320 ln(DAP)   (3) 

 

onde: 

ln – logaritimo neperiano; 

bT – biomassa total da parte aérea: tronco + galhada (kg); 

bF – biomassa do tronco com casca (kg); 

bG – biomassa da galhada (kg); 

DAP – diâmetro à altura do peito (cm); 

 

Para o cálculo do carbono da parte aérea foram utilizadas as equações de 

Lacerda et al. (2009) tendo o DAP como variável independente. Obtiveram-se três 

resultados de estoques de carbono em biomassa seca: tronco mais galhada (CT), do 
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tronco com casca (CF) e da galhada (CG). Os modelos de equações alométricas 

utilizadas foram: 

ln(CT) = - 1, 84511 + 1, 98505 ln(d)   (5) 
ln(CF) = - 2, 61860 + 1, 99854 ln(d)   (6) 
ln(CG) = - 2, 61205 + 1, 99502 ln(d)   (7) 

 

onde: 

CT – carbono total da parte aérea: tronco + galhada (kg); 

CF – carbono no tronco com casca (kg); 

CG – carbono na galhada (kg); 

d – diâmetro à altura do peito (cm); 

ln – logaritimo neperiano. 

 

3.5 Determinação da biomassa e estoques de carbono subterrâneos 

3.5.1 Biomassa e estoques de carbono das raízes 

De forma sistemática, em cada parcela de A a J, aproximadamente no centro 

das sub-parcelas 1, 3 e 5 foram abertas covas com uma cavadeira manual com 

ajuda do Senhor Alcebiades, mateiro da Reserva. As covas mediam ao redor de 

30cm de profundidade e 20 cm de largura. Com a utilização de uma espátula os 

cantos foram acertados de forma conformar seu formato ao de um paralelepípedo. 

Posteriormente foram medidas as arestas (profundidade e larguras) com a utilização 

de uma régua (Figura 5). 

O solo com raízes foram colocados em sacos plásticos devidamente 

identificados com a letra e o número da sub- parcela. Posteriormente o material foi 

encaminhado ao Laboratório de Química do Departamento de Ciências do solo da 

ESALQ/USP, coordenado pelo Prof. Dr. Luis Reynaldo Ferracciú Aleoni, onde foi 

peneirado, utilizou-se uma peneira com abertura 150 mm (ABNT/ASTM 100). Em 

seguida as raízes separadas do solo foram lavadas em um balde e pesadas com o 

auxílio de uma balança digital (Pesola®) para a determinação do peso úmido. Na 

sequência foram secas em estufa de ventilação forçada a 65°C até atingirem peso 

constante, a fim de se determinar o peso seco das amostras. Novamente as raízes 

foram pesadas, determinou-se a biomassa por unidade de superfície e na sequência 
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a relação existente entre matéria seca e úmida. As amostras de raízes secas foram 

envoltas em capsulas e injetadas em forno para combustão. O dióxido de carbono 

liberado de cada amostra foi quantificado por detector infravermelho (LECO). Dessa 

forma o conteúdo de carbono foi relacionado à massa seca de raízes encontrada 

anteriormente obtendo-se assim o teor de carbono destas. 

 

 

 
Figura 5- Abertura das covas para a retirada das amostras de solo com raízes na Reserva Biológica 
de Mogi Guaçu, Martinho Prado-SP. A direita o Sr Alcebiades, mateiro que auxiliou na demarcação 
das parcelas e retirada das amostras, a esquerda a mestranda responsável pelo trabalho fazendo a 
retirada das amostras de solo com raízes. 

 

3.5.2 Estoques de carbono orgânico do solo 

Para determinação dos estoques de carbono no solo, foram retiradas amostras 

com trado holandês em três pontos em cada uma das parcelas, no centro das sub-

parcelas 1, 3 e 5. As amostras foram retiradas de 0 a 5 cm, de 5 a 10 cm, de 10 a 20 

cm e, de 20 a 30 cm de profundidade. Os materiais coletados foram separados por 

profundidade, sub-parcela e parcela e acondicionados em sacolas plásticas, as 

quais foram marcadas com etiquetas digitalizadas com a respectiva profundidade, 

número da sub-parcela e letra da parcela. 
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Posteriormente as amostras foram encaminhadas para o Laboratório de 

Química do Departamento de Ciências do solo da ESALQ/USP, coordenado pelo 

Prof. Dr. Luis Reynaldo Ferracciú Aleoni, onde foram secas em estufa a 105 °C por 

24 horas. Quando retirado da estufa o material foi ordenado em uma bancada por 

profundidade, da menor para maior, sub-parcela e parcela (Figura 6). Em seguida foi 

moído com auxílio de um almofariz e passado por uma peneira com abertura 150 

mm (ABNT/ASTM 100) (Figura 7) na ordem em que se encontrava na bancada. O 

almofariz foi limpo com álcool todas as vezes antes de proceder-se à preparação de 

uma nova amostra para evitar-se contaminações. As amostras já moídas e 

peneiradas foram colocadas em copinhos plásticos, os quais também foram 

marcados com a letra da parcela, número da sub-parcela e o intervalo das 

profundidades para assim proceder-se a determinação do carbono orgânico do solo 

(Figura 6). 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 
Figura 6- Amostras de solo separadas por profundidade e sub-parcelas antes e depois de peneiradas no 

Laboratório de Química do Departamento de Ciências do Solos da ESALQ/USP. 
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Figura 7- Peneira utilizada para a separação das amostras coletadas pertencente ao Laboratório de 
Química do Departamento de Ciências do Solos da ESALQ/USP, Piracicaba-SP. 

 

Para determinar o teor de carbono no solo foi utilizado o método de Walkley & 

Black (1934). Para tanto, foram utilizadas amostras de 1g do solo que foi seco e 

peneirado, as quais pesadas em balança digital e foram transferidas para um 

erlenmeyer de 500 mL. Adicionou-se então 10 mL da solução de K2Cr207 0,167 mol 

L-1 e 20 mL de H2SO4 concentrado procedendo-se à agitação mecânica por 

aproximadamente um minuto para promover a plena mistura do solo com os 

reagentes. Após esse procedimento, as amostras permaneceram em repouso por 30 

min. Depois desse intervalo, adicionou-se- se 150 mL de água destilada sendo a 

solução filtrada em papel de filtragem rápida - utilizou-se bomba de vácuo para 

acelerar o processo. Após esse procedimento, adicionou-se 50 mL de água 

destilada sobre o papel filtro, para completar a remoção da solução. Depois da 

filtragem, foram adicionados 10 mL de H3PO4 concentrado e 10 mL do indicador 

difenilamina. Procedeu-se, então, à titulação com FeSO4.7H2O 0,25 mol L-1, até a 

mudança de cor violeta para o verde (Figura 8). Paralelamente, o mesmo 

procedimento foi repetido para duas amostras-controle, sem solo (“teste em 

branco”). O teor de CO no solo foi calculado da seguinte forma: 
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Onde: 

Vbs = volume de sulfato ferroso gasto na titulação do branco (mL); 

Va = volume de sulfato ferroso gasto na titulação da amostra (mL); 

CFe2+= 
          

   
 ; 

Vsolo = Volume da amostra de solo (g). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Determinação da densidade do solo 

  

3.5 Determinação da densidade do solo 

As amostras para densidade foram retiradas em todas as parcelas de A a J 

no centro das sub-parcelas de número 3, nas covas de 30 cm de altura e 20 cm de 

diâmetro, as mesmas em que foram retiradas as amostras para determinação do 

carbono das raízes. Foram coletadas amostras nas profundidades de 0-5cm, 5-10 

cm, 10-20 cm, 20-30 cm. O solo amostrado foi armazenado em anéis de aço de 

 

        
 
 
Figura 8- Processo de titulação com FeSO4.7H2O 0,25 mol L

-1
 realizado no Laboratório de Química do 

Departamento de Ciências do Solos da ESALQ/USP, Piracicaba-SP. 
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bordas cortantes, conhecido como castelinho, os quais foram introduzidos  na lateral 

da parede da cova, com o auxílio de uma marreta, retirou-se o anel com a amostra 

de solo mais indeformada possível. Totalizaram-se 10 pontos de coleta e 40 

amostras de solo.  

A determinação da densidade do solo foi realizada no Laboratório de Física 

do solo do Departamento de Ciências de Solo da ESALQ/USP, coordenado pelo 

Prof. Dr. Álvaro Pires da Silva. Os anéis e amostras indeformadas de solo foram 

secos em estufa à ± 105 ºC a 110 °C, durante 48 horas e depois pesados para 

determinação da massa do anel mais a da amostra. Na sequência o anel foi retirado 

e pesado separadamente. Os valores obtidos foram subtraídos dos resultados da 

pesagem do anéis mais amostras, assim determinou-se a massa seca do material 

de solo coletado. Em seguida o anel foi medido com um paquímetro (Figura 8), 

foram feitas três medidas de altura e de diâmetro e as suas respectivas médias para 

a determinação do volume, que pode ser calculado por π.r2.h (onde π=3,1416). 

Dessa forma, aplicou-se a seguinte fórmula: 

 

    
   

 

Em que: 

D = densidade do solo, em g cm-³; 

ms = massa de solo seco, em gramas (g); 

V = volume do cilindro, em cm³, utilizando-se o paquímetro. 
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Figura 9- Paquímetro digital Mitutoyo utilizado para a medição das alturas e diâmetros dos anéis para 
determinar a densidade do solo realizada Laboratório de Física do solo do Departamento de Ciências 
de Solo da ESALQ/USP, Piracicaba-SP. 

 

3.6 Determinação da biodiversidade do local 

No mês de maio de 2015 foi realizada a identificação das espécies (nomes 

científicos e populares) existentes na área de estudo com a ajuda de dois mateiros 

da Reserva Biológica de Mogi Guaçu. A atividade de campo durou uma semana. 

Todas as espécies, previamente etiquetadas, foram identificadas sendo seus 

respectivos nomes científicos e populares anotados em uma planilha. Dessa forma, 

foi possível calcular a riqueza de espécies, o índice de equitabilidade e de 

diversidade de Shanon-Wiener. Para tal utilizou-se o software PAST 2.17 (HAMMER 

et al., 2001). 
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Figura 10- Identificação das árvores das parcelas demarcadas de A a J na Reserva Biológica de Mogi 
Guaçu, Martinho Prado-SP.  Ao fundo Sr. Alcebíades, a direita segurando o ramo Sr. Samuel, mateiro 
responsável por identificar as espécies da área de estudo, a esquerda a mestranda responsável pelo 
trabalho. 

 

3.6.1 Riqueza de espécies 

A riqueza de espécies foi calculada pelo número total de espécies distintas (S) 

em cada parcela.  

 

3.6.2 Equitabilidade 

A equitabilidade pode ser calculada utilizando-se o Índice de Pielou (J’) 

(MARRUGAN, 1988), que pode ser obtido com razão entre a diversidade obtida e a 

diversidade máxima (H’ máxima). 
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3.6.3 Diversidade de Shannon-Wiener 

Um dos índices utilizados para medir a diversidade de uma comunidade foi 

índice de Shannon-Wiener (1949), pois incorpora tanto a riqueza quanto a 

equitabilidade. 

              

 

   

 

onde: 

S= número total de espécies; 

pi = proporção das espécie, estimada ni/N, onde ni é a medida de importância da 

espécie i (número de indivíduos) e N é o número total de indivíduos; 

log = base 2. 

 

A diversidade H’ é essencialmente adimensional. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Biodiversidade local 

Na área de estudo foram amostradas 65 espécies distintas e um total de 773 

indivíduos. Constatou-se que as mais recorrentes foram espécies Xylopia aromatica 

(pimenta de macaco) (10,9%), seguida por Syagrus flexuosa (coco babão) (8,8%), 

Copaifera langsdorffii (pau de óleo) (8,67%), Qualea grandiflora (pau-terra) (8,41%), 

Vochysia tucanorum (cinzeiro) (5,56%) e Ocotea pulchella (perobinha) (4,79%), 

Siparuna guianensis (limão bravo) (4,53%), Tapirira marchandii (fruto-de-pombo) e 

Ocotea minarum (canela) (2,33%) (Tabela 2). 

As espécies que apresentaram a maior frequência foram: Xylopia aromatica 

(pimenta de macaco), Copaifera langsdorffii (pau de óleo), Vochysia tucanorum 

(cinzeiro), Ocotea pulchella (perobinha) e Anadenanthera falcata (angico). Esta 

última apesar de possuir uma baixa densidade (apenas 2,33% do total de 

indivíduos), estava presente em nove das dez parcelas demarcadas. As espécies 

mais raras e de menor frequência foram: Kielmeyera variabilis (pau santo), 

Zanthoxylum rhoifolium (tembetari), Dimorphandra mollis (Canafístula-do-cerrado), 

entre outras (Tabela 2). 

Ratter et al. (1997) afirmaram que em muitas áreas de cerrado, Vochysiaceae, 

seria a família dominante, principalmente devido à abundância das espécies de 

Qualea, a qual apresentou uma porcentagem de 8,41% do total de espécies 

identificadas (Tabela 2). Além de Qualea, outros genêros comuns em cerrado foram 

encontrados neste estudo: Bowdichia, Miconia, Annona, Aspidosperma, Myrcia, 

Didymopanax, Ocotea, Caryocar, Erythroxylum, Copaifera, Xylopia, Machaerium e 

Pouteria assim como apontado por Heringer et al. (1977), Rizzini (1997), Ratter et al. 

(1996). Segundo Carvalho et al. (2005), as espécies Ouratea spectabilis e Copaifera 

langsdorffii, são consideradas destaques em cerrados no estado de São Paulo. A 

espécie Copaifera lagsdorffii (pau-de óleo), bastante recorrente na área de estudo, 

com uma porcentagem de 8,67% do total das espécies identificadas (Tabela 2), 

figura em trabalhos fitossociológicos de matas ripárias como uma das espécies mais 

importantes.



 50 

Tabela 2- Espécies e totais encontrados nas dez parcelas demarcadas de A a J, na Reserva Biológica de Mogi Guaçu, Martinho Prado-SP (continua). 

Espécies Nome popuplar 

Parcelas 

Total % A B  C D E F G H I J 

Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Pimenta-de macaco 10 15 5 14 8 8 9 - 12 3 84 10,9 

Syagrus flexuosa (Mart.) Becc. Cocô babão 9 24 12 7 5 - 2 - 9 - 68 8,8 

Copaifera langsdorffii (Desf.) Pau- de-óleo 10 - 2 5 5 5 9 12 12 7 67 8,67 

Qualea grandiflora Mart. Pau-terra 7 11 5 9 18 5 - 8 2 - 65 8,41 

Vochysia tucanorum Mart. Cinzeiro 3 5 2 4 3 - 5 3 13 5 43 5,56 

Ocotea pulchella Mart. Perobinha 4 2 3 2 - 4 12 2 2 6 37 4,79 

Siparuna guianensis Aubl. Limão bravo 3 - 7 5 3 - 5 4 - 8 35 4,53 

Tapirira marchandii  Engl. Fruto-de-pombo 1 - 5 5 2 2 4 4 - 3 26 3,36 

Dictyoloma vandellianum Adr. Juss. Tingui preto 1 - - - - 10 - 2 11 - 24 3,1 

Pera glabrata (Schott) Poepp. ex Baill. Tamanqueira - - 1 1 3 1 4 1 4 5 20 2,59 

Miconia albicans  (Sw.) Triana. Quaresmeira 3 2 1 3 4 4 - 1 1 - 19 2,46 

Anadenanthera falcata (Benth.)Speg. Angico 4 1 2 1 1 2 - 3 2 2 18 2,33 

Ocotea minarum (Nees & Mart.) Mez. Canela 2 2 1 - 1 - 1 - 4 7 18 2,33 

Roupala montana Aubl. Carne-de-vaca - 1 4 9 - - - - - 3 17 2,2 

Bowdichia virgilioides Kunth. Sucupira 2 - - - 11 1 - 1 1 - 16 2,07 

Couepia grandiflora Benth. Fruto de ema - 2 1 2 2 2 4 - 3 - 16 2,07 

 Rapanea guianensis Aubl. N. Capororoca 1 4 - - 2 3 - 4 - 1 15 1,94 

Tapirira guianensis Aubl. Peito-de pomba 2 4 5 - - - 1 1 1 - 14 1,81 

Myrcia tomentosa (Aubl.) DC. Goiabeira-brava - - - - 2 2 3 1 4 2 14 1,81 

Coussarea hydrangeifolia (Benth.) Müll. Arg. Pau-terra-do-cerrado 4 - - - - 1 3 3 - 2 13 1,68 

Rudgea viburnoides (Cham.) Benth. Congonha - - 1 - - - 1 - 8 3 13 1,68 

Styrax ferrugineus Nees & Mart.  Laranjinha-do-cerrado - 2 8 2 - - - - - 1 13 1,68 

Stirax ferruginea Nees & Mart. Benjoeiro - 2 8 - - - - - - - 10 1,29 

Aspidosperma tomentosum Mart. Peroba do cerrado 1 - 1 - - - 1 - 2 2 7 0,91 

Machaerium acutifolium Vogel. Jacarandá-do-campo - - 2 - - - - 4 1 - 7 0,91 

 Lacistema hasslerianum Chodat Café-de-passarinho - - - 1 - - - - 5 1 7 0,91 

Alibertia macrophylla  K.Schum. Marmelo 2 - - - - 4 - - - - 6 0,78 

Acosmium dasycarpum (Vogel) Yakovlev Perobinha do campo - - - 6 - - - - - - 6 0,78 

Eugenia bimarginata DC. Jambolão do campo - - - - 1 - 2 3 - - 6 0,78 
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Tabela 2- Espécies e totais encontrados nas dez parcelas demarcadas de A a J, na Reserva Biológica de Mogi Guaçu, Martinho Prado-SP (conclusão). 

Espécies Nome popuplar 

Parcelas 

Total % A B  C D E F G H I J 
Miconia rubiginosa (Bonpl.) DC.  Capiroroquinha - 1 1 - - 3 - - - - 5 0,65 
Bauhinia holophylla  (Bong.) Steud. Pata-de-vaca - - 1 2 - 1 - - - 1 5 0,65 
Ficus citrifolia Mill. Figueira 1 - - - - - 1 - 1 1 4 0,52 
Guapira noxia  (Netto) Lundell Guapira - 1 1 - - - - - 2 - 4 0,52 
Vatairea macrocarpa (Benth.) Ducke Angelim do Cerrado - - 4 - - - - - - - 4 0,52 
Annona crassiflora Mart. Marolo do cerrado 1 - - - - 1 - - 1 - 3 0,39 
Annona cacans Warm.  Araticum - - - - - - - 2 - 1 3 0,39 
Pouteria ramiflora Radlk. Abiú-do-cerrado - 1 - - - 1 - - - - 2 0,26 
Ouratea spectabilis (Mart.) Engl. Folha-de-serra - - - 1 1 - - - - - 2 0,26 
Caryocar brasiliensis Camb. Pequi - - - - 1 - - - - 1 2 0,26 
Enterolobium gummiferum (Mart.) Macb. Timburi do cerrado - - - - - 2 - - - - 2 0,26 
Croton glandulosus L. Gervão-branco - - - - - - 2 - - - 2 0,26 
Pseudobombax longiflorum (Mart. et Zucc.) A. Rob. Imbiriçu - - - - - - - 1 1 - 2 0,26 
Alchornea grandulosa  Poepp. & Endl.  Tanheiro - - - - - - - 1 - 1 2 0,26 
Miconia stenostachya DC. Canela-de velho 2 - - - - - - - - - 2 0,26 
Myrcia lingua (O. Berg) Mattos. Brasa-viva 2 - - - - - - - - - 2 0,26 
 Rapanea ferruginea (Ruiz & Pav.) Mez. Capororoca - 2 - - - - - - - - 2 0,26 
 Didymopanax vinosum E. March Mandioquinha 2 - - - - - - - - - 2 0,26 
Licania tomentosa (Benth.) Fritsch. Oiti 1 - - - - - - - - 1 2 0,26 
Eriotheca gracilipes (K. Shum .) A.Robyns Paineira-do-campo 1 - - - - 1 - - - - 2 0,26 
Diospyros hispida  A.DC. Caqui do cerrado - 1 - - - - - - - - 1 0,13 
Hancornia speciosa Gomes Mangabeira - 1 - - - - - - - - 1 0,13 
 Acosmium subelegans (Mohlenbr) Yakovl Perobinha do campo - 1 - - - - - - - - 1 0,13 
Kielmeyera variabilis Mart. & Zucc. Pau-santo - - 1 - - - - - - - 1 0,13 
Lafoensia pacari A.St. Hil. Mangaba-brava - - 1 - - - - - - - 1 0,13 
Connarus suberosusPlanch.  Cabelo-de-negro - - - 1 - - - - - - 1 0,13 
Dimorphandra mollis Benth. Canafístula-do-cerrado - - - 1 - - - - - - 1 0,13 
Piptocarpha rotundifolia (Less.) Baker  Vassourão - - - 1 - - - - - - 1 0,13 
Qualea parviflora Mart.  Não identificado - - - 1 - - - - - - 1 0,13 
Maprounea guianensis Aubl. Vaquinha - - - - 1 - - - - - 1 0,13 
Strychnos pseudoquina A. St. Hil Cereja de periquito - - - - - 1 - - - - 1 0,13 
Zanthoxylum rhoifolium Lam. Tembetari. - - - - - - - 1 - - 1 0,13 
Prunus myrtifolia (L.) Urb.  Pessegueiro-bravo - - - - - - - - - 1 1 0,13 
Bauhinia rufa Steud. Pata-de-vaca 1 - - - - - - - - - 1 0,13 
Guatteria guianensis (Aubl.) R.E. Fr. Não identificado 1 - - - - - - - - - 1 0,13 

Total   81 85 85 83 74 64 69 62 102 68 773 100 
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Os maiores índices de diversidade de Shanon ocorreram nas parcela A (H’= 

2,966) e parcela C (H’=2,927), apresentando uma diferença significativa das outras 

parcelas. A parcela B e parcela E foram as áreas que apresentaram os menores 

valores para a diversidade de Shannon (H’= 2,418 e H’=2,519, respectivamente) 

(Tabela 3). 

  

Tabela 3- Índices de diversidade de Shanon Winer, Equitabilidades de Pielou, riqueza de espécies e 
abundância das dez parcelas demarcadas de A a J, na Reserva Biológica de Mogi Guaçu, Martinho 
Prado-SP. 

Índices 
Parcelas 

A B C D E F G H I J 

Diversidade de 
Shannon 

2,966 2,418 2,927 2,739 2,519 2,816 2,599 2,74 2,756 2,904 

Equitabilidade 

Pielou 
0,9 0,794 0,898 0,886 0,855 0,912 0,899 0,9001 0,879 0,914 

Riqueza de 
espécies 

27 21 26 22 19 22 18 21 23 24 

 

No estudo realizado no município de Abaeté no estado de Minas Gerais índice 

de Shannon foi de 3,590 e a equitabilidade foi de 0,804, considerados comuns para 

cerrados bem conservados (SAPORETTI JUNIOR; MEIRA NETO; ALMADO; 2003). 

Estes índices são bem próximos aos do trabalho em questão.  

Furtado et al., (2003) realizou um estudo na região de Itirapina, interior do 

estado de São Paulo em que a diversidade de Shannon para todas as espécies foi 

elevada (H’=4,00). Os cinco fragmentos da área apresentaram os seguintes índices 

de diversidade de Shannon: 3,44; 3,20; 3,05; 3,00 e 2,99. Estes valores estão 

também bastante próximos do presente estudo. Além de terem sido considerados 

altos e apresentarem um grande número de espécies exclusivas, as quais também 

são recorrentes neste estudo realizado na Reserva Biológica de Mogi Guaçu. 
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4.2 Diâmetro à altura do peito (DAP)  

Nas dez parcelas demarcadas foi observado que a maioria das árvores 

possuíam um DAP variando de 0-10 cm. As parcelas A, D, G e H foram as que 

apresentaram um maior número de árvores na classe de 0-5 cm (Figura 11). Já as 

parcelas B, C, E, F, I e J apresentaram uma quantidade maior de indivíduos no 

intervalo de 5,01-10 cm. Os intervalos 25,01-30 cm e >30,01cm foram os que 

apresentaram as menores quantidades de árvores (Figura 11). 
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Figura 11- Total de árvores distribuídas por classes de DAP (0-5cm; 5,01-10cm; 10,01-15cm; 15,01-
20cm; 20,01-25cm; 25,01-30cm e >30,01cm)  para as dez parcelas demarcadas de A a J, na Reserva 
Biológica de Mogi Guaçu, Martinho Prado-SP 
 

O estudo realizado por Righi et al. (2009) em áreas de Floresta Estacional, na 

cidade de Feliz Natal, onde foram medidos os DAPs e distribuídos em classes, o 

presente trabalho foi também o da classe 10,01-15cm, sendo que os DAPs menores 

5 cm não foram marcados. 

Imaña-Encinas et al.(2008) realizaram um estudo na região de Planaltina em 

cerrado stricto sensu e constataram um total de 490 indivíduos com DAPs maiores 

que 5 cm, além de uma riqueza florística de 51 espécies arbóreas. No presente 

estudo o número total de indivíduos com DAP maior que 5 cm foi bastante próximo 

ao do trabalho citado anteriormente, totalizando 773 indivíduos e uma riqueza 

florística de 64 espécies 
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4.3 Biomassa e estoques de carbono aéreos 

O maior DAP médio ocorreu na parcela F (DAP=10,67cm) (Tabela 4). 

Entretanto esta não foi a parcela que apresentou os valores de fitomassa (bT) e 

carbono total médio (CT) mais elevados. A parcela que apresentou os maior valor de 

biomassa aérea total média (bT=58,52 Mg.ha-1), carbono total médio (CT=30,76 

Mg.ha-1) e somatória de área basal (Ab=130,07 m2.ha-1) foi a parcela C (Tabela 4). 

Já a parcela que apresentou o menor DAP médio (DAP=7,55 cm) e área basal 

(Ab=55,19 m2.ha-1) foi a parcela B. Esta também apresentou a menor fitomassa total 

média (bT=24, 5 Mg.ha-1) e menor carbono total médio (CT=12,88 Mg.ha-1) (Tabela 

4). A biomassa área média de foi de 37,412 Mg.ha-1 e o carbono aéreo médio foi de 

19,65 Mg.ha-1 (Tabela 4).  

A parcela C é a segunda maior em número de indivíduos, com uma abundância 

de 85 indivíduos (Tabela 3) e apresentou o segundo maior valor de DAP, maiores 

área basal, biomassa e carbono. A parcela F apresentou o maior DAP médio 

(DAP=10,67cm) mas não apresentou maiores biomassa total média (bT), carbono 

total médio (CT) e área basal (Ab) (Tabela 4). A principal justificativa é devido ao 

número total de indivíduos da parcela F (N=64) ser muito menor que total de 

indivíduos da parcela C (N=85) (Tabela 3), No entanto os valores de carbono total 

médio (CT) e biomassa total média (bT) de ambas as parcelas estão bastante 

próximos.  

 

Tabela 4- Valores de fitomassa total média (bT), estoque de carbono total médio (CT), somatória das 
áreas basais da parcela e diâmetro a altura do peito (DAP) médio por parcela das dez parcelas 
demarcadas de A a J, na Reserva Biológica de Mogi Guaçu, Martinho Prado-SP  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Parcelas 
DAP 

médio 
(cm) 

Somatória das 
áreas basais 

(m².ha
-1

) 

bT 
(Mg.ha

-1
) 

CT 
(Mg.ha

-1
) 

A 8,82 113, 08 46,4 24,4 

B 7,55 55,19 24,5 12,88 

C 9,99 130,07 58,52 30,76 

D 8,26 94,35 33,35 17,47 

E 8,48 78,360 33,44 17,58 

F 10,67 87,99 49,62 26,07 

G 7,84 58,15 30,94 16,25 

H 8,59 71,66 38,04 19,99 

I 7,87 61,83 25,61 13,45 

J 8,31 66,14 33,7 17,7 
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Estudos de Fearnside (1992) a respeito da biomassa aérea do cerrado, 

relatados anteriormente, apresentaram valores de 11 à 52 Mg.ha-1 para savana 

arborizada, de 12 a 38 Mg.ha-1 para savana gramíneo lenhosa (SANTOS, 1998), de 

25 Mg.ha-1 para savana arborizada (CASTRO E KAUFFMAN, 1998) e de 26 Mg.ha-1 

para savana arborizada (ABDALA et al., 1998). Essas disparidades de valores 

ocorrem devido à heterogeneidade da vegetação do bioma. No presente estudo os 

valores de carbono (CT) variaram de 24,5 a 58,52 Mg.ha-1 sendo a biomassa área 

média de 37,412 Mg.ha-1. Da mesma forma, Castro e Kauffman (1998) verificaram 

que a fitomassa tende a aumentar a medida que a vegetação fica mais densa. Os 

resultados obtidos por esses autores variaram de 21,9 Mg.ha-1 no campo limpo a 

77,9 Mg.ha-1 no cerrado mais denso. 

Fernandes et al. (2008) realizaram um estudo em área de cerradão e cerrado 

stricto sensu na Fazenda Rancharia, no Pantanal da Nhecolândia. A fitomassa total 

de cerradão foi de 97, 882 Mg.ha-1 e o carbono total de 48,94 Mg.ha-1, já em cerrado 

stricto sensu a biomassa total foi de 58,695 Mg.ha-1 e o carbono total de 29,348 

Mg.ha-1. Estes últimos bastante similares aos encontrados na pesquisa em questão.  

Um estudo realizado por Pinheiro (2008) na Estação Ecológica de Assis encontrou 

valores médios de biomassa aérea de 23,22 Mg.ha-1 para cerrado stricto sensu. 

Estes resultados são inferiores aos do presente estudo, o qual possui uma biomassa 

aérea média de 37,412 Mg.ha-1. 

Ribeiro et al. (2011), aplicando o método de estimativa direta encontraram 

quantidades de fitomassa aérea variando de 12,89 a 107, 36 Mg.ha-1 em uma área 

de cerrado no Norte de Minas Gerais. A amplitude dos resultados encontrados 

demonstra a variação das fitofisionomias encontradas. Já Abdala et al. (1998) 

aplicaram equações alométricas e encontraram uma fitomassa aérea de 22,90 

Mg.ha-1 em uma área de cerrado na região do Distrito Federal. Morais et al. (2013) 

determinaram um estoque médio para o cerradão de 36,78 Mg.ha-1, valor mais 

elevado que os valores encontrados para cerrado stricto sensu 

A biomassa acima do solo de ecossistemas savânicos apresenta quantidades 

bem menores de carbono do que os demais componentes, raízes e solos, conforme 

observado por Castro e Kauffman (1998). No entanto a sua presença é importante 

para a manutenção do fluxo de carbono no ecossistema. 

Diferentemente do ecossistema apresentado pelo presente estudo, a fitomassa 

aérea presente nos ecossistemas amazônicos é superior. No total de 586 Mg.ha-1, 
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em torno de 196 Mg.ha-1 (33,45%) está alocado abaixo do solo e a maior parte, 390 

Mg.ha-1 (66,55%), na parte aérea (KLINGE; RODRIGUES, 1973). A Caatinga 

também é citada por apresentar um conteúdo de fitomassa aérea maior que do 

cerrado stricto sensu, com 34 Mg.ha-1 de carbono quantificado na biomassa da parte 

aérea (KAUFFMAN, et al., 1994). 

A parcela C apresentou a maior biomassa média do fuste e da galhada, com 

28,37 Mg.ha-1 e 27,98 Mg.ha-1, respectivamente (Figura 12). Como já é sabido, os 

estoques de carbono acompanham o aumento de biomassa. Dessa forma, a parcela 

C também apresentou os maiores valores de carbono médio da galhada e do fuste, 

com 14,73 Mg.ha-1 e 14,8 Mg.ha-1, respectivamente (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
Figura 12- Biomassa média da galhada (bG) e biomassa média do fuste (bF) e carbono médio da 
galhada (CG) e carbono médio do fuste (CF) das parcelas demarcadas de A a J na Reserva Biológica 
de Mogi Guaçu, Martinho Prado-SP. 
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4.4 Biomassa e estoques de carbono subterrâneos  

4.4.1 Biomassa e estoques de carbono das raízes 

A biomassa e carbono das raízes (CR) presentes apresentaram maiores 

valores na camada de 0 a 10 cm de profundidade. Das parcelas demarcadas a que 

apresentou maiores biomassa (bR) e carbono (CR) nas raízes foi a parcela A (bR= 

4,00 Mg.ha-1 e CR=2,17 Mg.ha-1) (Figura 13), com aproximadamente 54% de 

carbono presente na biomassa. Já a parcela J apresentou menores biomassa e 

estoques de carbono em raízes (bR=2,72 Mg.ha-1 e CR=1,63 Mg.ha-1, 

respectivamente) (Figura 13), com um porcentagem aproximada de 48% de carbono 

presente na biomassa. Os estoques de carbono abaixo do solo apresentaram 

resultados bastante diferenciados de parcela para parcela. No entanto teor de 

carbono presente na biomassa média de raízes (3,20 Mg.ha-1) apresentou uma 

variação muito pequena de 48% a 54% (Figura 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13- Biomassa (bR) e estoques de carbono em raízes (CR) das parcelas demarcadas de A a J 
na Reserva Biológica de Mogi Guaçu, Martinho Prado-SP. 
 

Morais et al. (2013), assim como no estudo em questão, encontrou uma alta 

amplitude para o maior e menor valor de estoque de carbono. A área de cerradão 

por ele estudada apresentou estoques de carbono que variaram de 1,12 Mg.ha-1 a 

34,15 Mg.ha-1. Esta variação também foi apresentada por Watzlawick et al. (2012), 

os quais encontraram valores variando de 14,69 Mg.ha-1 a 10,55 Mg.ha-1.  
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Scurlock e Hall (1998), afirmam que nos cerrados mais ralos a quantidade de 

carbono apresentada nas camadas abaixo da serapilheira tendem a ser menores 

que cerrados de maior densidade. A área do estudo em questão apresenta uma 

área de cerrado medianamente densa com algumas poções de maior densidade. Em 

algumas parcelas a vegetação era muito mais fechada que em outras. A parcela J 

por exemplo foi uma das parcelas que apresentou uma vegetação que 

impossibilitava uma transição fácil. Entretanto o número total de indivíduos foi 

consideravelmente baixo se comparado aos totais da parcela B e C. 

Fernandes e Fernandes (2008) estudaram solos de cerrado stricto sensu na 

profundidade de 40 cm e encontraram valores aproximados de 81,9 Mg.ha-1 a 24,2 

Mg.ha-1. Diferentemente, Melo e Durigan (2006) para áreas nativas de cerrado stricto 

sensu encontraram valores 50 Mg.ha-1 estocado no solo. 

Schulze et al.(1996) encontrou nas camadas superficiais de solo de cerrado 

stricto sensu uma concentração de 50% de biomasssa até 20 cm de profundidade, 

porcentagem ainda mais elevada que a do presente estudo. Já Castro e Kauffman 

(1998), Abdala et.al. (1998) e Rodin (2004) encontraram valores ainda mais 

elevados, 70% a 80% da biomassa de raízes encontra-se alocada nos 50 cm iniciais 

das camadas de solo de cerrado.  

 

4.4.2 Densidade do solo  

Dentre as parcelas demarcadas de A a J, a parcela F foi a que apresentou os 

maiores valores de densidade nas camadas de 10-20cm e 20-30cm de 

profundidade, com totais de 1,477 Kg.dm-3 e 1,599 Kg.dm-3, respectivamente. Na 

camada de 5-10cm o maior resultado de densidade ocorreu na parcela E (1,434 

Kg.dm-3). Enquanto na camada de 0-5cm a parcela D apresentou um valor de 1,222 

Kg.dm-3, o maior para esta porção dentre as parcelas que foram demarcadas 

(Tabela 5). 

Os menores valores computados para densidade foram: 1,37 Kg.dm-3 para as 

parcelas I e J, na camada de 20-30cm; 1,136 Kg.dm-3 para as parcelas A e D (esta 

última apresentou exatamente o mesmo resultado para a camada 5-10cm), na 

porção de 10-20cm; 1,19 Kg.dm-3 para a parcela F, na porção de 5-10cm e 1,052 

Kg.dm-3 para a parcela B  no intervalo de 0-5cm (Tabela 5). 
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Tabela 5- Densidade do solo em função da profundidade nas parcelas demarcadas de A a J na 
Reserva Biológica de Mogi Guaçu, Martinho Prado-SP. 

 

A variação do carbono orgânico total do solo foi inversa a variação de 

densidade. Como grande parte das raízes permanece acumulada nas porções mais 

superficiais, o carbono orgânico do solo acompanha essa variável influenciando 

diretamente na densidade. A biomassa de raízes também pode influnciar nos valores 

de densidade, quanto menor ela for maior será a densidade encontrada, pois mais 

elevada será a massa de solo seco livre de raízes.   

Zalamena (2008) encontrou valores de densidade menores em áreas que 

apresentam condições originais (vegetação nativa) e em áreas reflorestadas. 

Resultados que corroboram com o presente trabalho, que possui uma área de 

cerrado pouco perturbada e quase sem nenhuma interferência antrópica, esta 

apresentou baixos valores de densidade. Por outro lado, Viana et al. (2011) 

confirmou que os menores valores de densidade do solo se apresentam apenas nas 

áreas de mata nativa, sem nenhuma influência antrópica. 

 

4.4.3 Carbono orgânico no solo 

O carbono presente no solo mostrou-se menor conforme o aumento das 

camadas de solo. Os valores mais elevados estavam alocados na parte mais 

superficial do solo, nas camadas de 0-5 cm em todas as parcelas demarcadas. Já os 

valores mais baixos ocorreram nas camadas de 20-30 cm (Tabela 6). 

A concentração de carbono presente no solo pode sofrer influência da 

densidade da vegetação. Uma vegetação mais densa pode ter capacidade de 

estocar mais carbono que uma vegetação mais rala. De todas as parcelas 

demarcadas, a que apresentou os estoques de carbono mais elevados no intervalo 

Profundidade
 Parcelas 

A B C D E F G H I J 

 

Densidade do solo (Kg.dm
-3

) 

0-5cm 1,049 1,052 1,136 1,222 1,136 1,178 1,089 1,053 1,0873 1,087 

05-10cm 1,305 1,196 1,244 1,136 1,434 1,19 1,379 1,314 1,3947 1,395 

10-20cm 1,136 1,193 1,347 1,136 1,364 1,477 1,411 1,305 1,4384 1,438 

20-30cm 1,435 1,305 1,44 1,447 1,542 1,599 1,294 1,582 1,37 1,37 
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de 0-5cm foi a parcela C, com um teor médio de 5,094 g.Kg-1 (Tabela 6), na qual a 

biomassa total média e o carbono total médio também foram os mais elevados e o 

número total de indivíduos foi o segundo maior (N=85). Na parcela I os teores de 

carbono orgânico foram de 2,66 g.Kg-1, os menores valores encontrados para o 

intervalo de 0-5cm. Tais valores mostram que ocorre uma relação entre os estoques 

de carbono presentes na porção aérea da vegetação com os estoques presentes no 

solo. 

Nas camadas de 20-30cm os teores de carbono orgânico foram maiores na 

parcela A (2,906 g.Kg-1), mais alto que os apresentados pela parcela I na seção 0-

5cm. Esse resultado explica a afirmação de Scurlock e Hall (1998) de que carbono 

orgânico se encontra estocado de maneira bastante irregular. No entanto, pode-se 

afirmar que em cerrados mais abertos o carbono orgânico estocado no solo  é menor 

que em cerrados mais densos. Corazza et al. (1999) em um estudo realizado nos 

campos experimentais da Embrapa Cerrados no Distrito Federal observaram que as 

maiores alterações nos teores de carbono no solo ocorreram na camada de 0-20 cm. 

A partir dessa profundidade, os teores de carbono apresentaram uma tendência 

semelhante, decrescendo progressivamente com a profundidade, assim como no 

estudo em questão. Até 20 cm de profundidade, os teores variaram de 16 a 30 mg.g-

1 de solo, enquanto a camada de 80-100 cm apresentou conteúdos de C de 8 a 12,5 

mg g-1 de solo. 

 

Tabela 6- Estoques de carbono orgânico por profundidade de solo das parcelas demarcadas de A a J 
na Reserva Biológica de Mogi Guaçu, Martinho Prado-SP.  

Profundidade 
Parcelas 

A B C D E F G H I J 

 

Carbono Orgânico Total (g.Kg
-1

) 

0-5cm 4,464 3,005 5,094 3,507 2,823 3,781 2,846 2,989 2,66 3,538 

5-10cm 3,237 2,486 2,315 2,649 2,064 2,674 2,152 1,911 2,135 1,617 

10-20cm 3,021 2,207 2,142 2,181 1,613 2,124 1,695 1,639 2,312 1,089 

20-30cm 2,906 1,924 1,899 2,083 1,54 1,74 1,363 1,333 1,297 1,045 
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Os valores foram diminuindo conforme o aumento da profundidade. Há uma 

grande amplitude de resultados entre as camadas 0-5 cm e 20-30 cm. Estes valores 

comprovam que os estoques de carbono tendem a apresentar homogeneidade 

conforme a profundidade do solo vai aumentando. No entanto possuem uma forte 

concentração nas camadas mais próximas a serapilheira. Paiva e Faria (2007) 

encontraram os maiores valores de estoques de carbono nas profundidades de 20- 

40 cm em um cerrado stricto sensu. Entretanto, os mesmos autores, similarmente ao 

presente estudo, encontraram maiores valores nas camadas mais superficiais do 

solo. Afirmam ainda que o solo é responsável por armazenar 90% do carbono abaixo 

da serapilheira. 

Castro e Kauffman (1998) verificaram maiores concentrações de carbono nas 

camadas mais superficiais. Morais et al. (2013) também descreveram as camadas 

iniciais do solo como detentoras das maiores concentrações de carbono orgânico. 

Os mesmos autores em uma análise de cinco áreas de cerrado stricto sensu no 

estado de Minas Gerais determinaram que os teores de carbono variaram de 0,15% 

a 1,38%. Estes valores são bastante similares àqueles encontrados nas camadas 

mais profundas do presente estudo. 

Sousa et al. (2010) verificaram teores de matéria orgânica do solo (MOS) na 

camada de 0 a 20 cm variando de 24,0 a 37,0 g kg-1 em uma área de cerrado no 

Distrito Federal. Estes valores são considerados altos e estão diretamente ligados 

aos teores de carbono no solo. Dessa forma, quanto mais alto o teor de matéria 

orgânica, mais alta será a porcentagem de carbono do solo. No presente estudo, os 

maiores valores de carbono orgânico encontram-se nas camadas superficiais (0-5cm 

e 5-10cm). A variação da densidade ocorreu conforme o aumento das profundidades 

do solo. Nas camadas de 10-20cm e 20-30cm, notou-se os maiores valores de 

densidade do solo em grande parte das parcelas demarcadas.  

Os resultados apresentados ocorreram principalmente pelo fato das raízes e 

material orgânico estar alocado nas porções mais superficiais de 0-5cm e 5-10cm 

impedindo o aumento de densidade. Dessa forma obteve-se uma correlação 

negativa e significativa. O modelo obtido da análise de regressão possui um de seus 

coeficientes negativo (-3,0872), comprovando a existência negatividade da 

correlação existente. O coeficiente de determinação (R2) está em 0,4487, 

comprovando a existência de uma relação entre as variáveis 
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Figura 14- Gráfico de dispersão com a relação entre as variáveis, carbono orgânico do solo e 
densidade do solo. 
 

4.4.4 Estoques de carbono do solo 

Os estoques de carbono do solo foram de 8,51 Mg.ha-1.Das parcelas 

demarcadas a que apresentou o maior valor de estoque de carbono foi a parcela A 

como mostram os valores apresentados na Tabela 7, totalizando aproximadamente 

12,05 Mg.ha-1 (Figura 15).Estes resultados acompanham os valores apresentados 

pela biomassa e carbono de raízes. Os estoques de carbono abaixo do solo 

apresentaram resultados bastante diferenciados de parcela para parcela. O teores 

de carbono variaram de 23% a 36% da porcentagem total em cada parcela. 

 

Tabela 7- Estoques de carbono por profundidade de solo das parcelas demarcadas de A a J na 
Reserva Biológica de Mogi Guaçu, Martinho Prado-SP.  
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Estoques de carbono do solo (Mg.ha

-1
) 

0-5cm 2,341 1,581 2,893 2,143 1,603 2,227 1,549 1,573 1,446 1,923 

5-10cm 2,112 1,487 1,441 1,504 1,48 1,591 1,484 1,255 1,489 1,127 

10-20cm 3,433 2,634 2,885 2,477 2,201 3,137 2,392 2,139 3,325 1,566 

20-30cm 4,169 2,511 2,734 3,015 2,375 2,783 1,764 2,109 1,777 1,432 
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4.5 Teores de carbono totais  

Os teores de carbono aéreo totais não acompanharam a mesma variação 

apresentada pelos teores e estoques de carbono do solo e das raízes (Figura 15). O 

comportamento apresentado pelas camadas abaixo do solo ocorreu devido a 

matéria orgânica presente no solo. A maior parte da biomassa de raízes ficou 

concentrada nas porções superficiais do solo do que nas de maior profundidade. 

Consequentemente, grande parte dos estoques de carbono estava presente nas 

camadas mais rasas do solo. O estoque de carbono total médio é de 29,80 Mg.ha-1 

(Figura 15). 
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Figura 15. Teores e estoques de carbono de raízes (CR), de carbono aéreo total médio (CT) e de 
carbono total do solo (CS) por parcelas demarcadas de A a J na Reserva Biológica de Mogi Guaçu, 
Martinho Prado-SP. 
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4.6 Análise estatística dos dados 

Diversidade de Shannon e Biomassa aérea total média 

Com a análise de regressão dos resultados obtidos para Diversidade de 

Shannon e biomassa total média foi elaborado o gráfico de dispersão contido na 

Figura 16. Com esta análise de relação entre as variáveis foi determinado um 

modelo para cálculo da Biomassa aérea total média, utilizando-se Diversidade de 

Shannon por parcela. 

  

 

Figura 16- Gráfico de dispersão com a relação entre as variáveis Biomassa aérea total média por 
Diversidade de Shannon. 

Foram obtidos diversos valores estatísticos de regressão relacionando as duas 

variáveis (Tabela 8). A análise de regressão obtida foi para o nível de confiança de 

95%. O coeficiente de determinação (R²) chegou a 0,5331**, o que indica grau 

positivo de correlação e confere confiabilidade à qualidade do modelo (Figura 16). O 

valore de p para o teste F deve ser menor que 0,05 e está em 0,0165 indicando a 

pequena probabilidade dos resultados obtidos serem puramente ao acaso (Tabela 

8). 
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Tabela 8- Tabela de ANOVA gerada no Software SAS 9.3 com o valor F obtido, os coeficientes da 

equação de ajuste e o valor de p. 

  gl SQ MQ F Pr>F 

Regressão 1 0,14965 0,14965 9,13 0,0165 

Resíduo 8 0, 3107 0,01638 
  

Total 9 0,28072       

  Coeficientes 
Erro 

padrão Stat t valor-P 
    Interseção 45,071 0,15191 15,24 < 0,001 
    

Diversidade 
Shannon 

86,907 0,00391 3,02 0,0165 
    

 

Liang et al. (2016) em um estudo publicado na revista Science, reuniram um 

conjunto global de dados florestais de 770 parcelas em 44 países. Foi constatada 

uma relação positiva e consistente entre a diversidade de árvores e a produtividade 

dos ecossistemas em escalas da paisagem, país e ecoregião. Observou-se que uma 

perda de 10% na biodiversidade leva a uma perda de 3% na produtividade 

proveniente da biomassa florestal. O mesmo estudo mostra que a relação 

biodiversidade-produtividade é fundamental para a nossa compreensão da crise de 

extinção florestal global e seus impactos no funcionamento do ecossistema. Dessa 

forma, o presente trabalho se faz importante por tratar da relação existente entre 

diversidade e biomassa no âmbito do Bioma Cerrado, o qual sofreu com uma perda 

de biomassa e produtividade em larga escala. Além disso, possui relevante 

importância para flora mundial. 

 

Diversidade de Shannon e Carbono aéreo total médio 

Utilizando-se a regressão obtida entre as variáveis Diversidade de Shanon e 

Carbono total médio, elaborou-se outro gráfico de dispersão contido na Figura 17. 

Assim como a biomassa total média, o R2 indicou um grau positivo de correlação e 

confere confiabilidade à qualidade do modelo, apresentando uma valor de 0,5325**. 
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Figura 17- Gráfico de dispersão com a relação entre as variáveis Carbono aéreo total médio por 
Diversidade de Shannon. 

 

Foram obtidos valores estatísticos de regressão relacionando as duas variáveis 

(Tabela 9). A análise de regressão foi para o nível de confiança de 95%. O valor de 

p do teste F deve ficar abaixo de 0,05 e está em 0, 0166 (Tabela 8) evidenciando a 

existência de uma forte relação entre as variáveis e conferindo mais consistência ao 

modelo. 

 

Tabela 9- Tabela de ANOVA gerada no Software SAS 9.3 com o valor F obtido, os coeficientes da 
equação de ajuste e o valor de p. 

  gl SQ MQ F Pr>F 

Regressão 1 0,14948 0,14948 9,11 0,0166 

Resíduo 8 0,13124 0,01641 
  

Total 9 0,.28072       

  Coeficientes 
Erro 

padrão Stat t valor-P 
    Interseção 23,695 0,15183 15,26 < 0,001 
    

Diversidade 
Shannon 

45,703 0,00744 3,02 0,0166 
    

 

A Diversidade de Shannon apresentou uma relação positiva tanto para 

biomassa aérea quanto para o carbono aéreo. Tal fato ocorre devido as variáveis, 

biomassa aérea total média e carbono aéreo total médio, como já provado por 

Lacerda et.al. (2009), apresentarem uma correlação positiva e altamente 

significativa.  
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Equitabilidade de Pielou e Biomassa aérea total média 

A regressão obtida entre as variáveis Equitabilidade de Pielou e Biomassa 

aérea total média gerou um modelo com um grau de confiabilidade menor que os 

anteriores. O coeficiente de determinação (R2) apresentou um valor de 0,2985, uma 

correlação positiva, mas com um grau mais baixo. 

A Equitabilidade de Pielou descreve a proporção dos indivíduos de cada uma 

das espécies presentes em uma comunidade em relação ao total de indivíduos 

desta mesma comunidade; uniformidade.. O aumento do número de indivíduos por 

espécie faz com que a diversidade seja menor, a qual influencia consideravelmente 

na biomassa, como já observado anteriormente. O valor de p do teste F deve ficar 

abaixo de 0,05 e está em 0,1023. Assim, há uma relação menos considerável entre 

as variáveis e uma possível probabilidade dos resultados obtidos serem puramente 

ao acaso. 

 

Equitabilidade de Pielou e Carbono aéreo total médio 

Como já evidenciado diversas vezes neste trabalho o carbono aéreo total 

médio possui uma alta correlação positiva com a biomassa aérea total média. Dessa 

forma, o coeficiente de determinação (R2) do modelo gerado pela regressão  

também demonstrou uma correlação positiva entre as variáveis, no entanto o seu 

valor foi bastante baixo, mais precisamente de 0,2973. Há correlação positiva entre 

as variáveis, mas ela não possui um grau elevado. O valor de p para o teste f deve 

ser menor que 0,05 e está em 0,1031, muito acima do valor estipulado. Tal 

comportamento resulta do baixo grau de correlação existente entre as variáveis, 

além de comprovar a possível probalidade de os resultados obtidos serem 

puramente ao acaso. 

 

Diversidade de Shannon e Carbono de raízes 

Com a análise de regressão, dos resultados obtidos para Diversidade de 

Shannon e Carbono das raízes, conclui-se não houve uma significativa correlação. 
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Esta análise de relação entre as variáveis determinou um modelo de baixa 

confiabilidade para cálculo de carbono de raízes, utilizando-se Diversidade de 

Shannon por parcela com coeficiente de determinação de 0,087. Este comprova que 

as variáveis analisadas possuem uma baixa correlação. 

 

Diversidade de Shannon e Biomassa de raízes 

Com a análise de regressão, dos resultados obtidos para Diversidade de 

Shannon e Biomassa de raízes, também não obteve significativa correlação. Esta 

relação obtida entre as variáveis determinou um modelo  para cálculo de carbono de 

raízes, utilizando-se Diversidade de Shannon por parcela.com um coeficiente de 

determinação de 0,087. Este comprova que as variáveis apresentadas possuem 

uma baixa correlação. 

 

Biomassa aérea total média e Biomassa de raízes 

A regressão resultante das variáveis biomassa aérea total média e biomassa 

de raiz, também resultou em um modelo de baixa confiabilidade. No entanto este 

modelo obtido apresenta uma maior correlação que aquele apresentado pela 

Diversidade de Shannon e Biomassa de raízes. O coeficiente de determinação foi 

pouco significativo, devido ao baixo valor, que foi de 0,1368.  

 

Carbono aéreo total médio e Carbono de raízes 

A regressão resultante das variáveis carbono aéreo total médio e carbono de 

raízes, as quais acompanham as variações de biomassa tanto para a porção aérea 

quanto para porção abaixo do solo, apresentaram um modelo de equação de baixa 

confiabilidade, como já era previsto. No entanto este modelo obtido apresenta uma 

maior significância que aquele apresentado para Diversidade de Shannon e Carbono 

de raízes. O coeficiente de determinação foi pouco significativo, devido ao baixo 

valor, que foi de 0,1366. 
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Somatória das áreas basais e Biomassa de raízes 

Utilizando-se análise de regressão obtida dos resultados obtidos para 

somatória das Áreas basais e biomassa de raízes, não se obteve significativa 

correlação. O coeficiente de determinação foi de 0,1334, este comprova a afirmação 

a respeito de que as variáveis analisadas possuem uma correlação pouco 

significativa. 

 

Somatória das áreas basais e Carbono de raízes 

A análise de regressão, resultante das variáveis somatória das áreas basais e 

carbono de raízes, apresentaram um modelo de equação de baixa confiabilidade, 

como já era previsto, comprovando que o carbono presente nas raízes possui o 

mesmo comportamento de sua biomassa. A relação obtida foi pouco significativa, 

devido ao baixo valor do coeficiente de determinação, que foi de 0,1342. 
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5. CONCLUSÕES 

A área de estudo demarcada apresentou um total de 64 espécies vegetais. 

Dentre essas as mais recorrentes foram: Xylopia aromatica (pimenta de macaco), 

Syagrus flexuosa (coco babão), Copaifera langsdorffii (pau de óleo), Qualea 

grandiflora (pau-terra) perfazendo um total de 36,78 % dos indivíduos encontrados. 

Por outro lado, as espécies menos frequentes foram Kielmeyera variabilis (pau 

santo), Zanthoxylum rhoifolium (tembetari), Dimorphandra mollis (Canafístula-do-

cerrado) 0,39% do total. 

Os maiores índices de diversidade de Shannon apresentados foram 2,966 e 

2,927, das parcelas A e C, respectivamente.  

A maior parte das árvores apresentaram DAPs variando entre 0-10 cm, 

enquanto aquelas com DAPs maiores que 30 cm estavam presentes em pouca 

quantidade. A parcela C apresentou a maior somatória de áreas basais (130,07 

m2.ha-1), que foi acompanhada pela maior biomassa aérea total média e maior 

carbono aéreo total médio, de 58,52 Mg.ha-1 e 30,76 Mg.ha-1, respectivamente. A 

biomassa e o carbono aéreos totais médio foram de 37,412 Mg.ha-1 e 19,65 Mg.ha-1, 

respectivamente. A biomassa e o carbono aéreos totais médios apresentaram 

relação significativa com a diversidade de Shannon. 

A biomassa de raízes foi encontrada em quantidades mais elevadas nas 

porções mais superficiais. Por consequência, os valores de carbono de raízes e do 

solo também foram maiores nessas porções. As maiores biomassa e carbono de 

raízes foram observados na parcela A com 4,00 Mg.ha-1 e 2,17 Mg.ha-1, 

respectivamente. O teor de carbono nas raízes variou de 48 a 54%, com uma 

biomassa média de raízes de 3,20 Mg.ha-1. 

As profundidades de 0-5 cm e 5-10 cm do solo apresentaram altos teores de 

carbono orgânico, devido à maior quantidade de matéria orgânica alocada nessas 

camadas. O estoque de carbono orgânico do solo foi em média 8,51 Mg.ha-1. 

Os estoque de carbono total foi de aproximadamente 29,80 Mg.ha-1. 

A densidade do solo aumentou com a profundidade, sendo os maiores valores 

de densidade do solo observados nas camadas de 20-30 cm. A regressão entre a 

densidade e o carbono orgânico do solo encontrada foi negativa e significativa. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Recomenda-se que futuros trabalhos aumentem do número de áreas amostrais 

e de repetições, para verificar-se a existência de uma correlação significativa entre 

biomassa aérea e de raízes e de carbono aéreo e de raízes. Desta maneira poder-

se-ia estabelecer uma relação prática para suas estimativas. 

A maior parte da biomassa de raízes localiza-se logo abaixo da árvore. Por 

conseguinte sugere-se a utilização do método da retroescavadeira para retirada das 

amostras de raízes ao invés da técnica da cavadeira manual utilizada neste estudo. 

É possível que o método aqui empregado tenha subestimado o total de biomassa de 

raízes existente na área. 

O bioma cerrado possui uma grande diversidade de árvores como constatado 

nessa pesquisa e vem sofrendo um intenso processo de degradação. Esta é 

resultante do fogo de origem antrópica e desmatamentos, devido principalmente ao 

avanço da fronteira agrícola. Em vista disso estudos da diversidade deste bioma são 

de extrema importância. 
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