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As  trocas  anuais  de  carbono  da  biosfera  terrestre  com  a  atmosfera  envolvem
aproximadamente  15%  do  carbono  atmosférico  global.  Estima-se  que,  do  balanço  de
carbono brasileiro, o cerrado e a Mata Atlântica, cujas áreas originais de ocupação foram
amplamente degradadas, drenem, respectivamente, cerca de 0,1 ± 0,3 tC ha-1/ano  e  0,07 ±
0,14  t  C  ha1/ano,  apresentando  atualmente  poucas  áreas  remanescentes.  A  necromassa
(madeira morta ou liteira grossa) tem papel essencial neste ciclo, por conter de 20% a 40%
dos  estoques  deste  elemento  de  um  ecossistema  e  ser  dependente  das  condições
ambientais. Torres micrometeorológicas são usadas para se medir os fluxos de água, CO2 e
energia  de  um  ecossistema  que,  junto  com  medidas  biométricas,  fornecem  excelentes
diagnósticos  das  contribuições  de  cada  componente  no  fluxo  total  dessas  variáveis.  O
objetivo do trabalho foi verificar qual a contribuição da necromassa para a produtividade
líquida de seus ecossistemas, um cerrado sensu stricto denso, um cerradão e uma Floresta
Ombrófila  Densa  Montana,  ambos  no  estado  de  São  Paulo.  Foram  estabelecidas  4  áreas
amostrais, duas na Floresta (no topo e base de um morro) e duas no cerrado Pé de Gigante
(cerrado denso e cerradão). A necromassa foi dividida em duas categorias, mortas no chão
e mortas em pé e todas classificadas em três graus de decomposição (inicial, intermediário
e  final).  Resultados  preliminares  para  a  necromassa  do  chão  na  floresta  apontam  alta
densidade de bambú em áreas com poucos indivíduos lenhosos vivos e mortos. No cerrado
ocorreu  alta  densidade  de  lianas  mortas,  nas  áreas  com  menor  densidade  de  indivíduos
mortos,  em  meio  de  gramíneas  e  palmeira  acaule  vivas.  Para  a  necromassa  em  pé,  há
predomínio  do  grau  de  decomposição  intermediário  na  Floresta  e  final  para  o  cerrado,
indicando diferentes contribuições ao balanço de carbono de suas áreas.
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