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O bioma cerrado compreende 21% da área total do país. Considerado um hotspot, pela alta
biodiversidade e endemismo, atualmente conta com menos de 7% de sua área original. O
estudo  da  dinâmica  de  fluxos  atmosféricos  de  água,  energia  e  CO2  pela  de  técnica  de
fluxos turbulentos (eddy covariance) através do uso de torre micrometeorológica em uma
área  de  influência  definida  espacialmente  (footprint),  é  fundamental  para  uma  melhor
compreensão  do  funcionamento  do  ecossistema  e  do  clima,  especialmente  diante  das
alterações  do  uso  do  solo  e  das  mudanças  globais,  podendo  embasar  estratégias  de
conservação. Este trabalho teve como objetivo quantificar a biomassa aérea e a produção
de  serapilheira  no  cerrado  sensu  strito  da  gleba  Pé  –  de  -  Gigante,  do  Parque  Estadual
Vassununga,  São  Paulo.  Estes  são  componentes  importantes  no  balanço  de  carbono  do
ecossistema,  pois  representam  a  quantidade  de  carbono  incorporado,  respectivamente,  a
biomassa  viva  da  comunidade  vegetal  e  parcela  do  retorno  deste  elemento  solo,  via
decomposição. O estudo dendrométrico foi realizado através da medição de 229 indivíduos
presentes  no  footprint  da  torre,  inicialmente  com  PAP  ≥  5  cm  (perímetro  na  altura  do
peito),  entre  os  anos  de  2007  e  2009;  a  estimativa  da  biomassa  aérea  obtida  através  de
equação alométrica específica para cerrado, revelou, respectivamente 38,19 e 38,74 Mg ha
-1  aos  anos  citados.  Para  a  estimativa  da  produção  de  serapilheira,  foram  instalados  100
coletores de 0,25 m2 em 10 unidades amostrais de 100 m2, entre os anos de 2006 a 2009,
obtendo-se  para  cada  ano  os  seguintes  valores:  0,55,  0,46,  0,45  e  0,46  ton  ha-1  ano.  Os
meses de junho, julho, agosto e setembro (2007) apresentaram deposição mais acentuada,
devido  ao  maior  déficit  hídrico  no  solo  característica  da  estação  seca.  Estimativas  de
biomassa aérea e produção de serapilheira,  associados aos fatores  climáticos,  apresentam
respectivamente, um importante indicativo na incorporação do carbono e produtividade e
funcionalidade do ecossistema. 
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