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Seção: Ecologia Vegetal
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A substituição da vegetação nativa para o desenvolvimento de atividades agropecuárias, além de causar 
redução na biodiversidade, pode contribuir para o aumento na emissão de carbono (C) para atmosfera, po-
tencializando os efeitos das mudanças climáticas. Para auxiliar a avaliação dos prejuízos deste processo é 
necessário conhecer a distribuição do C na vegetação nativa. Com o objetivo de investigar os estoques de 
C em diferentes compartimentos da vegetação nativa de cerrado sentido restrito, foi realizado um levanta-
mento bibliográfico, por meio de sítios de busca na internet (e.g., Web of Science). Foram obtidos valores 
de estoques de C nos compartimentos aéreo (serapilheira, estratos herbáceo e arbóreo) e radicular (raízes 
finas e grossas). Foram encontrados 20 documentos, entre artigos científicos e teses, sendo os valores com-
pilados e as médias calculadas. Abaixo da superfície as raízes grossas apresentaram maiores de estoques 
de C (1189,1 gC m-2) que as raízes finas (749,65 gC m-2). Acima da superfície do solo, o estoque de C foi 
maior no estrato arbóreo (918,9 gC m-2), seguido pela serapilheira (176,2 gC m-2) e estrato herbáceo (173,6 
gC m-2). Portanto, foi encontrada uma razão raiz/parte aérea de 1,5. Segundo dados do Ministério do Meio 
Ambiente a área desmatada do Cerrado entre 2009 e 2010 corresponde a 646900 ha. Considerando que 
toda esta área seja de cerrado sentido restrito, estima-se que a perda potencial em um ano após o desma-
tamento seja de 13,1Tg de C no cerrado. Mesmo que sejam instalados sistemas de manejo com capacidade 
de seqüestro de C, ainda haveria perda de outros serviços ambientais prestados pela vegetação nativa. 
Portanto, sugere-se a conservação do Cerrado nativo como importante medida de mitigação das emissões 
de gases do efeito estufa e manutenção da biodiversidade.
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