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O objetivo do trabalho foi verificar a correlação entre a biomassa de raízes grossas e a 
diversidade florística em florestas secundárias no entorno da microbacia do Rio 
Guamá. Foram selecionadas nove áreas de remanescentes florestais, em estágio 
intermediário de sucessão, localizadas em propriedades de pequenos produtores 
rurais, em cada área foi estabelecida uma parcela de 10m x 50m para o inventário do 
estrato superior (SUP: indivíduos com DAP ≥ 10 cm), com uma subparcela de 5m x 
50m para o estrato médio (MED: ind. com altura ≥ 2m e DAP < 10 cm) e no centro da 
parcela foi alocada uma parcela de 1m x 10m para o levantamento do estrato inferior 
(INF: ind. com altura < 2m). Na parcela de 500 m² foram abertas duas trincheiras (L: 
50cm; C: 50cm; P: 30cm) para a coleta de raízes grossas (≥ 5 mm de diâmetro). O 
solo foi peneirado para a separação das raízes, as quais foram lavadas e 
acondicionadas em sacos de papel para a secagem até peso constante. Para a 
diversidade da vegetação foram calculados o índice de shannon-wiener (H’), riqueza 
(Si) e densidade de indivíduos (D). Os dados foram normalizados utilizando-se log X 
+ 1, foi realizada a análise de correlação de Spermam (S) no Programa R. São 
apresentadas a média ± desvio padrão do H’, Si, D e da biomassa radicular (Mg ha-1). 
A BRG apresentou média de 10,84 ± 9,52 Mg ha-1

, na diversidade florística, SUP 
apresentou H’= 2,49 ± 0,27, Si= 16,77 ± 3,70, D= 0,08 ± 0,02 ind m-²; MED:  H’= 
2,98 ± 0,31, Si= 37,55 ± 12,91, D= 0,62 ± 0,28 ind m-² e INF: H’= 3,37 ± 0,31, Si= 
41,55 ± 9,47, D= 10,28 ± 1,68 ind m-². Apesar de alguns trabalhos sugerirem que há 
uma correlação da densidade de indivíduos com a biomassa abaixo do solo, não foi 
observada correlação significativa entre estas variáveis nos três estratos estudados 
(SUP: p =0,619; R²= 0,192; S=96,90, MED: p =0,084; R² =-0,083; S=130, INF: p 
=0,829; R²= -0,84; S= 130,08). A riqueza também não apresentou correlação 
significativa com a BRG (SUP: p= 0,249; R² = -0,428; S= 171,43, MED: p= 0,132; R² 
= -0,55; S= 186, INF: p= 0,050; R²= -0,683; S= 202). O H’ dos estratos médio e 
inferior foi negativamente correlacionado com a BRG (SUP: p= 0,085; R²= -0,617; 
S= 194, MED e INF: p= 0,043; R²= -0,7; S= 204). Os resultados obtidos neste 
trabalho ratificam que as relações entre a biomassa de raízes e a diversidade de 
espécies dependem das medidas de diversidade utilizadas. (SUDAM; UFRA; Projeto 
Rio Guamá). 
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