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RESUMO 

Inúmeras são as pesquisas relacionadas à quantificação de estoque de carbono (CO2) emitido 

para a atmosfera. O estudo de carbono em Floresta Tropical é realizado em todo o globo, são 

vários os presentes em biomas brasileiros. O presente estudo visa quantificar o estoque de 

carbono na biomassa aérea do estrato arbustivo arbóreo em um fragmento de florestal tropical 

sazonalmente seca em processo de conservação há 32 anos. Para a estimativa de biomassa 

realizou-se levantamento fitossociológico e posterior cálculo de biomassa mediante uso de 

equação já estabelecida. Foram registrados 487 indivíduos, pertencentes a 10 famílias e 18 

espécies diferentes. Dentre as espécies com maior número dentro da área, estão a Sebastiania 

macrocarpa, Bauhinia cheliantha e Piptadenia stipulacea. Ao longo do período houve perda 

no acumulo de biomassa, sendo que no ultimo ano de estudo, houve déficit de 313,16 kg de 

biomassa. Três espécies tiveram aumento no estoque de Carbono Combretum leprosum, 

Croton adenocalyx e Piptadenia stipulacea, ao apresentarem acréscimos de 87,88 kg.ha-1, 

92,76 kg.ha-1 e 18,18 kg.ha-1 respectivamente. Conclui-se que há necessidade de um estudo 

mais demorado na área, principalmente em anos de precipitação normais. As espécies 

levantadas no estudo devem ser melhor avaliadas em relação a outras comunidades florestais 

tropicais secas localizadas na mesma região da respectiva área de estudo. 

 

Palavras-chave: fitossociologia, semiárido, Biomassa. 
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ABSTRACT 

Researches that relates the quantification of Carbon stock (CO2) released to the atmosphere 

are countless. The study of carbon in Tropical Forest is carried out all over the globe, and trey 

are several present in Brazilian biomes. This study aims to quantify the carbon stock in the 

aerial biomass of the arboreal shrub strata in a tropical forest fragment that has been in the 

process of conservation for 32 years. For biomass estimation, a phytosociological survey was 

carried out and a biomass calculation was performed using an already established equation. 

487 individuals belonging to 10 families and 18 different species were registered. Among the 

species with the greatest number within the area are Sebastiania macrocarpa, Bauhinia 

cheliantha and Piptadenia stipulacea. During the period there was a loss of biomass 

accumulation, and in the last year of study, there was a deficit of 313.16 kg of biomass. Three 

species had an increase in the carbon stock of Combretum leprosum, Croton adenocalyx and 

Piptadenia stipulacea, when presenting increases of 87.88 kg.ha-1, 92.76 kg.ha-1 and 18.18 

kg.ha-1 respectively. We conclude that there is a need for a more time-consuming study in the 

area, especially in normal rainfall years. The species collected in the study should be better 

evaluated in relation to other tropical dry forest communities located in the same region of the 

respective studied area. 

 

Keywords: phytosociology, semi-arid, biomass. 
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1. INTRODUÇÃO 

O CO2, gás componente da atmosfera, é apontado como o principal responsável pelo 

aumento da temperatura terrestre, haja vista, absorver 56% da radiação refletida pela Terra 

(PNMC, 2008), promovendo o fenômeno conhecido mundialmente por efeito estufa. Os gases 

de efeito estufa são componentes gasosos da atmosfera, tanto naturais como antropogênicos, 

que absorvem e emitem radiação em determinados comprimentos de onda do espectro de 

radiação infravermelho, refletida pela superfície da Terra, pela atmosfera e pelas nuvens 

(FERMAN, 2012). O efeito líquido resulta no aprisionamento local de parte da energia solar 

absorvida promovendo aquecimento da superfície terrestre. 

Inúmeras são as pesquisas relacionadas à quantificação da emissão de CO2 para a 

atmosfera, apresentado como grande vilão as emissões do setor industrial (CARVALHO, 

2012). Conforme o Plano Nacional Sobre Mudanças Climáticas (PNMC) 2007, 

diferentemente dos países industrializados, no Brasil a maior parcela das emissões líquidas 

estimadas de CO2 é proveniente da mudança no uso da terra, em particular a conversão de 

florestas em áreas de produção agrícola.  

Por outro lado, nas últimas décadas, a contribuição das florestas para o sequestro do 

CO2 vem ganhando grande atenção, pois estima-se que as florestas tropicais absorvam cerca 

de 1,3 mil milhões de toneladas de carbono (C) por ano. Essa quantidade equivale a 

aproximadamente 20% das emissões resultantes da queima dos combustíveis fósseis, o que 

lhes confere um importante papel na mitigação do aquecimento global e nas alterações 

climáticas em curso (HENRIQUES, 2010). Segundo Baird (2002), o dióxido de carbono pode 

ser removido da atmosfera por meio do crescimento de plantas selecionadas para esta 

finalidade.  

A região Nordeste brasileira ocupa aproximadamente 1.600.000 km2, o equivalente a 

cerca de 18% do território brasileiro. Nesta área está inserida a região semiárida, que abriga 

63% da população nordestina, com cerca de 969.589,4 km2, correspondendo a 

aproximadamente 70% da região Nordeste e 13% do país. A importância ecológica dessa 

região se dá, antes de tudo, pela existência da floresta tropical sazonalmente seca conhecida 

por Bioma Caatinga (IBGE, 2011). A caatinga apresenta grande biodiversidade (GIULIETTI 

et al. 2002) e em se tratando apenas de espécies florestais existem mais de 600 espécies 

catalogadas que apresentam ocorrência natural nesse bioma (MAIA, 2012). 

O desmatamento indiscriminado para formação de novas lavouras, aliado à retirada de 

madeira para benfeitorias, às queimadas sucessivas, ao superpastoreio e ao manejo 

inadequado do solo tem contribuído para o comprometimento do seu equilíbrio 
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(ALBUQUERQUE et al., 2001). Entretanto, acredita-se que após o desmatamento florestal e 

exploração agrícola de uma área de Caatinga a vegetação nativa possui a característica 

crescente, até atingir o clímax, de estocar carbono em sua biomassa. 

Portanto, objetivou-se quantificar o estoque de carbono na biomassa aérea do estrato 

arbustivo arbóreo em um fragmento florestal de Caatinga após 32 anos em processo de 

conservação.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1. Biomassa florestal 

O termo biomassa diz respeito a matéria de origem biológica, podendo ser de origem 

vegetal ou animal, vivo ou morto. A biomassa florestal, por sua vez, é o total de matéria 

orgânica, viva ou morta, encontrada na superfície e/ou no subsolo, provenientes de vegetais 

ou animais, em uma determinada comunidade (SILVEIRA et al., 2008). Quando se trata de 

fitomassa ou biomassa arbórea considera-se apenas de origem vegetal, viva (tronco, galhos, 

raízes, cascas, sementes e folhagens) ou morta (serrapilheira, galhos e troncos caídos) (HIGA 

et al., 2014). 

Através da quantificação da fitomassa pode-se obter informações necessárias em 

atividades econômicas, ambientais, em políticas de uso do recurso madeireiro com a 

finalidade energética, manejo florestal, estudos relacionados às mudanças climáticas, 

sequestro de carbono e ciclagem de nutrientes (PALÁCIO, 2011). A sua estimativa é uma 

medida útil para comparar os atributos estruturais e funcionais das vegetações florestais em 

diversas condições do ambiente, onde têm sido utilizadas parcelas permanentes para estudos 

ecológicos, avaliando a biomassa em florestas naturais (ALVES, 2011). Para mensurar a 

fitomassa são feitas medidas de diâmetro, altura, peso do material vegetal das árvores e 

densidade da madeira (FREITAS; MAGALHÃES, 2012). 

Sampaio e Silva (2005) realizaram um trabalho no qual foram elaboradas equações 

alométricas gerais para o estrato arbustivo arbóreo da Caatinga e outras equações específicas 

para 10 espécies. As equações formuladas relacionam diversos parâmetros com base na altura 

da planta e/ou o diâmetro do caule ao nível do solo ou à altura do peito. A vantagem de tais 

equações é a rapidez nas estimativas e por se tratar de um método não destrutivo. 

A Floresta Tropical Sazonalmente Seca com a exploração da vegetação, para produção 

de lenha e pastagem, há remoção parcial ou total da vegetação, resultando na redução do 

estoque de biomassa vegetal, além da diminuição da cobertura dos solos, contribuindo para o 

aumento na degradação do bioma onde, atualmente, a vegetação nativa cobre cerca de 40% da 

área original no semiárido nordestino (LIMA JÚNIOR et al., 2014). Devido a degradação e a 

fatores edafoclimáticos, a vegetação da FTSS apresenta uma grande diversidade fisionômica e 

estrutural, o que causa grande variação na biomassa presente no bioma. 

Dentre os inúmeros fatores abióticos que influenciam de forma direta à grande 

variação espacial e sazonal da FTSS, está a precipitação pluviométrica total, dada a sua 

distribuição irregular (LIMA JÚNIOR et al., 2014). 

Estas informações se tornaram mais importantes a partir do protocolo de Kyoto que 
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trouxe à tona informações relacionadas à problemática do aquecimento global. Foi levantado 

a ideia de que as florestas possuiriam grande possibilidade de mitigar os efeitos do 

aquecimento global. Essas teriam a capacidade de retirar carbono da atmosfera e fixar em sua 

estrutura, podendo ser uma das alternativas para desacelerar o aumento da temperatura no 

planeta. 

Segundo o estudo realizado pelo Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da 

República em 2005, o Nordeste é a região mais vulnerável às mudanças climáticas, devido a 

curta estação chuvosa associada às altas temperaturas e longos períodos secos. Em função 

disso, o prognóstico é que no futuro esta região do país pode tornar-se árida. Isto ocasionaria 

um problema muito maior, pois afetaria toda a população da região que ainda vive da 

agricultura de subsistência, obrigando as famílias a migrarem para os grandes centros urbanos, 

aumentando ainda mais os problemas sociais já presentes (MARENGO et al., 2011). 

 

2.2. Carbono 

 

O carbono (C) é o quarto elemento mais abundante na Terra, constituindo 

aproximadamente 0,2% da crosta terrestre e 0,03% em volume da atmosfera (na forma de 

dióxido de carbono) (ALBUQUERQUE et al., 2001). Segundo Brady et al. (2002) o carbono 

presente na superfície da terra pode ser encontrada de duas formas distintas: na forma 

orgânica (presente nos seres vivos e seres mortos não decompostos) e na forma inorgânica 

(presente em rochas). 

O carbono é um elemento dinâmico na natureza, movimentando-se entre a atmosfera, 

a litosfera, a hidrosfera e a biosfera, conjunto de deslocamentos conhecidos por ciclo 

biogeoquímico do carbono. Os principais processos englobados neste ciclo são trocas gasosas 

entre a atmosfera e o oceano, trocas provenientes da respiração e fotossíntese, queima de 

materiais orgânicos, processos de intemperismo e precipitação de carbonato de cálcio 

(PEIXOTO, 1997). O ciclo do carbono pode ser classificado em dois tipos: ciclo geológico 

(ciclo lento) e clico biológico (ciclo rápido). 

O ciclo biológico é relativamente rápido se comparado ao ciclo geológico. Estima-se 

que a renovação do carbono atmosférico se procede a cada 20 anos. Existem para este ciclo 

três grandes reservatórios ou estoques de carbono: o terrestre, a atmosfera e os oceanos. O 

estoque terrestre e o atmosférico estão relacionados ao ciclo do carbono através das plantas e 

animais. Com o processo da fotossíntese as plantas absorvem a energia solar e CO2 da 

atmosfera produzindo oxigênio e hidratos de carbono (açúcares como a glicose), que são 
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utilizados para o crescimento da planta. Os animais e as plantas absorvem os hidratos de 

carbono e pelo processo de respiração emitem CO2 para a atmosfera (ALLESSI, 2011). 

Outros processos que evidenciam este ciclo são a decomposição orgânica e a respiração de 

fungos e bactérias. A emissão de CO2 nesses processos devolve o carbono biologicamente 

fixado nos reservatórios terrestres para a atmosfera (MAGALHÃES, 2012). 

No processo de ciclagem do carbono tem ocorrido aumento de sua concentração na 

atmosfera que associado a outros gases tem potencializado o efeito estufa sobre a superfície 

terrestre (RAHMAN et al., 2007). Na natureza, a extensão e o tempo dessas mudanças ainda 

são incertos. No entanto, as mudanças mais esperadas encontram-se na elevação da 

temperatura média global e consequentemente aumento do nível dos oceanos em função do 

derretimento das geleiras. De acordo com o Programa de Meio Ambiente das Nações Unidas 

(United Nations Environment Programme, 2000) a estimativa até 2025 é que a temperatura 

média global aumente 1,5°C, com o consequente aumento de aproximadamente 20 cm no 

nível dos oceanos devido ao descongelamento das geleiras e calotas polares (GUNTER, 2000). 

Todos os ecossistemas acumulam na sua biomassa o carbono retirado da atmosfera 

durante o processo de fotossíntese, ajudando a reverter o processo de aquecimento global. As 

plantas absorvem gás carbônico associando água e energia da luz solar, convertem o gás 

carbônico em glicose (C6H12O6). O oxigênio (O2) é liberado durante a produção de biomassa 

(RENNER, 2004). 

A produção de biomassa vegetal em um povoamento florestal origina-se da 

fotossíntese ou assimilação do CO2, sendo influenciada pelo índice de área foliar e o tipo de 

folha. A assimilação de CO2, que está intimamente relacionada com o consumo de água 

(transpiração), acontece por meio da entrada passiva através dos estômatos, cuja abertura é 

regulada principalmente pela intensidade da luz e o regime hídrico interno da planta. Desta 

maneira, o CO2 é retirado da atmosfera pela fotossíntese e liberado durante o processo de 

respiração, formando-se um fluxo de CO2 na planta e em torno dela. O fluxo de CO2 ocorre na 

corrente que existe entre a planta viva (fixação), o ar (reservatório) e o solo (liberação de CO2 

a partir da matéria orgânica morta) (CERQUEIRA; FRANCA-ROCHA, 2007). A quantidade 

de carbono a ser fixada varia em função da composição florística e da densidade populacional 

de cada estrato por comunidade vegetal que compõe a biomassa (MAGALHÃES, 2012). 
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2.3. Floresta tropical sazonalmente seca do Nordeste do Brasil 

 

Dentre as formações florestais encontradas no Brasil está a Floresta Tropical 

Sazonalmente Seca (FTSS), proposto por Pennington (2009) como um dos principais biomas 

do mundo. A definição de FTSS é ampla, incluindo desde florestas altas em locais úmidos às 

florestas arbustivas com plantas suculentas em regiões secas (MURPHY; LUGO, 1986). 

Ocorrem em zonas onde a precipitação é inferior a 1800 mm.ano-1, com um período de 5 a 6 

meses com precipitação inferior a 100 mm (MURPHY; LUGO, 1986). 

Onde quer que ocorram, as FTSS são encontradas dentro de um complexo tipo de 

vegetação, dependendo das condições climáticas locais, solo e topografia (PENNINGTON et 

al., 2009). Os processos ecológicos das florestas tropicais são influenciados pelo padrão de 

variabilidade das chuvas, mais do que qualquer outro fator climático (SURESH et al., 2010).  

As FTSS apresentam-se no Brasil geralmente sobre áreas de afloramento rochoso e em 

áreas de solo eutrófico (OLIVEIRA-FILHO et al., 2008), apresentando estas últimas 

condições ideais para o desenvolvimento de atividades agropecuárias, o que ocasionou um 

intenso processo de supressão da vegetação nas últimas décadas (SANTOS et al., 2011). Isto 

resultou em uma paisagem composta por fragmentos florestais (SANTOS et al., 2007). Em 

virtude deste histórico de perturbação, no qual as FTSS vêm sendo submetidas, é necessário 

entender o comportamento destas formações, em relação a sua resiliência perante os 

distúrbios antrópicos, sendo estes na maioria dos casos o corte raso e o corte seletivo, com ou 

sem destoca (CORREIA et al., 2011). 

O território ocupado pela FTSS na região Nordeste do Brasil é o Semiárido. Ocupa 

uma área de 969.589 km e inclui os Estados do Ceará, Rio Grande do Norte, a maior parte da 

Paraíba e Pernambuco, Sudeste do Piauí, Oeste de Alagoas e Sergipe, região central da Bahia 

e uma faixa que se estende em Minas Gerais, seguindo o Rio São Francisco, juntamente com 

um enclave no vale seco da região média do rio Jequitinhonha (BRASIL, 2005). 

De acordo com Marengo (2006), a precipitação pluviométrica na região Semiárida do 

Brasil é marcada pela variabilidade espaço-temporal, que associada aos baixos totais anuais 

sobre a região, resulta na frequente ocorrência de dias sem chuva na quadra chuvosa, ou seja 

veranicos, e consequentemente em eventos de seca. Essa variabilidade se reflete ainda na 

ocorrência frequente de períodos sem chuvas que ocorrem na maior parte da região na quadra 

seca, períodos estes denominados de estiagem (CORREIA et al., 2011). 

Oliveira (2005) observa que diversas localidades na Região do Semiárido do Brasil 

apresentam precipitações entre 280 a 800 mm de médias anuais. Embora na maior parte da 
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região as precipitações médias anuais não ultrapassam os 800 mm, predominam áreas com 

precipitações entre 400 e 600 mm. As chuvas, por sua vez, concentram-se em três ou quatro 

meses do ano (MORENGO, 2006). O período de chuvas é variável dependendo das condições 

da dinâmica atmosférica, como fluxos das massas de ar durante o ano, relevo e da exposição 

aos ventos (ARAÚJO, 2005). 

Segundo Cunha et al. (2010), o solo no semiárido geralmente é raso, com 

aparecimento de afloramentos rochosos e pedregosidade. O relevo pode variar de plano a 

fortemente ondulado, com altitudes médias de 400 m a 1.000 m. Como consequência dessa 

variação do clima, dos diversos materiais de origem, do relevo e da intensidade da aridez, 

tem-se a ocorrência da diversidade de classes de solos, desde solos mais jovens, rasos e com 

pouca capacidade de retenção de água, até os solos mais evoluídos e profundos. As classes 

predominantes na região semiárida brasileira são os Neossolos Litólicos, os Luvissolos e os 

Planossolos. Devido à grande heterogeneidade do relevo, clima e solo no semiárido brasileiro, 

uma variedade de paisagens e de ambientes surgiram e, como principal destaque a tais 

formações, tem-se a formação florestal típica da região, a Caatinga (OLIVEIRA et al., 2009). 

Embora toda riqueza que a FTSS do semiárido brasileiro possua, poucas ações vêm 

sendo feitas para a sua preservação. Atualmente apenas 7,5% do bioma é conservado, através 

das unidades de conservação, o que lhe confere o título de bioma menos protegidos do país, 

onde somente 1% destas unidades possuem proteção Integral (ICMBIO, 2016). Cerca de 40% 

do território foi desmatado e explorado de forma ilegal, tornando a Caatinga um dos biomas 

brasileiros mais ameaçados e transformados pela ação humana (LIMA JÚNIOR et al., 2014).  

Dentre as principais atividades realizadas nas FTSS está o extrativismo de madeira 

para confecção de carvão, a agricultura e a pecuária (MMA, 2016). Tais atividades ocuparam 

de forma desordenada o território da Caatinga, impactando negativamente a biodiversidade, o 

que, por sua vez, causou redução significativa da biodiversidade regional (CAVALCANTI et 

al., 2009). Como resultado, a cobertura vegetal atual é constituída por um mosaico de 

diferentes estágios de regeneração, após a exploração e o abandono (PRADO, 2003).  

A região sofre com um grande déficit hídrico, ocasionado pela elevada temperatura, 

altas taxas de evapotranspiração e pelas chuvas que são distribuídas irregularmente no espaço 

e tempo durante todo o ano (EMBRAPA, 2016).  

Assim, de forma geral, podemos observar que as espécies da Caatinga apresentam 

características anatômicas, morfológicas e funcionais modificadas para a sobrevivência destas 

plantas às condições adversas de clima e solo, sendo composta por espécies lenhosas e 

herbáceas, de porte diverso, muitas dotadas de espinhos, sendo, geralmente, caducifólias, e 
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por cactáceas e bromeliáceas (GIONGO et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
3.1.  Caracterização da área de estudo 

A área de estudo localiza-se na bacia hidrográfica do Curu, no município de Pentecoste, 

e está inserida na Área de Preservação Permanente (APP) da Fazenda Experimental Vale do 

Curu (FEVC), área de domínio da Universidade Federal do Ceará (UFC), Figura 1. A 

formação vegetal é Floresta Tropical Sazonalmente Seca, preservada há aproximadamente 32 

anos. O clima da região, segundo a classificação de Koppen, é do tipo BSw’h’, semiárido 

quente com chuvas de outono e temperaturas médias mensais sempre superiores a 18ºC. A 

pluviosidade e a temperatura média são 797 mm e 30,4ºC, respectivamente. O solo é 

classificado como Luvissolo Háplico de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos (EMBRAPA et al., 2013). 

 

Figura 1 – Localização da área de estudo 

 

 

3.2. – Biomassa 
 

3.2.1. Levantamento Fitossociológico 

Para determinação da biomassa, foram alocadas parcelas experimentais permanentes 

com dimensões de 10 x 20 m. Foram quantificadas, em cada parcela, todas as plantas do 
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componente arbustivo-arbóreo com Circunferência à Altura da Base (CAB) > 9 cm e que 

possuíam Altura (h) > 100 cm, tendo a medida sido realizada a 10 cm acima do nível do solo 

(RODAL et al., 2013). O número de parcelas instaladas foi determinado segundo suficiência 

de amostragem florística analisada com base na curva do coletor e da curva da média corrente 

de espécies, seguindo recomendações de Rodal et al. (2013).  

As circunferências foram inferidas utilizando-se fita milimetricamente graduada 

(Figura 2), que posteriormente foram convertidas em diâmetro (RAMALHO, 2008). A altura 

dos indivíduos foi mensurada apenas para os indivíduos mortos, sendo feita com auxílio de 

uma régua graduada. Para caracterização da estrutura da comunidade arbustiva-arbórea, foram 

calculados, para cada espécie, os parâmetros fitossociológicos de acordo com Mueller-

Dombois e Ellenberg (1974) apud Rodal et al. (2013).  

 

Figura 2 – Levantamento de perímetro à altura da base (CAB), medição (A) e registro em 

planilha (B) 

 

 

Densidade Absoluta: Medida que expressa o número de indivíduos de uma dada espécie por 

unidade de área. 

 

DAi = Ni/A 

 

Onde: 

DAi = Densidade Absoluta da espécie i; 

Ni = número de indivíduos da espécie i; 

A = área amostrada em hectare. 
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Densidade Relativa: Relação entre o número de indivíduos de uma determinada espécie e o 

número de indivíduos amostrados de todas as espécies, expressa em percentagem. 

 

DRi = (Ni/Nt) x 100 

 

Onde: 

DRi = Densidade Relativa da espécie i; 

Ni = número de indivíduos amostrados da espécie i; 

Nt = número total de indivíduos amostrado de todas as espécies. 

 

Frequência Absoluta: Expressa em percentagem, a relação entre o número de parcelas ou 

pontos que ocorre uma dada espécie e o número total de amostras. 

 

FAi = (ni/Nt) x 100 

 

Onde: 

FAi = Frequência Absoluta da espécie i; 

ni = número de parcelas com a espécie i; 

Nt= número total de parcelas amostradas; 

 

Frequência Relativa: Expressa em percentagem, a relação entre a frequência absoluta de 

uma dada espécie com as frequências absolutas de todas as espécies. 

 

FRi = (FAi/∑FAt) x 100 

 

Onde: 

FRi = Frequência Relativa da espécie i; 

FAi = Frequência Absoluta da espécie i; 

∑FAt = somatório das frequências absolutas de todas as espécies. 

 

3.2.2. Estimativa de Biomassa 

Para análise do estrato arbustivo-arbóreo foram utilizadas as parcelas do levantamento 

fitossociológico.  

A amostragem consistiu da medição da circunferência do caule a cerca de 10 cm do 
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solo (CAB) ≥ 9 cm. A circunferência foi convertida em diâmetro. E com a utilização da 

equação:  

 

Biomassa (Kg) =0,0644 DAB2,3948  

 

Onde: 

DAB = Diâmetro na altura da base (cm). 

 

A coleta de dados foi realizada anualmente durante três anos (ALMEIDA et al., 2010). 

 

3.3. Estoque de carbono da parte aérea do estrato arbustivo-arbóreo 

Após a determinação das referidas biomassas, mediante a utilização da equação 

supracitada, os valores adquiridos foram multiplicados por 0,4453, teor médio de carbono em 

espécies da Caatinga (PEREIRA JUNIOR et al., 2016). 

 

3.4. Precipitação 

Os valores de precipitação foram medidos em intervalos de 12 meses a partir do inicio 

do experimento. Também foi estabelecida uma média entre os três anos de pluviosidade e 

comparado ao valor da média histórica da região (Figura 3). 

 

Figura 3 – Valores pluviométricos da cidade de Pentecoste - CE 
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4.  RESULTADO E DISCUSSÕES 

 

4.1. Fitossociologia 

Após análise da curva do coletor atingiu-se suficiência amostral com sete parcelas. 

Nas sete parcelas amostrais foram registrados 487 indivíduos, pertencentes a 18 espécies e 10 

famílias. Dentre as espécies com maior número dentro da área, estão a Sebastiania 

macrocarpa, Bauhinia cheliantha, e Piptadenia stipulacea (Figura 4). 

 

Figura 4 – Número de indivíduos de cada espécie no decorrer do período de estudo 

 

 

No levantamento fitossociológico do componente lenhoso não foi observado alteração 

no número de famílias e espécies identificadas ao longo do período de estudo (2014 a 2017). 

Barreto (2013), em seu estudo, observou que 3 anos é um período curto de tempo para 

visualizar significativas mudanças na florística.  

Tais valores estão abaixo dos encontrados por Amaral et al. (2012), 20 famílias e 34 

espécies, e por Santos et al. (2011), 26 famílias e 64 espécies, porém estão dentro de um 

intervalo encontrado nas diversas regiões da Caatinga, 6 a 26 famílias e 16 a 64 espécies, 

citado por este último autor. Assim, a grande variabilidade no número de famílias e espécies 

nas diferentes regiões pertencentes ao bioma Caatinga variam conforme atributos climáticas, 
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geológicos, edáficos, estádios de regeneração, além da intensidade e históricos de 

antropização. 

As espécies que apresentaram maiores valores de densidade relativa foram Sebastiania 

macrocaria, Bauhinia cheliantha e Piptadenia stipulacea. Já as espécies Commiphora 

leptophloeos, Handroauthus impetiginosus e Myracrodruon urundeuva não apresentaram 

variação em sua densidade, mantendo o mesmo número de indivíduos ao longo do período 

estudado. 

Os valores de frequência relativa permaneceram os mesmos no decorrer do estudo, 

tendo visto que em nenhuma das parcelas ocorreu o surgimento de uma nova espécie, e nem o 

desaparecimento (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – Parâmetros de densidade relativa e frequência relativa de diferentes espécies 

Nome popular  Nome Científico FRi/2014 DRi/2014 FRi/2017 DRi/2017 

Aroeira Myracrodruon urundeuva 
 

4,225 0,642 4,225 0,641 

Catingueira Pocianella bracteosa 
 

8,450 8,351 8,450 8,547 

Frei Jorge Cordia trichotoma 2,816 1,713 2,816 1,709 

Goiabinha Guettarda virbunoide 5,633 1,927 5,633 1,923 

Imburana de Cheiro Commiphora leptophloeos 4,225 0,642 4,225 0,641 

Ipê Handroauthus impetiginosus 1,408 0,642 1,408 0,641 

Jucá Libidia férrea 5,633 1,713 5,633 1,495 

Jurema Branca Piptadenia stipulacea 5,633 11,569 5,633 10,89 

Jurema Preta Mimosa tenuiflora 7,042 1,284 7,042 1,495 

Marmeleiro Croton blanchetianus 7,042 9,850 7,042 8,760 

Mofumo Combretum leprosum 4,225 5,353 4,225 4,914 

Mororó Bauhinia cheliantha 9,859 13,918 9,859 14,529 

Pacotê Cochlospermum vitifolium 1,408 0,214 1,408 0,641 

Pau Branco Cordia oncocalyx 9,859 5,781 9,859 5,982 

Pereiro Aspidosperma pyrifolium 2,816 2,783 2,816 3,205 

Sabiá Mimosa caesalpiniifolia 9,859 5,139 9,859 4,700 

 Sebastiania macrocarpa 4,225 26,338 4,225 27,136 

Veloso Croton adenocalyx 5,633 2,141 5,633 2,136 

 

As famílias Euphorbiaceae e Fabaceae apresentaram 50% das espécies encontradas no 

estudo. Dentre as famílias encontradas na Caatinga, Fabaceae é a mais bem representada com 

603 espécies distribuídas em 120 gêneros (LIMA et al., 2014). 

Dentre os indivíduos amostrados, 2 espécies mostraram valores de população baixa, 
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nas amostragens de 2014 a 2017. A espécie Sebastiania macrocarpa e Bauhinia cheliantha, 

tiveram aumento significativo na quantidade de indicíduos amostradas, de 5 e 3 unidades, 

respectivamente. 

 

4.2. Biomassa 

A Figura 5 mostra os valores de biomassa acumuladas ao longo dos anos de estudo. 

Como é observado, o período de maior acréscimo foi o período de 2014/2015, com 25.049,37 

kg.ha-1 de biomassa ao longo de um ano, no período posterior, 2015/2016, houve acréscimo 

nos valores, mas já inferior ao mostrado no ano anterior, com 10.920,10 kg.ha-1. Já o período 

de 2016/2017 mostra uma perda significativa, de 15.999,85 kg.ha-1 de biomassa. Essa fato 

ocorreu devido a perda de indivíduos no decorrer de experimento. Apesar de se observar 

ganho de novos indivíduos, estes não supriram os valores de biomassa dos que morreram 

(pois estes tinham maior biomassa). 

 

Figura 5 – Biomassa ao longo dos três anos de estudo 

  

 

Os valores de biomassa de cada espécie estudada estão mostrados na Figura 6. 

Observa-se que três espécies, Piptadenia stipulacea, Croton adenocalyx e Combretum 

leprosum, apresentaram valores positivos de biomassa no decorrer dos três anos, com 590,07 

kg, 33,04 kg e 27,63 kg, respectivamente. Todas as demais espécies apresentaram queda na 

produção de biomassa, com destaque para Cordia oncocalyx com 620,28 kg. 
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Figura 6 – Valores de biomassa para cada espécie ao longo dos anos de estudo 

 
 

A quantidade de biomassa observada está relacionada ao número de cada espécie, 

mesmo tendo acréscimo no numero de algumas espécies, houve mortes no começo do 

experimento. Os que morreram tinham maior biomassa do que as espécies que apresentaram 

indivíduos novos, assim, mesmo com um numero maior, a biomassa continuou regredindo. 

 

4.3. Carbono 

Na Figura 7 estão apresentados o estoque de carbono do estrato arbustivo arbóreo de 

um fragmento de Caatinga, estimados durante o período de julho de 2014 à julho de 2017.  

Observa-se que o estoque de carbono durante o primeiro ano de coleta (julho/2014 à 

julho/2015) foi de 1.561,63 kg.ha-1. No segundo ano de avaliação (julho/2015 à julho/2016) 

houve redução no estoque passando para 680,78 kg.ha-1, perda no incremento anual de 56%. 

A referida atenuação no estoque de carbono entre os anos deve-se em especial à distribuição 

das chuvas e ao total precipitado, bem como a mortalidade dos indivíduos e a redução de 

biomassa em espécies vivas. No primeiro ano do estudo o total precipitado foi de 688,1 mm 

com chuvas que se estenderam de janeiro à julho. Precipitações que se mostraram crescentes 

até abril, onde ocorreu brusca redução nos meses seguintes tanto na frequência quanto no total 

precipitado.  
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Figura 7 – Estoque de carbono nos três anos de estudo 

 

 

Na Figura 8 está apresentado o total de carbono estocado por espécie no fragmento de 

Caatinga. Dentre as espécies elencadas 66% do total de carbono estocado durante todo o 

período do estudo concentra-se em Cordia oncocalyx, Bauhinia cheliantha e Pocianella 

bracteosa. As referidas espécies são marcadas por possuírem dentro da área de estudo alta 

frequência e indivíduos com diâmetros superiores à 10 cm. 

Nota-se que três espécies tiveram aumento nos valores de estoque de Carbono 

Combretum leprosum, Croton adenocalyx e Piptadenia stipulacea, com aumento de 87,88 

kg.ha-1, 92,76 kg.ha-1 e 18,18 kg.ha-1, respectivamente. Todas as demais espécies apresentaram 

diminuição dos valores de estoque de Carbono. 

As espécies com destaque positivo no estoque de Carbono tiveram maior resistência 

no período de seca que as demais espécies apresentados. Isso é comprovado pelo seu 

desenvolvimento e acúmulo de biomassa, em que as espécies não pararam ou estagnaram sua 

produção de biomassa e consequentemente o estoque de Carbono armazenado. 

Ao comparar as figuras 5 e 7, observa-se a interação entre biomassa e Carbono. Com a 

queda dos valores de biomassa houve significativo decréscimo no estoque de Carbono. É 

importante notar que mesmo tendo um valor de negativo com relação a biomassa, o estoque 

de Carbono permaneceu positivo, com um ganho anual de 18,18, kg.ha-1. 
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Figura 8 – Valores de estoque de carbono nas espécies estudadas 

 

 

As espécies Piptadenia stipulacea, Croton blanchetianus e Mimosa caesalpiniifolia, 

apesar de apresentarem no primeiro ano estoque de carbono positivo, o segundo ano foi 

marcado pela morte de alguns indivíduos das referidas espécies, o que tornou o saldo 

negativo. No terceiro ano não houve morte de indivíduos dessa espécie, mesmo assim, é 

observado um decréscimo na quantidade de biomassa. As mortes podem está relacionadas às 

mudanças pluviométricas ocorridas no período. Apesar da aclimatação florestal à condição 

sazonal pluviométrica, eventos curtos e extremos de secas que acabam por elevar o número de 

mortes de indivíduos arbóreos, por não dar tempo das espécies se ajustarem fisiologicamente 

à nova condição (CORLETT et al., 2016). 

Os valores de Carbono e biomassa indicados nas figuras 6 e 8 mostram que as espécies 

obtiveram crescimento nos dois valores, sendo assim, podem ser espécies com importância 

econômica para o semiárido, já que mostraram resistência a seca prolongada por pelo menos 

três anos consecutivos. 

Todas as demais espécies mostraram uma constante em seu desenvolvimento em 

relação ao estoque de Carbono, sua oscilação mesmo em período de longa estiagem foi 

bastante pequena, como é o caso da Handroauthus impetiginosus, com uma variação de 2,08 

kg.ha-1. 
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4.4. Precipitação 

Na Tabela 2, é mostrada a relação de chuvas e estoque de Carbono nos anos de 2014 a 

2017. Os valores de precipitação total mostram uma oscilação com um aumento considerável 

de 2016 para 2017. Já o estoque de Carbono mostrou um crescimento gradativo, de 2014 a 

2016, com queda no ano de 2017. Tais valores podem estar ligados às taxas de morte dos 

indivíduos com maior diâmetro e acréscimo de indivíduos com menos valor de diâmetro. 

 

Tabela 2 – Precipitação total e Estoque de Carbono de cada ano de estudo 

 

2014 2015 2016 2017 

Precipitação (mm) 483,5 713,4 550 750 

Estoque de Carbono (kg.ha-1) 25499,07 27060,7 27741,48 26418,28 

 

Mesmo com a precipitação sendo maior no ultimo ano de estudo, as espécies 

estudadas não tiveram ganho significativo, logo, elas levarão um certo tempo para recuperar a 

biomassa perdida. 

Bem como, 85% do total precipitado no primeiro ano ocorreu nos quatro primeiros 

meses (janeiro a abril). Os primeiros quatro meses do período chuvoso são muito importantes 

em florestas tropicais secas, pois corresponde à temporada em que as árvores saem do estado 

de dormência, emitindo novas folhas e retomam sua plena atividade de absorção de água e 

sais minerais do solo e, por conseguinte, sua atividade fotossintética (MAIA, 2012). 
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5. Conclusão 

Com todos os fatores mostrados, ainda é necessário uma observação da área de estudo 

por um período maior do que o analisado, já que o intervalo de tempo estudado ocorreu em 

anos considerados secos, prejudicando o incremento da biomassa. 

Mesmo sendo típicas de um mesmo bioma, as espécies estudadas apresentaram 

reações diferentes ao estimulo da seca, mostrando quais são as mais propícias para serem 

manejadas nesse período. 

As espécies, pau branco, marmeleiro e sabiá, que obtiveram maior ganho de biomassa 

e de Carbono devem ser mais bem exploradas na região da Caatinga, para que a população 

tenha conhecimento de quais indivíduos melhor usar para a obtenção de matérias de 

construção civil, bem como construção de cercas e estacas. 
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