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RESUMO

O Exército Brasileiro é responsável pela proteção de grandes áreas no país, 
normalmente usadas para treinamento. Como são monitoradas constantemente, é 
comum que a vegetação dessas áreas se consolide e mesmo se amplie, contribuin-
do, indiretamente, para a conservação da biodiversidade, recursos hídricos e clima, 
causando, por consequência, diversos benefícios ambientais. O presente estudo 
focaliza as consequências desse processo na fixação de carbono da atmosfera 
pela biomassa formada e o que tal fato representa em termos de benefício ambien-
tal, decorrente do sequestro de carbono, reduzindo a pressão pela mudança do 
clima. Em comparação com outros estudos referenciados, pelos sucessivos está-
gios da vegetação na mata atlântica, foi possível estimar o carbono armazenado na 
mata, sob proteção do Exército Brasileiro, em, aproximadamente, 579.769 Mg. Pro-
jetando um cenário de evolução da vegetação pela melhor hipótese, a quantidade 
de carbono armazenado foi estimada em 1.453.887 Mg C, em outras palavras, um 
possível aumento de 251%. Deve ser notada, finalmente, a importância estratégica 
do Exército Brasileiro na conservação e recuperação destas florestas e a geração 
de serviços ambientais de sequestro de carbono, mantendo as estruturas militares 
formais, direcionadas para operações e segurança.

Palavras chave: serviços ambientais, mata atlântica, sequestro de carbono

ABSTRACT

The Brazilian army has the protection of large areas in the country, normally 
used for training and fort. How are constantly monitored, it is common to the existing 
natural vegetation on them to consolidate and even expand, contributing indirectly to 
the conservation of biodiversity, water resources and climate, causing, consequen-



4    – 4o Trimestre de 2013

tly, different environmental services. This study focuses on the consequences of this 
process to fix atmospheric carbon in biomass formed and what it represents in ter-
ms of generating environmental services of carbon sequestration, reducing pressu-
re on climate change. By comparison with other studies referenced, as the different 
stages of vegetation succession of the Atlantic forest, it was possible to estimate the 
carbon stored in Forest under the protection of the Brazilian Army in approximately 
579,768 Mg. Designing a scenario of evolution of the vegetation to climax condition, 
the amount of carbon stored was estimated at approximately 1,453,887 Mg C, in 
other words, a possible increase of 251%. It should be noted, finally, the strategic 
importance of the Brazilian Army in the conservation and recovery of these forests 
and the generation of environmental services of carbon sequestration, while the 
goal is to keep the institution’s formal military structures for operations and safety.

Keywords: environmental services, Atlantic forest, carbon sequestration

INTRODUÇÃO

Os ecossistemas proporcionam à sociedade uma vasta gama de serviços, 
dentre eles, fluxos confiáveis de água limpa e sequestro de carbono. Pessoas, em-
presas e sociedades recorrem a estes serviços em busca de insumos, de matérias-
-primas, processos de produção e estabilidade do clima (PNUMA, 2008).

Os Serviços Ambientais são definidos como interações e processos naturais 
que satisfazem e sustentam a vida humana (De Groot, 1992). Estes serviços po-
dem ser gerados basicamente por três fontes: as florestas, o oceano e as terras 
agrícolas.

 Os efeitos climáticos globais dos serviços ambientais das florestas são iden-
tificados, sobretudo, pelo sequestro e armazenamento do carbono. Este processo 
é importante para o equilíbrio do estoque de carbono global, pois armazenam em 
suas árvores e no solo mais carbono do que o existente atualmente na atmosfera 
(Houghton, 1994). O mesmo autor comenta que se as florestas forem cortadas, a 
maior parte do carbono guardado nas árvores será liberada para a atmosfera rapi-
damente por meio de queimadas ou, mais lentamente, via decomposição.

Este trabalho tem os objetivos de identificar o papel de uma mata tutelada ao 
Exército Brasileiro em Pernambuco na geração de serviços ambientais de manu-
tenção dos estoques e de absorção de carbono.

REVISÃO DA LITERATURA

O carbono e seus compostos estão presentes em praticamente todas as par-
tes do planeta. É possível encontrá-lo nos oceanos, nas formações geológicas, 
no ar e nos ecossistemas terrestres (biota e solo). Existe uma grande variedade 
de compostos de carbono, merecendo destaque o Monóxido de Carbono (CO), o 
Dióxido de Carbono (CO2) e diversos Hidrocarbonetos, como o Metano (CH4). Por 
meio de reações químicas e fenômenos físicos, estes compostos circulam no pla-
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neta Terra através dos ciclos biogeoquímicos1. Do total de carbono existente na ter-
ra, 99,95% está na forma inorgânica e 0,05% na forma orgânica, sendo que, deste 
último, 2/3 permanecem como turfa, gás ou petróleo e 1/3 encontra-se na matéria 
orgânica do solo, na água e na biomassa viva (Boina, 2008).

Os principais reservatórios de carbono são os oceanos (38.000 Pg de C), a 
atmosfera (730 a 750 Pg de C) e os ecossistemas terrestres, dentre estes, o solo 
(1.500 Pg de C), a vegetação (500 a 600 Pg de C) e os combustíveis fósseis (5.000 
Pg de C) (Prentice et al., 2001; Brandy; Weil, 1999 apud Olszevski et al, 2007).

O carbono circula na atmosfera, nos oceanos e na crosta terrestre em ciclos deno-
minados lento/geológico e rápido/biológico. Na Figura 01 estão representados os dois 
ciclos, o lento que opera na casa de milhões de anos e o rápido para o qual, segundo 
NASA (2010), há estimativas de que seja renovado na atmosfera a cada 20 anos.

Figura 01 – Ciclo do Carbono considerando as atividades antrópicas contemporâneas.
Fonte: Odum (1985) apud EMBRAPA (2010)

Estudos sobre a biomassa dos ecossistemas tropicais, sobretudo dos flores-
tais, são de grande interesse ecológico, possibilitando estimativas de fluxos e ba-
lanços de nutrientes nestes sistemas (Jordan & Uhl, 1978). Sua quantificação é 
função direta nos cálculos das emissões dos gases do efeito estufa, como também 
na determinação do estoque de carbono em sistemas naturais, e ainda, como Ma-
lhi et al (1999) apud Vieira et al. (2008) citam, as florestas tropicais comportam-se 
como grandes reservatórios de carbono. 

Alves et al. (1997) citam que para estimar as taxas de sequestro de carbono 
de uma floresta é necessário primeiramente conhecer o histórico de ocupação da 
área e definir se esta é uma floresta primária ou secundária, visto que a quantidade 
fixada de carbono é maior em florestas primárias. Entretanto, o processo de fixação 

1  São processos naturais que reciclam elementos em diferentes formas químicas do meio abiótico para os organis-
mos e vice-versa.
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de carbono ocorre com maior intensidade naquelas florestas em desenvolvimento, 
ou seja, nas secundárias. Quanto a isso, Zampar (2009) afirma que é importante 
conhecer a idade de regeneração para que se possa fazer estimativas de taxas 
anuais de fixação de carbono.2

As estimativas de biomassa de árvores podem ser obtidas pelos métodos 
direto e indireto. No método direto é feito o corte da árvore e realizada a pesagem 
da mesma, em seguida, dependendo do tipo de vegetal, pode-se identificar o per-
centual de massa que representa o carbono (Uhl et al., 1982; Brown et al., 1989).

O método indireto implica em realizar medições de diâmetro, altura e densida-
de das árvores de uma determinada parcela do terreno para, em seguida, os dados 
serem comparados com modelos testados. Após a identificação dos modelos mais 
adequados, são calculados os volumes por fórmulas indicadas para os grupos de 
classes diamétricas analisadas.

Quanto à estimativa da biomassa vegetal acima do solo (BVA), Zampar (2009) 
apresenta fórmulas alométricas desenvolvidas a partir de estudos de biomassa re-
alizados por métodos destrutivos em florestas do Brasil e do mundo (Tabela 01).

Tabela 01 – Equações alométricas e respectivos r² ajustados (quando informados) utilizadas nos cálculos de 
biomassa vegetal acima do solo (BVA) e biomassa vegetal das raízes (BVR) no levantamento realizado nas 

ilhas da região de Porto Rico, PR, Brasil. ρ = densidade da madeira; DAP= diâmetro a altura do peito; H=altura.

Espécies Equações alométricas r²

Com densidade conhecida BVA = exp {-2,187 +0,916 ln[ρ(DAP)²]}H -

Sem densidade conhecida BVA = exp {-1,996 + 2,320 ln(DAP)} 0,89

Todas BVR = exp { -1,085 + 0,925 ln (BVA)} 0,83

Fonte: Adaptado de Zampar (2009)

Outra forma de se obter a biomassa vegetal é calculando o volume de espé-
cimes arbóreas e daí obtendo-se o seu peso. Campos et al. (2001) apresentam um 
modelo para cálculo do volume de árvores nativas de uma Floresta Montana de 
Mata Atlântica onde: 

Para árvores com DAP de até 20 cm, a estimativa do volume foi obtida por:

V = 0,00005.DAP1,84209.H1,09375 (EXP(-2,18395 - tx1/dap)) (1 – (tx2 – Hc/DAP)0,18813)
Para árvores com DAP superior a 20 cm, a estimativa foi obtida por:

V = 0,00013.DAP1,81620.H0,77344(EXP(-7,37223 . tx1/dap)) (1 – (tx2 – Hc/DAP)0,32428)
Em que V é o volume em m³; DAP, o diâmetro à altura do peito; H, a altura 

total; Hc, a altura comercial; e tx1 e tx2, variáveis binárias. Assim, a combinação 0 
e 0 para tx1 e tx2 resulta em volume com casca do tronco, enquanto a combinação 
1 e 0 resulta em volume sem casca e a combinação 0 e 1 resulta em volume de 
galhos (vg).

 A quantificação da biomassa vegetal aérea também pode ser mensurada por 
2  1Pg (um pentagrama) equivale a 1015g ou um bilhão de toneladas.
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processos de geoprocessamento. Esta forma indireta de estimativa apresenta va-
lores muito semelhantes aos processos diretos. Cavallet & Paula (2009) comentam 
ainda que, quando se trata da biomassa de área de preservação permanente, há 
uma boa relação entre a estimativa do seqüestro de carbono via métodos diretos e 
via geoprocessamento. 

Fernandes (2007) argumenta que a quantidade de carbono estocado em uma 
determinada floresta é função direta da área que ela ocupa, do tipo de floresta e do 
estágio de crescimento da mesma.

Brietez et al. (2006) e Roderjan (1994) estabeleceram valores de quantidade 
de carbono estocado na biomassa vegetal acima do solo para algumas tipologias 
de Mata Atlântica, chegando às seguintes quantidades em Mg de C ha-1 (milhões 
de gramas de carbono por hectare):  Fase Inicial de Sucessão, 26,43; Fase Inter-
mediária de Sucessão, 82,70; Floresta Ombrófila Densa Aluvial, 129,40; Floresta 
Ombrófila Densa Montana, 187,34; Floresta Ombrófila Densa Submontana, 187,34 
e Formações Pioneiras com Influência Fluvial, 81,89.

Cavallet & Paula (2009) citam que uma árvore absorve ou seqüestra em mé-
dia 0,8 Mg de CO2, até atingir o clímax, cujo período é de 20 a 40 anos.

Outro aspecto a ser apreciado é o da composição da BVT (Biomassa Vegetal 
Total), a qual é formada pela adição da BVR à BVA, logo a BVT=BVR+BVA. Cairns 
et al. (1997) fizeram uma revisão em 165 trabalhos com o objetivo de desenvolver 
uma equação para estimar a relação entre a BMA e a BVR, chegando à razão de 
0,26, ou seja, a BVR corresponde a aproximadamente 26% da BVA.

Além da BVT, é possível encontrar biomassa na composição da massa morta 
no ecossistema natural, denominado de necromassa. Este compartimento flores-
tal apresenta uma quantidade de biomassa equivalente a 10%-20% da biomassa 
florestal (BARBOSA & FERREIRA, 2009). Estes autores comentam sobre um redu-
zido número de pesquisas que tratam da quantificação de biomassa presente na 
necromassa em florestas tropicais. Cometam, ainda, sobre a uma grande variação 
nos valores apresentados por estas pesquisas: 42,8 t C.ha-1 (Summers, 1998), 48,0 
t C.ha-1 (Rice et al., 2004), 27,6 t C.ha-1 (Keller et al., 2004), ~16,6 t C.ha-1 (Pauletto, 
2006), 16,5 t C.ha-1 (Gerwing, 2002), 15,0 t C.ha-1 (Brown et al., 1995) e ~2,9 t C.ha-1 
(Scott et al., 1992), todos citados por (Barbosa & Ferreira, 2009).

Vale à pena salientar que Fearnside (2008), em trabalho que trata da quan-
tificação dos serviços ambientais de carbono na floresta amazônica, comenta que 
existe uma grande disparidade entre as estimativas de determinação da biomassa 
neste tipo de vegetação. Este fato se daria pela grande diversidade de metodolo-
gias empregadas nas pesquisas, na qualidade e quantidade de dados subjacentes 
e na validez da interpretação aplicada a estes números.

Ainda quanto à quantidade de carbono estocado em florestas, Soares & Oli-
veira (2002) estimaram que em populações de Eucalypitus grandis W. Hill ex-Mai-
den, 50% da biomassa aérea é constituída de carbono. Da mesma forma, ao se 
estimar a quantidade de carbono em floretas ombrófilas densas, Alves (2007) e 
Macdiken (1997) apud Zampar (2009) também considera que a quantidade de car-
bono presente na biomassa viva seja de 50%.

Existem várias pesquisas que estimam a quantidade da biomassa em flores-
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tas ombrófilas densas. A Tabela 02 apresenta os resultados destas estimativas em 
três estados brasileiros.

Tabela 02 – Estimativas da biomassa vegetal de florestas ombrófilas densas em alguns estados brasileiros

Estado Mg/há
Rio de Janeiro 186,0

Paraná 327,6

Paraná 309,8

Paraná 307,5

São Paulo 338,4

São Paulo 279,5
Fontes: (Delamônica, 1994), (Jaster & Sanquetta, 2000), (Lacerda, 1999), (Roderjan, 1994), (Melo & Man-

tovani, 1994) e (Oliveira et al. , 2001)

Por fim, é importante salientar que quanto ao processo de seqüestro de car-
bono, o mesmo ocorre durante toda a vida de uma floresta, entretanto, quando 
esta se aproxima da sua maturidade, o seqüestro se reduz em função da redução 
de incorporação de biomassa vegetal associado à produção de CO2 resultante da 
respiração e da decomposição de biomassa.

MATERIAIS E MÉTODOS

Área de Estudo

O Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcante (CIMNC) é destinado ao 
treinamento de tropas do Exército Brasileiro. Quando solicitado, o CIMNC também 
é utilizado para treinamentos de militares da Marinha do Brasil, Força Aérea Brasi-
leira e demais forças auxiliares.

Localiza-se na Região Metropolitana do Recife, inserida na mesorregião Zona 
da Mata (Microrregião Mata Setentrional Pernambucana) e delimitada pela seguin-
te moldura geográfica3 apresentada na Tabela 03.

A Tabela 03 – Moldura Geográfica do Campo de Instrução Mare-
chal Newton Cavalcante

Carta Topográfica Limites

Carta Temática para Transita-

bilidade de Blindados, CIMNC 

- PE, Folha Especial, Escala 

1:25.000 (Exército Brasileiro, 

1980).

Norte - 07º 46’ 12”

Sul - 07º 55’ 14”

Leste - 35º 02’ 47”

Oeste - 35º 09’ 08”

Os seus limites abrangem os municípios de Araçoiaba, Abreu e Lima, Camaragi-
be, Igarassu, Paulista, Paudalho e Tracunhaém (sendo estes dois últimos não perten-
centes à RMR) totalizando pouco mais de 7.000 ha de área (Guimarães, 2008).

3  Moldura Geográfica é a denominação dada aos paralelos e meridianos que tangenciam uma determinada área.
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Observa-se na Figura 02 uma imagem de satélite em que é possível identificar 
os limites desta área de estudo, evidenciando o contorno do CIMNC.

Figura 02 – Limites do Campo de Instrução Marechal Newton Cavalcante em 2010.
Fonte: Google Earth, (2011) adaptado.

Métodos

A caracterização da área de estudo foi realizada através de revisão bibliográ-
fica de trabalhos que abordam a florística arbórea da mata localizada no interior do 
CIMNC. Procurou-se identificar o tipo de vegetação das mesmas e os estágios de 
recuperação que elas se encontram. Como parâmetro do estágio de recuperação, 
foi analisada a distribuição diamétrica dos indivíduos arbóreos.

Posteriormente, foram confeccionados dois mapas. Um com as diferencia-
ções de uso do solo e outro com a representação dos limites demarcados numa 
imagem de satélite.

Para confecção dos mapas foram usados os seguintes softwares: Google 
Earth Pro, Arq GIS 9.2, MicroStation SE e Acrobat Reader.

Em seguida foram levantados os limites da área militar, as edificações, as 
áreas úmidas, a vegetação rasteira (toda a vegetação observada que não fosse 
arbórea), a vegetação arbórea (composta por árvores agrupadas) e as áreas de 
nuvens que impediram a observação de parte dos fragmentos.
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    O trabalho foi realizado utilizando-se como base os arquivos digitais de 
levantamentos topográficos de área militar, originados no software MicroStation SE, 
compilados para o Software Arq GIS 9.2, embasando nos limites da área e em recor-
tes de imagens SPOT digitais originadas do software Google Earth Pro, na qualidade 
Premium, datadas de 2002 a 2009, convertidas  e georreferenciadas de “jpg” para 
“geotif” através do software Arq GIS 9.2, objetivando realizar o levantamento da ve-
getação. Por fim, foi incluída a legenda, o título e quatro coordenadas geográficas de 
cantos da área militar. Após a conclusão, os arquivos foram exportados para pdf.

 Para estimar a quantidade de carbono na biomassa florestal foram associa-
das ferramentas de geoprocessamento com levantamentos de campo, medindo-se 
a área estimada em função do estágio de evolução da floresta estudada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Caracterização Ambiental do CIMNC

O relevo do CIMNC é considerado forte ondulado, ou seja, existem várias 
elevações de pequenas amplitudes. O ponto mais alto é o morro de Miritiba, com 
254m de altitude, enquanto a região mais baixa encontra-se no leito do Riacho Ca-
tucá, com cerca de 60m de desnível em relação ao nível do mar.

Os solos da região onde se encontra o Campo de Instrução são represen-
tados pelos Latossolos e Podzólicos nos topos de chapadas e topos residuais; 
pelos Podzólicos com Fregipan, Podzólicos Plínticos e Podzóis nas pequenas de-
pressões dos tabuleiros; pelos Podzólicos Concrecionários em áreas dissecadas e 
encostas e Gleissolos e Solos Aluviais nas áreas de várzeas (Beltrão et al., 2005).

O clima é do tipo As’ segundo a classificação Köppen, ou seja, tropical chu-
voso com verão seco, com temperatura média anual de 25,2ºC nas medições re-
alizadas ao sul do CIMNC no município de Abreu e Lima e de 25,1º nas medições 
realizada a leste do CIMNC no município de Camaragibe. O período chuvoso tem 
início em fevereiro e término em outubro. O período mais quente abrange os meses 
de dezembro a março, enquanto o menos quente ocorre entre os meses de junho a 
setembro. A precipitação média anual é de 1.634.2 mm (Lamepe, 2010). 

As médias mensais da umidade relativa do ar na Região Metropolitana do 
Recife, oscilam entre 74% e 86%, com média anual de 80% (Pfaltzgraff, 2003).

A insolação anual média no CIMNC é de 2.556,4 horas por ano o que corres-
ponde a 34,27% do ano. Enquanto a evaporação – que gera a principal perda no 
balanço hídrico e que sofre as influências da insolação, da velocidade dos ventos 
e da temperatura do ar – apresenta valores médios anuais de 1.323,4 mm 2.264,0 
mm, em medições realizadas, respectivamente, com Evaporímetro de Piché e Tan-
que Evaporimétrico Classe A (Pfaltzgraff, 2003). 

A hidrografia do CIMNC é bastante diversificada. Existem vários riachos dentro 
dos seus limites, são eles: Riacho Catucá (maior e principal riacho do campo), Riacho 
Vargem d’Água, Riacho do Dobrão, Riacho d’Aldeia, Riacho Barrocas, Riacho Timbó, 
Riacho do Pilão, Riacho Pau Amarelo, Riacho Cabocá e Riacho Moreninha.

A microbacia do Riacho Catucá encontra-se totalmente inserida no CIMNC, desta-
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cando-se por ser uma área com cobertura vegetal de Mata Atlântica, caracterizada por 
apresentar os efeitos de uma antropização ocorrida no passado, revertido mais recente-
mente por um processo de regeneração natural (Guimarães, 2008). Os Riachos Catucá 
e Pilão fazem parte da Bacia Hidrogárfica do Rio Botafogo. É importante também obser-
var que o Riacho Catucá é a primeira denominação dada ao Rio Botafogo, importante 
por ter suas águas represadas para o abastecimento da Região Metropolitana do Recife.

Ainda com relação aos recursos hídricos existentes no CIMNC, destacamos a 
bacia do Rio Botafogo, que faz parte do grupo de bacias de pequenos rios litorâneos do 
estado de Pernambuco, denominado GL1(Figura 03). Este grupo de bacias apresenta 
uma área de aproximadamente 1.162,24 km², correspondendo a 1,17% da área total 
do Estado. Fazem parte deste grupo as bacias dos rios: Jaguaribe, Arataca, Botafogo, 
Igarassu, Timbó, Paratibe e Beberibe. A bacia do Rio Botafogo ocupa uma área de 200 
km² e possui 51 km de comprimento, sendo considerada a de maior importância para 
o abastecimento d’água da Região Metropolitana do Recife (Pernambuco, 1998), pois 
neste curso d’água encontra-se uma barragem integrante do Sistema Botafogo4. Esta 
barragem possui uma área máxima de espelho d’água de 1,79 km² e uma vazão média 
de 1,2 m³/s. A mesma é formada pelo represamento do Rio Catucá, o qual possui 24 
km de extensão e cuja área de drenagem possui 88 km², formando um reservatório 
com capacidade de 27.600 m³ (Pfaltzgraff, 2003).

Figura 03 – Mapa hidrográfico do CIMNC

4  O Sistema de Botafogo faz parte do Sistema Produtor de Água do estado de Pernambuco.
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De acordo com Beltrão et al (2005), em termo de águas subterrânea, o CIMNC está 
inserido no Domínio Hidrogeológico Intersticial e no Domínio Hidrogeológico Fissural. O 
Domínio Intersticial é composto de rochas sedimentares dos Depósitos Aluvionares e da 
Formação Moura, enquanto o Domínio Fissural é composto de rochas do embasamento 
cristalino que engloba o sub-domínio rochas metamórficas, constituído do Complexo Ver-
tentes e do Complexo Salgadinho.

O Campo de Instrução possui uma represa denominada de Açude Campo Grande, 
com cerca de 200.000 m² de superfície Este reservatório é utilizado para o abastecimento 
interno e nas atividades de instrução em superfícies aquáticas.

A vegetação é predominantemente do tipo floresta subperenifólia, com partes de 
floresta subcaducifólia. A cobertura vegetal do CIMNC é a de mata secundária com a 
presença de 20 fragmentos de Mata Atlântica primitiva (Lima, 2004). Os referidos frag-
mentos podem ser identificados nas cartas topográficas que datam da década de 1960, 
contudo, as imagens mais atuais obtidas por satélite não permitem fazer uma distinção 
dos limites dos mesmos. Observa-se, ainda, que as áreas adjacentes aos fragmentos 
apresentam-se em pleno estágio de recuperação. Guimarães (2008) afirma que o méto-
do de recuperação de área degradada adotado no CIMNC, aparentemente involuntário, 
foi o de regeneração natural5.

Em estudo realizado por Rego (2004) em um fragmento de Mata Atlântica no 
interior do CIMNC, foi levantada a existência de 49 espécies arbóreas, sendo 47 
espécies nativas e 2 espécies exóticas, distribuídas em 43 gêneros e 26 famílias 
distintas. As dez espécies que apresentaram maiores Valores de Importância (VI)6, 
estão dispostas na seguinte ordem decrescente: Tapirira guianensis, Inga margina-
ta, Byrsonima sericea, Cupania racemosa, Eschweilera ovata, Schefflera moroto-
toni, Allophylus edulis, Campomanesia xanthocarpa, Machaerium aculeatum, Bro-
simum discolor (Rego, 2004). Na mesma pesquisa o autor apresenta a distribuição 
diamétrica7 do fragmento estudado (Figura 04).

Figura 04 – Distribuição diamétrica para os indivíduos arbóreos amostrados na área de estudo (0,25 ha). 
Classes DAP com amplitude de 5 cm, sendo    Classe 1 = 5cm e Classe 11 = 55cm. 

Fonte: Rego (2004).
5 - A regeneração florestal em pastagens abandonadas tem sido amplamente estudada na região da floresta Ama-

zônica, sendo a direção e velocidade de processo dependentes de vários fatores, como tempo de abandono, estado de 
degradação do solo, proximidade de fontes e propágulos e predação de sementes e plântulas (Uhl et al., 1988; Miriti , 1998, 
Nepstad et al. 1998; Granade , 2001 apud Silva Júnior, 2004).

6- O Valor de Importância é calculado pela seguinte expressão: VI = DR + FR + DoR, onde DR (Densidade Relativa) 
=[ ni (Número de Indivíduos da Espécie) / N (Número Total  de Indivíduos Amostrados na Área)] x 100; FR (Freqüência Rela-
tiva) = [FA (Freqüência Absoluta) /ΣFA] x100 e DoR (Dominância Relativa) = [AB (Área Basal da Espécie) / ABT (Área Basal 
de Todas as Espécies)]x 100.

7- A distribuição diamétrica consistiu na distribuição dos indivíduos em classes de diâmetro, com intervalos de 5 cm, 
abrangendo o diâmetro mínimo de 4,93 cm e o máximo de 65,25 cm.
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Rego (2004) também cita que na análise da estrutura horizontal foram amos-
trados 218 indivíduos, representados por 49 espécies arbóreas em uma área de 
2.500 m² (0,25 ha), gerando uma área basal estimada em 23,08 m²/ha e uma den-
sidade total estimada de 872 indivíduos por hectare.

Feitosa (2004), Rego (2004) e Rocha et al. (2008) definem a mata do CIMNC 
como uma Mata Atlântica em estágio inicial de sucessão. Contudo, ao se realizar o 
enquadramento desta mata pelos parâmetros definidos pela Resolução CONAMA 
Nº 31 de 07 de dezembro de 1994 (CONAMA, 1994), identificou-se que a mesma 
apresenta características próprias de uma mata em estágio médio de regeneração. 
Dentre as principais características que levam a este enquadramento estão: 
• DAP médio de 12,93cm, ou seja, DAP médio de 8 a 15cm.
• Ocorrência das espécies Tapirira guianensis, Bowdichia virgilioides Kunth e Sloa-

nea obtusifolia K.Schu (Rego, 2004).
• Fisionomia arbórea e/ou arbustiva predominando sobre a herbácea, podendo 

constituir estratos diferenciados; a altura média é de 6 a 15 metros.
• Trepadeiras, quando presentes, são predominantemente lenhosas
• Cobertura arbórea variando de aberta a fechada, com ocorrência eventual de 

indivíduos emergentes.

Serviços ambientais de manutenção dos estoques e de absorção de carbono

 Como o objeto de estudo encontra-se em estágio médio de regeneração, 
adotou-se o valor de 82,70 MgC/ha como quantidade de biomassa vegetal viva, 
que é a estimativa sugerida por Brietez et al. (2006) e por Roderjan (1994) para 
esta tipologia de Mata Atlântica em fase intermediária de sucessão.

Segundo Houghton et al. (2001) e Brown (2002) apud Barbosa (2009), para se 
obter a biomassa total faz-se necessário acrescentar o correspondente à quantida-
de de carbono estocada na serrapilheira, denominada estimativa de necromassa, a 
qual corresponde a 15% do valor da biomassa vegetal viva. Desta forma, sugere-se 
que a quantidade de carbono possa ser estimada conforme a Equação 1. 

QC = α. Af . Ec            
Eq. (1)

Onde QC = Quantidade de carbono (Toneladas de carbono); α = Constante 
de acréscimo da necromassa; Af = Área florestada (hectare) e Ec = Estimativa de 
carbono (Toneladas de carbono por hectare).

Para estimar a quantidade de carbono na vegetação rasteira utilizou-se a es-
timativa de 2,1 Mg de C ha -1, que corresponde ao valor médio encontrado para a 
tipologia caracterizada por pasto obtido por Tiepolo et al. (2002).

A Figura 05 apresenta representação gráfica dos tipos arbóreos dominantes 
no CIMNC. Observa-se que aproximadamente 5.400 ha do campo de instrução 
são caracterizados por terem uma cobertura florestal do tipo arbórea e 358 ha por 
serem cobertos por uma vegetação rasteira. Para os outros 1.612 ha cobertos por 
nuvens, constatou-se por observações de campo, que também têm uma cobertura 
vegetal tipo arbórea, logo, computou-se um total de 7.000 ha de cobertura arbórea.
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Observa-se na Figura 5 a estimativa do serviço ambiental climático de carbono estocado no CIMNC, sendo 
de aproximadamente 579.768 Mg de Carbono.

Tabela 04 – Estimativa de carbono estocado nas florestas no CIMNC em 2011

Tipo de Vegetação Área (ha) Estimativa de Carbono (Mg/ha)** Quantidade de Carbono (Mg) *

Mata Atlântica (estágio inter-

mediário de sucessão)
7.000 104,20 838.810,00

Vegetação rasteira 357 2,65 1.087,95

Total 839.897,95

* QC =α. A . Ec,  onde:
QC = Quantidade de Carbono (Toneladas de carbono); A = Área (hectare), Ec = Estimativa de carbono (Tonela-
das de carbono por hectare) e α = Constante de acréscimo da necromassa (15% da estimativa de carbono para 

biomassa viva).
** Valor obtido por Brietz et al (2006) acrescido de 26% relativo à BVR, conforme preconizam Cairns et al. (1997).

Com o objetivo de projetar as potencialidades da mata do CIMNC em seques-
trar carbono, estimou-se o seu comportamento num cenário futuro, ou seja, quando 
a mata alcançasse o seu clímax em termos de crescimento, tornando-se uma flo-
resta ombrófila densa em estágio avançado.

Para esta nova situação, tomou-se como parâmetros de análise da biomassa 
vegetal o valor médio dos dados contidos no Quadro 01, que é de 291 Mg/ha.  Já 
quanto à quantidade de carbono presente na biomassa vegetal viva adotou-se o 
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percentual de 50% preconizado por Soares & Oliveira (2002), Alves (2007) e Ma-
cdiken (1997) apud Zampar (2009), que equivale a 180,50 MgC/ha.

A Tabela 05 apresenta a estimativa do serviço ambiental climático de carbono 
estocado para um cenário em que a mata do CIMNC tenha alcançado uma maturi-
dade em termos de crescimento.

Tabela 05 – Estimativa de carbono estocado para o CIMNC em um cenário futuro.

Tipo de Vegetação Área (ha)
Estimativa de Carbono 

(Mg/ha)
Quantidade de Carbono (Mg) *

Mata Atlântica (Floresta 

Ombrófila Densa)
7.000 180,5 1.453.025,00

Vegetação rasteira 357
2,65 (Tiepolo et al., 

2002)*
1.087,95

Total 1.454.112,95

* QC =α. A . Ec,  onde:
QC = Quantidade de Carbono (Toneladas de Carbono); A = Área (hectare), Ec = Estimativa de carbono 

(Toneladas de carbono por hectare) e α = Constante de acréscimo da necromassa (15% da estimativa de 
carbono para biomassa viva).

Segundo Marland (2006), a soma global resultantes da queima dos combus-
tíveis fósseis e da produção de cimento no ano de 2005 resultaram na emissão de 
7,8 GtC na atmosfera. Isso significa que o carbono estocado na área de estudo 
equivale a 13,11 min de todas as emissões globais em um ano.

CONCLUSÕES

O atual estado de desenvolvimento da mata do CIMNC nos faz estimar o estoque 
de carbono em aproximadamente 839.897,95 Mg de C (Tabela 04), contudo, em um ce-
nário futuro, em que a mata assumisse a tipologia de mata ombrófila densa, poderíamos 
estimar esta quantidade em 1.454.112,95 Mg de C, ou seja, um incremento de 73% na 
quantidade de carbono estocada.

O sequestro de carbono é um processo capaz de mitigar os efeitos do aquecimento 
global. As medidas de conservação da biomassa florestal em escala regional também 
são capazes de gerar efeitos identificados in loco, como no caso dos microclimas apre-
sentados nas áreas de florestas.

No caso do CIMNC, observamos um significativo potencial de sequestro e de ma-
nutenção dos estoques de carbono a longo prazo. A área do campo de instrução foi 
delimitada e tutelada ao Exército Brasileiro na década de 40, desde então, o cenário de 
pasto e cana-de-açúcar deu lugar a uma mata ombrófila densa com perspectiva de ama-
durecer e tornar-se mais exuberante e potencialmente capaz de absorver mais carbono.

Vale salientar que o Exército Brasileiro possui sob sua tutela mais de 22.352 km² 
em áreas de treinamento e aquartelamentos em território brasileiro (Guimarães, 2008), 
uma área superior a do estado de Sergipe e a alguns pequenos países. Estas áreas são 
vigiadas e o Exército, por conta da especificidade de suas atividades atua de forma a 
mantê-las preservadas e em regeneração. 
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