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O Cerrado é a maior extensão de savana da região Neotropical, cobrindo 22% do 
território brasileiro. A vegetação neste ecossistema apresenta dois estratos distintos, um 
herbáceo (gramíneas e outras herbáceas) e um lenhoso (arbustos e árvores). Devido à 
variação da densidade entre esses estratos vegetais, a paisagem é constituída por um 
gradiente de fisionomias, desde campos abertos dominados pelas gramíneas até 
formações florestais. A baixa disponibilidade de nutrientes no solo e a marcada 
sazonalidade na precipitação têm forte influência na produção de biomassa no Cerrado. 
Além disso, a produção dos diferentes estratos, certamente, varia ao longo da paisagem 
em função da mudança na densidade de arbustos e árvores encontrada nas diversas 
fisionomias. Desta forma, nosso objetivo no presente trabalho é comparar a produção 
anual de biomassa entre quatro fisionomias de Cerrado (cerrado ralo, típico, denso e 
cerradão). O local de estudo é a Fazenda Pé do Morro, uma área de aproximadamente 
90 ha de propriedade da Universidade Federal de Goiás, localizada no município de 
Catalão, Goiás. Para estimarmos a produção anual de biomassa, medimos a serapilheira 
acumulada, através da instalação de 48 coletores, divididos igualmente nas fisionomias 
focais, totalizando 10,1 m2 amostrados. O material acumulado nos coletores será 
recolhido mensalmente, de abril de 2014 a março de 2015, seco em estufa a 50 °C por 
48 h e as frações (folha, ramo, material reprodutivo e miscelânea) pesadas 
separadamente. Até o presente, os coletores acumularam 877 g no total, sendo que cada 
um acumulou, em média, 18,3 g (±14,9 DP). O cerrado denso foi o ambiente com maior 
acúmulo de serapilheira (341,0 g), seguido pelo cerradão (326,5 g), cerrado típico (178,2 
g) e cerrado ralo (32,0 g). A fração de folhas correspondeu a mais de 85% do total de 
serapilheira acumulada, com material reprodutivo e ramos somando 9% e 5%, 
respectivamente. Com base nos dados parciais, estimamos que a produção anual de 
serapilheira na área poderá chegar a 5.800 kg ha-1. Com nossos resultados preliminares, 
podemos concluir que (a) produção de biomassa vegetal nas diversas fisionomias do 
Cerrado, contabilizada através da serapilheira acumulada, aumenta conforme a 
vegetação se torna mais densa; (b) a fração de folhas corresponde à maior parte da 
serapilheira; e (c) a produção anual esperada para a Fazenda Pé do Morro está de 
acordo com os resultados obtidos em outras áreas de Cerrado. 
PALAVRAS-CHAVE: Produção primária, savana Neotropical, vegetação xeromórfica, 
densidade arbustivo-arbórea. 


