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1. RESUMO 

O estoque de biomassa seca e a diversidade vegetal do Parque Estadual Jequitibá e 

seus efeitos no cumprimento da função de serviços ecossistêmicos são os objetivos 

do trabalho. A biomassa acima do solo será determinada por meio de dois modelos 

alométricos e a diversidade será estimada por meio de dados da composição 

florística e de parâmetros fitossociológicos levantados em 2005. A relação entre o 

estoque de biomassa e a biodiversidade será verificada estatisticamente a fim de 

avaliar o desempenho da unidade de conservação (UC) para serviço de suporte na 

fixação de carbono. Esta análise poderá contribuir para futuras adaptações do plano 

de manejo da UC, apontando possíveis soluções para conservação dos fragmentos 

de vegetação da área. 

 

2. INTRODUÇÃO 

As mudanças no uso e cobertura da terra são responsáveis pelas maiores 

alterações nos ambientes, com consequências para a conservação dos recursos 

naturais e para a qualidade de vida humana (FOLEY et al., 2005). A instituição das 

UC pode ser considerada um dos mais efetivos instrumentos para o controle do 

desmatamento (RAJÃO et al., 2014). O aspecto mais grave da fragmentação 

florestal é a perda da biodiversidade causada pela redução da área de ecossistemas 

naturais (VIANA et al., 1992). A Mata Atlântica tem sido objeto dessas ações por ser 

considerada um hot-spot em termos de biodiversidade e endemismo (VIEIRA et al., 

2008) e ter sofrido grande degradação (RIBEIRO et al., 2009). Leite (2012) cita que 

o Parque Jequitibá constitui um fragmento de tamanho médio (de 0,5 a 3 km²) 

inserido numa faixa composta de corredor de grande importância ecológica, pois 

integra o mosaico constituído pela APA Amigos do Embu, APA Embu, Zonas 

Homogêneas de Proteção Ambiental (Taboão da Serra) e parte da Reserva de 

Morro Grande (Cotia). As florestas desempenham papel primordial no ciclo do 

dióxido de carbono atmosférico, armazenam grandes quantidades de carbono na 

vegetação e no solo, compartilhando carbono no ecossistema por meio dos 

processos de fotossíntese, respiração e decomposição (BROWN, 1997). 

 

3. OBJETIVOS 



O objetivo do estudo é estimar o estoque de biomassa seca e a biodiversidade de 

uma unidade de conservação ambiental e seus efeitos no cumprimento da função de 

serviços ecossistêmicos.  

 

4. METODOLOGIA 

O Parque Estadual Jequitibá (antigo Parque Tizo) está localizado na zona oeste da 

Região Metropolitana de São Paulo nos limites dos Municípios de São Paulo, Cotia e 

Osasco e abrange uma área de 130,83 ha. É uma Área é de Relevante Interesse 

Ecológico, uma UC de uso sustentável. A área abriga diversas nascentes. A 

cobertura vegetal abrange 67,5% da área do Parque que abriga remanescentes de 

floresta ombrófila densa, típica da Mata Atlântica, nos estágios inicial, médio e 

avançado de regeneração, sendo considerado o maior fragmento na Zona Oeste da 

Região Metropolitana de São Paulo (SÃO PAULO, 2010). A biomassa seca acima 

do solo será determinada por meio de dois modelos alométricos indicados para 

ecossistema de Floresta Atlântica, cujas variáveis são o diâmetro da árvore a altura 

do peito e a altura dos indivíduos (VIEIRA et al., 2008). Os dados da composição 

florística (número de espécies, número de indivíduos por espécie) e os parâmetros 

fitossociológicos (área basal, altura média dos indivíduos e dominância relativa 

específica) serão obtidos de Costa (2006). O índice de Shannon-Wiener será 

adotado como indicativo da diversidade (MITSCH e JORGENSEN, 2004). A relação 

entre biodiversidade vegetal e o estoque de biomassa será avaliada por meio de 

teste estatístico. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O estudo está na fase inicial de desenvolvimento, em que os dados do levantamento 

florístico e dos parâmetros fitossociológicos estão sendo tabulados. Após esta fase 

serão estimados o índice de diversidade de Shannon-Wiener, a dominância relativa 

das espécies e a biomassa da vegetação acima do solo. Na etapa seguinte a 

revisão bibliográfica será ampliada e os resultados serão analisados. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Costa (2006) realizou amostras em dois fragmentos do Parque Jequitibá, no período 

de junho a setembro de 2005. O Fragmento A, com área de 62 ha, foram 

amostrados 160 indivíduos (140 vivos e 20 mortos em pé), apresentou fisionomia 



florestal heterogênea, dossel descontínuo, gradação sucessional variando de mata 

de porte alto a capoeira de porte baixo, sub-bosque variável e apresenta maior 

pressão antrópica (descarga de esgoto, espécies exóticas ao longo da borda, 

deposição de resíduos sólidos). O Fragmento B, com área de 26,3 ha, foram 

amostrados 144 indivíduos (123 vivos e 21 mortos em pé), apresentou fisionomia e 

porte mais homogêneo que o Fragmento A, cobertura vegetal variando de aberta a 

fechada. No Fragmento A foram identificadas 52 espécies diferentes e no B, 56 

espécies. Os dois fragmentos apresentaram uma média de 2380,95 árvores/ha. 
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