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RESUMO 
 
Este trabalho teve como objetivo estimar o estoque de carbono em perfis de solos de unidades 
geoambientais (UGs) da Bacia Hidrográfica do Rio Preto. As UGs foram delimitadas a partir da 
estratificação do meio físico e os valores de C total nos solos foram estimados em perfis descritos do 
Projeto Radambrasil. As áreas ocupadas por cada classe de solo foram estimadas em função de 
características pedo-geomorfológicas e, para o cálculo final da estimativa de C em cada UG, o valor 
médio de C por classe de solo foi multiplicado pela área ocupada por esta classe. Identificaram-se 4 
UGs: (i) Maciço Montanhoso do Itatiaia/Alto Rio Preto: 106 t C ha-1 em altitudes que variam de 2787 
a 1700 m e cobertura pedológica formada por Cambissolos e Latossolos Vermelho Amarelos; (ii) 
Planalto Soerguido do Alto Rio Preto: 96 t C ha-1 em altitudes entre 600 e 1.100 m e áreas isoladas 
que alcançam 1500 m, com cobertura pedológica representada por Cambissolos álicos, Latossolos 
Vermelho Amarelos e Afloramentos de Rochas; (iii) Maciço Montanhoso em Rochas 
Metassedimentares Proterozóicas: 71 t C ha-1, em altitudes que variam de 900 a 1.600 m e de 500 a 
1.000 m com cobertura pedológica representada por Cambissolos, Latossolos Vermelho Amarelos e 
Afloramentos de Rochas; (iv) Planalto Deprimido do Médio Baixo Rio Preto: 55 t C ha-1 em altitudes 
que variam de 600 a 800 m, podendo chegar a 340 m e cobertura pedológica representada por 
Latossolos Vermelho Amarelos e Cambissolos álicos. Os valores de C encontrados nas UGs  foram 
decrescendo quando se partiu da área localizada em altitudes maiores e com menor intervenção 
antrópica até a UG com menores altitudes, maior contingente populacional e atividades agropecuárias 
mais intensas. Isto indica que a metodologia fornece uma estimativa satisfatória, porém sem precisão 
de valores, apenas indicações sobre a relação do uso do solo e a conservação de C no sistema. 
 
Palavras-chave: meio físico; estoque de carbono. 

 
Carbon stocks estimate geoenvironmental unit of the RIO PRETO catchment 

 
ABSTRACT 
 
This work aimed to estimate the soil carbon stocks at each geoenvironmental unit (GU) of the Rio 
Preto Catchment, in Rio de Janeiro and Minas Gerais States. The GUs  were separated after the 
environmental stratification based on soils and physical aspects, and soil carbon stocks were 
calculated in soil profiles from the RADAMBRASIL Project. The area occupied by each soil class 
were estimated in function of pedo-geomorphological characteristics and, for the final calculations, 
the mean C amount for each soils class was multiplied by the soil class area. There were identified 
four geoenvironmental units: (i) the Mountainous Massif of Itatiaia/Upper Rio Preto: 106 t C ha-1 in  
altitudes varying from 2787 down to1700 m and Cambisols and Red Yellow Latosols; (ii) High 
Plateau of the Upper Rio Preto: 96 t C ha-1 in altitudes between 600 and 1.100 m, with isolated spots 
higher than 1500 m, with a soils cover of Cambisols, Red-Yellow Latosols and Rock Outcrops; (iii) 
Mountainous massif on Proterozoic Rocks: 71 t C ha-1, in altitudes varying from 900 to 1.600 m, and 
500 to 1.000 m, with a soil cover of Cambisols, Red-Yellow Latosols and Rock Outcrops; (iv) Low 
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Plateau of the mid Lower Rio Preto: 55 t C ha-1 in altitudes between 600 and 800 m, reaching  340 m, 
and soil cover of Red Yellow Latosols and Cambisols. The carbon amounts in the GU decreased from 
the Upper altitudinal units with less human impacts down to the lower valley with higher population 
density and intense agricultural use. The method allows a preliminary, satisfactory estimate of carbon 
stocks, but with low prescison, indicating relations between land use and carbon conservation in this 
tropical catchment. 
 
Key words: physical aspects, carbon stocks.  

 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

A transformação de sistemas naturais em 
áreas agrícolas constitui, nas regiões tropicais, 
uma importante causa do aumento da 
concentração de CO2 atmosférico, que está 
relacionado a alterações climáticas globais. A 
atividade humana é apontada como a principal 
causa do aumento do CO2 atmosférico, dentre 
estas, a queima de combustível fóssil e a 
mudança no uso da terra, emitiram 6,5±0,4 e 
2,0±0,8 Pg de C por ano, respectivamente, 
durante a última década (Houghton, 2003). A 
retirada da vegetação original, para ceder lugar 
às pastagens cultivadas, culturas anuais e 
reflorestamentos, é uma das principais formas 
de uso da terra, responsável pela saída de C do 
sistema solo. Em solos sob vegetação natural, o 
balanço entre as adições e perdas de carbono 
orgânico leva a um estado de equilíbrio 
dinâmico, no qual praticamente não existe 
variação no teor de carbono orgânico com o 
tempo (Bayer & Mielniczuk, 1999). No entanto, 
na conversão da vegetação natural em áreas 
agrícolas e florestais, verifica-se, em geral, nas 
regiões tropicais, uma rápida perda de carbono 
orgânico do solo, em decorrência da 
combinação entre calor e umidade, que facilita a 
decomposição e, também, o constante 
revolvimento do solo contribui para acelerar a 
oxidação do carbono orgânico (Castro Filho et 
al., 1991). Em virtude das questões que 
envolvem as mudanças climáticas globais, uma 
série de trabalhos científicos tem sido 
desenvolvida com a finalidade de se quantificar 
os reservatórios de carbono e se entender os 
fatores que controlam a dinâmica destes 
reservatórios. Dentre os principais reservatórios 
de carbono, estão os combustíveis fósseis (5.000 
Pg C) (Brady & Weil, 1999), os oceanos 
(38.000 Pg C), a atmosfera (730-750 Pg C) e, os 

ecossistemas terrestres (solo: 1.500 Pg C e 
vegetação: 500-600 Pg C) (Prentice et al., 
2001). No Brasil, áreas de extensão 
considerável têm sido desmatadas nos mais 
diferentes ecossistemas, para ceder lugar a áreas 
de pastagens cultivadas, culturas anuais e 
reflorestamento, contribuindo com o aumento 
da emissão de CO2. Dentre os oito ecossistemas 
no Brasil: Amazônia, Mata Atlântica, Pantanal, 
Cerrado, Campos do Sul, Mata de Araucárias e 
Região Costeira, a Mata Atlântica destaca-se 
por seu alto índice de devastação, em função da 
alta concentração populacional e utilização 
intensiva de seus recursos naturais. Atualmente, 
estima-se que somente em torno de 7,4% 
(95.000km2) de sua área de vegetação original 
(1.290.692,46 km2) encontra-se conservada. 
Devido à importância desse ecossistema, esse 
estudo foi desenvolvido em unidades 
geoambientais. Segundo Silva (1993), estas são 
entidades espacializadas com um conjunto de 
atributos afins, onde o material de origem do 
solo, a vegetação natural, o modelado do relevo, 
a natureza e distribuição dos solos em função da 
topografia, constituem uma problemática 
homogênea, cuja variabilidade é compatível, de 
acordo com a escala cartográfica. Estas 
unidades foram separadas e caracterizadas na 
Bacia Hidrográfica do Rio Preto (BHRP) 
localizada no ecossistema de Mata Atlântica, 
abrangendo partes dos Estados do Rio de 
Janeiro e de Minas Gerais (Figura 1), com o 
objetivo de se estimar o estoque de carbono em 
perfis de solos localizados em diferentes 
unidades visando corroborar a pressuposição de 
preservação de determinadas áreas com a 
finalidade de imobilização de carbono a fim de 
se minimizar os efeitos negativos de sua saída 
para atmosfera.  
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Figura 1 - Distribuição espacial e limites geográficos dos municípios da BHRP, nos Estados de Minas Gerais e 

do Rio de Janeiro. 
 
2 MATERIAL E MÉTODOS 
 

A delimitação das unidades geoambientais 
(UGs) da BHRP foi realizada a partir da 
estratificação do meio físico em função dos tipos 
de relevo, da seqüência dos solos na paisagem e 
da geologia local. Assim, para a separação e 
caracterização das UGs, foram digitalizadas as 
curvas de nível (20 em 20 m) e a hidrografia de 
15 cartas topográficas na escala 1:50.000, 
pertencentes à base de dados do IBGE (Quadro 

1) e os mapas de solos, de vegetação, de 
geologia e de geomorfologia da Folha SF-23 do 
Projeto Radambrasil (Radambrasil, 1983). Tais 
cartas e mapas foram digitalizados utilizando-se 
a mesa digitalizadora Summergrid IV, através do 
modo Edit do software ARC/INFO. O 
cruzamento dos dados, a separação e a análise 
das UGs foi realizado utilizando-se os recursos 
do programa ArcView 3.2. 

 
          Quadro 1 - Cartas topográficas 

. Mapa Índice Unidade da Federação 
Alagoa 2712-2 RJ 

Agulhas Negras 2712-4 RJ 
Liberdade 2713-1 RJ 

Santa Rita de Jacutinga 2713-2 RJ 
Resende 2713-3 RJ 

Nossa Senhora do Amparo 2713-4 RJ 
Rio Preto 2714-1 RJ e MG 
Valença 2714-2 RJ e MG 

Barra do Piraí 2714-3 RJ 
Vassouras 2714-4 RJ 

Bom Jardim de Minas 2679-4 MG 
Lima Duarte 2680-3 MG 

Santa Bárbara do Monte Verde 2680-4 MG 
Matias Barbosa 2681-3 MG 
Paraíba do Sul 2715-1 RJ e MG 
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Após a delimitação das UGs (Quadro 2 e 

Figura 2), foram estimados os valores de 
carbono total nos solos em cada unidade a partir 
da metodologia adaptada de Batjes (1996), onde 
o cálculo do estoque de carbono passa 
primeiramente pela determinação dos teores no 
perfil, de acordo com a fórmula abaixo: 

Cd = ∑ (ρi Pi D 100), em que: 
Cd = carbono orgânico total (ton ha-1), à d cm 
de profundidade; 
ρi = densidade do solo na camada i (g cm-3) 
Pi = teor de C (g C g-1) na camada i; 
Di = espessura da camada i. 
 

Para o cálculo do estoque de carbono nos 
solos em cada UG foram utilizados perfis 
descritos no relatório do projeto Radambrasil 
(1983) da Folha SF-23 Rio de Janeiro – Vitória. 
A densidade média do solo foi considerada igual 
a 1 para todas as camadas e os teores de carbono 
foram calculados considerando-se 
profundidades de 10, 15, 50 e 100 cm, conforme 
a classe de solo e sua posição na paisagem em 
função, respectivamente, da maior ou menor 
movimentação do relevo. As áreas ocupadas por 
cada classe de solo (Quadro 3) foram estimadas 

em função de características pedo-
geomorfológicas nas diferentes UGs em 
conjunto com a descrição das unidades de 
mapeamento ocorrentes em cada unidade.  
Foram selecionados perfis representativos de 
cada classe de solo e calculado um valor médio 
de carbono nas profundidades descritas. Para o 
cálculo final da estimativa do estoque de carbono 
em cada UG, este valor médio de carbono por 
classe de solo foi multiplicado pela área ocupada 
por esta classe. Em cada UG foi realizado o 
cálculo da estimativa do estoque de carbono. 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A metodologia utilizada para a 
identificação das UGs permitiu identificar e 
separar 4 unidades dentro da BHRP, a partir de 
atributos geológicos, pedológicos e de relevo  
(Figura 2). As UGs foram assim denominadas: 
Maciço Montanhoso do Itatiaia/Alto Rio Preto; 
Planalto Soerguido Alto Rio Preto; Maciço 
Montanhoso em Rochas Proterozóicas 
Metassedimentares e Planalto Deprimido do 
Médio Baixo Rio Preto (Quadro 2). 

 

 
        Figura 2 - Unidades geoambientais da BHRP. 
 



 

60 

 

     Quadro 2 - Unidades Geoambientais (UGs) da BHRP e seus atributos 

UGs Geologia Solos predominantes Relevo Vegetação 
Área da 
BHRP 

(km2) (%)  

Maciço 
Montanhoso do 
Itatiaia/Alto Rio 

Preto 

Rochas Intrusivas 
Alcalinas e 

Complexo Paraíba 
do Sul 

Cambissolos, Latossolos 
Vermelho Amarelos, 

Cambissolos Húmicos, 
Neossolos litólicos e 

Afloramentos de Rochas 

forte ondulado a 
montanhoso 

(2787-1100 m) 

Floresta Alto 
Montana, 
Floresta 

Montana e 
pastagens 

171 km2 
(5,0 %) 

 

Planalto Soerguido 
Alto Rio Preto 

Complexo Paraíba 
do Sul, Grupo 
Andrelândia e 
Suíte Intrusiva 
Três Córregos 

Cambissolos, Latossolos 
Vermelho Amarelos e 

Afloramentos de Rochas 

Ondulado a forte 
ondulado e 
montanhoso 

(1500-600 m) 

Vegetação 
secundária e 

pastagens com 
remanescentes 

florestais 

561 km2 
(16,3%) 

  

Maciço 
Montanhoso em 

Rochas 
Proterozóicas 

Metassedimentares 

Complexo Paraíba 
do Sul, Gnaisse 
Piedade e Grupo 

Andrelândia 

Cambissolos, Latossolos 
Vermelho Amarelos e 

Afloramentos de Rochas 

Ondulado a forte 
ondulado e 
montanhoso 

(1600-500 m) 

Vegetação 
secundária e 

pastagens com 
remanescentes 

florestais 

352 km2 
(10,3%) 

Planalto Deprimido 
do Médio Baixo 

Rio Preto 

Complexos 
Paraíba do Sul e 

Juiz de Fora 

Latossolos Vermelho 
Amarelos e 

Cambissolos álicos 

Ondulado a 
suave ondulado 

com áreas planas 
(800-340 m) 

Vegetação 
secundária e 

pastagens com 
remanescentes 

florestais 

2350 km2 
(38,4%) 

 
As áreas ocupadas por cada classe de solo, 

definidas em função de características pedo-
geomorfológicas dentro de cada UG estão 
descritas no Quadro 3. 

 
 Quadro 3 - Estimativa da área ocupada por cada classe de solo (%) e profundidade dos solos estudados em cada UG 

Unidade Geoambiental 
Classes de solos 

M.M.Itatiaia/ARP Pl.Soerguido ARP M.M. Rochas Prot.Metas. Pl. Depr. MBRP 
C 40% - 50 cm 30% - 50 cm 30% - 50 cm 35% - 100 cm 
  20% - 100 cm 10% - 100 cm  

CH 30% - 50 cm    
LVA 10% - 50 cm 10% - 50 cm 15% - 50 cm 10% - 50 cm 

  30% - 100 cm 10% - 100 cm 30% - 100 cm 
RL  5% - 10 cm 15% - 15 cm 5% - 10 cm 

RLh 10% - 10 cm    
PVA    10% - 100 cm 
PV    10% - 100 cm 
AR 10% 5% 20%  

M.M.Itatiaia/ARP = Maciço Montanhoso do Itatiaia/Alto Rio Preto; Pl. Soerguido ARP = Planalto Soerguido 
Alto Rio Preto; M.M. Rochas Prot.Metas. = Maciço Montanhoso em Rochas Proterozóicas Metassedimentares e 
Pl. Depr. MBRP= Planalto Deprimido do Médio Baixo Rio Preto. C = Cambissolo; CH = Cambissolo Húmico; 
LVA = Latossolo Vermelho Amarelo; RL = Neossolo Litólico; RLh = Neossolo Litólico Húmico; PVA = 
Argissolo Vermelho Amarelo; PV = Argissolo Vermelho; AR = Afloramento de Rochas. 

 
Em cada UG foi realizado o cálculo da 

estimativa do estoque de carbono. No Quadro 4, 
são mostrados os cálculos do teor de carbono 
total (t ha-1) nos perfis selecionados do relatório 
referente à Folha SF-23 (Radambrasil, 1983), 
considerando-se as quatro profundidades 
definidas em função da classe de solo e de sua 
posição na paisagem. O Quadro 5 apresenta o 
estoque de carbono total e por unidade de área 
em cada UG. 

A partir dos dados acima descritos, pode-se 
concluir: 
Maciço Montanhoso do Itatiaia/Alto Rio 
Preto: esta UG atinge uma extensão de 171 
km2, cobrindo 5% da área total da BHRP. São 
áreas com relevo forte ondulado a montanhoso 
com topos alongados formando, por vezes, 
cristas e encostas desnudas na média encosta. A 
litologia desta UG, segundo Radambrasil 
(1983), é  representada  pelas  Rochas Intrusivas 
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Alcalinas abrangendo uma área de 30 Km2 
(18%), em altitudes que variam de 2787 m (Pico 
das Agulhas Negras) a 1700 m e, pelo 
Complexo Paraíba do Sul, abrangendo uma área 
de 141 Km2 (82%) em altitudes que variam 
desde 1700 a 1100 m. A cobertura pedológica 
predominante é formada por associação de 
Cambissolos e Latossolos Vermelho Amarelos 
com inclusões de Cambissolos Húmicos, 
Neossolos Litólicos, Afloramentos de Rochas e 
Argissolos. A vegetação é formada por Florestas 
Alto Montana e Montana nas altitudes mais 
elevadas e por pastagens nas altitudes situadas 
entre 1300 a 1100 m (Radambrasil, 1983). A 
vegetação é formada por Floresta Alto Montana 
com Araucária e Floresta Montana nas altitudes 
mais elevadas e por pastagens nas altitudes 
situadas entre 1.100 a 1.300 m (Radambrasil, 
1983). Nesta UG, exceto a classe dos 
Latossolos, predominam os afloramentos 
rochosos e os solos jovens, pouco desenvolvidos 
e com os processos pedogenéticos ainda em 
curso, como os Cambissolos e Neossolos 
Litólicos. A pouca profundidade destes solos 

aliada à ausência de um horizonte B 
desenvolvido, facilita o escoamento superficial 
e os escorregamentos de terra quando a área 
perde a sua cobertura vegetal protetora. Em 
suma, a paisagem desta UG é caracterizada por 
um relevo bastante acidentado aliado à um 
ambiente pedológico com fragilidade, podendo 
ser caracterizada como de alto risco ambiental 
em relação a movimentos de massa, formação 
de ravinas, voçorocas e deslizamentos sob 
intervenção antrópica, como pastagens mal 
manejadas e decapitação de solos. Em relação à 
estimativa do estoque de carbono nos solos 
(Quadro 3), esta UG apresenta o maior valor 
relativo, em torno de 106 t ha-1, justificado pela 
presença de remanescentes florestais mais 
extensos e pela menor atividade humana, em 
função do relevo acidentado. Tal valor corrobora 
os dados de Simas (2002), que afirma sobre a 
importância das áreas montanhosas tropicais na 
imobilização do carbono, em função do clima 
mais frio e menor ciclagem de C no solo. Neste 
caso, estas áreas passam a se comportar como 
uma região subtropical. 

 
Quadro 4 - Teor de carbono total (t ha-1) em perfis selecionados do relatório da Folha SF-23 do projeto 

RADAMBRASIL (1983), considerando-se diferentes profundidades (cm) 
Prof Ch C LVA PV PVA RLh RL 
0-10      43 11 
0-15      65 17 
0-50 216 77 65     

0-100 306 180 101 68 50   
Ch = Cambissolo Húmico; C = Cambissolo; LVA = Latossolo Vermelho Amarelo; PV = Argissolo 
Vermelho; PVA = Argissolo Vermelho Amarelo; RLh = Neossolo Litólico Húmico; RL = Neossolo 
Litólico. 

 
          Quadro 5 - Estoque de carbono total e por unidade de área em perfis de cada UG 

UG Área (ha) Total (t) t ha-1 
1 17.100 1.819.440 106 
2 56.100 5.410.845 96 
3 35.200 2.506.240 71 
4 235.000 13.035.250 55 

1=Maciço Montanhoso do Itatiaia/Alto Rio Preto; 2 =Planalto Soerguido do Alto Rio Preto; 3=Maciço 
Montanhoso em Rochas Proterozóicas Metassedimentares; 4=Planalto Deprimido do Médio Baixo Rio Preto. 

 
Planalto Soerguido do Alto Rio Preto: Esta 
UG possui uma extensão de 561 Km2 
representando 16,3% daárea da BHRP. É 
caracterizada pela ocorrência de três litologias: 
Complexo Paraíba do Sul, Grupo Andrelândia e 
Suíte Intrusiva Três Córregos (Radambrasil, 
1983). Na parte sob litologias pertencentes ao 
Complexo Paraíba do Sul abrangendo uma área 
de 408,10 Km2, o relevo varia de forte ondulado 

a ondulado com altitudes entre 600 e 1.100 m. 
Mais ao norte desta UG, ocorrem áreas isoladas 
com altitudes que alcançam 1500 m, 
caracterizando o relevo montanhoso com 
litologias pertencentes ao Grupo Andrelândia 
correspondendo a uma área de 111,80 Km2. À 
sudoeste desta UG ocorre a Suíte Intrusiva Três 
Córregos com uma área de 41,11 Km2, com 
altitudes que variam entre 1.500 e 1.000 m. A 
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cobertura pedológica é representada por 
Cambissolos álicos, Latossolos Vermelho 
Amarelos e Afloramentos de Rochas com 
inclusões de Neossolos Litólicos e Argissolos 
distróficos. A cobertura vegetal predominante é 
formada por pastagens e vegetação secundária, 
com remanescentes de florestas (Radambrasil, 
1983). Nesta UG a ocorrência de Argissolos no 
terço inferior e médio das colinas e de 
Cambissolos nas cristas de serras internas a esta 
Unidade, associadas ao intenso desmatamento 
para uso com pastagens e aos cortes para 
construção de estradas, os processos erosivos 
são bastante severos, com a ocorrência 
freqüente de voçorocas que abrem verdadeiras 
crateras nas laterais dos morros, começando 
quase sempre no terço inferior. Como é sabido, 
os Cambissolos, Argissolos e, mesmo Neossolos 
Litólicos são solos pouco profundos, com 
gradiente textural alto entre os horizontes A e B, 
o que favorece o processo erosivo em virtude da 
diferença de velocidade de percolação da água 
entre as duas camadas. Sendo assim, de modo 
geral, nesta UG, os riscos ambientais podem ser 
classificados como moderados a baixos nos 
Latossolos; moderados a altos nos Cambissolos 
e altos a severos nos Argissolos em função da 
erodibilidade acentuada e da intensa 
morfogênese, com solos mais rasos e expostos. 
A estimativa de carbono nos solos desta UG 
mostrou um teor de 96 t ha-1, abaixo do valor 
encontrado na UG do Maciço Montanhoso do 
Itatiaia/Alto Rio Preto. Este valor pode ser 
considerado consistente, visto de tratar de uma 
área localizada em menores altitudes e maior 
intervenção antrópica, causando mudanças no 
uso da terra, pela conversão de florestas em 
áreas de agricultura e pecuária, favorecendo os 
processos de erosão e de mineralização da 
matéria orgânica do solo, consequentemente, 
contribuindo para a perda de C para áreas a 
jusante e para a atmosfera.  
 
Maciço Montanhoso em Rochas 
Metassedimentares Proterozóicas: Esta UG 
está localizada na parte norte da BHRP 
abrangendo 10,3% da Bacia, numa área de 352 
Km2. É formada por três unidades geológicas 
(Radambrasil, 1983): Grupo Andrelândia 
cobrindo 193,3 Km2 em altitudes que variam de 
900 a 1.600 m; Gnaisse Piedade cobrindo 54,6 

Km2 em altitudes de 900 a 1.200 m e, nas 
menores altitudes, variando entre 500 a 1.000 m 
está o Complexo Paraíba do Sul, cobrindo 104,1 
Km2 desta UG. A cobertura pedológica 
predominante é representada por Cambissolos, 
Latossolos Vermelho Amarelos e Afloramentos 
de Rochas (Radambrasil, 1983). A cobertura 
vegetal predominante é formada por vegetação 
secundária e pastagens (Radambrasil, 1983), 
além de áreas de florestas nos locais de relevo 
mais acidentado em função da maior dificuldade 
de acesso por atividades antrópicas Nesta 
Unidade, os riscos ambientais podem ser 
considerados de altos a severos, com uma 
intensa ocorrência de processos erosivos com a 
retirada da vegetação. Este fato é devido ao 
relevo acidentado e a litologia composta por 
rochas de material arenoso (quartzito) que se 
apresenta com baixa coerência de materiais 
(grãos) e baixa resistência aos fluxos de água, 
provocando os processos erosivos que são 
intensos em função da alta inclinação das 
encostas. O estoque de carbono encontrado nos 
solos desta UG foi de 71 t ha-1 é explicado pela 
intensa morfogênese deste geoambiente que 
possui perdas acentuadas de carbono em função 
do excesso de processos erosivos alternado a 
paisagem local com o decréscimo de cobertura 
vegetal, diminuindo a proteção natural e 
expondo o solo às intempéries climáticas, 
alterando características físicas, químicas e 
biológicas e propiciando a perda do C do 
sistema. 
 
Planalto Deprimido do Médio Baixo Rio 
Preto: Esta é a maior UG da BHRP com 68,4% 
da área total da Bacia abrangendo uma extensão 
de 2.350 Km2. Possui litologias representadas 
pelos Complexos Paraíba do Sul e Juiz de Fora 
(Radambrasil, 1983), cada um cobrindo 
aproximadamente a mesma extensão de área, 
em torno de 1.175 Km2 por unidade geológica. 
As altitudes variam de 600 a 800 m nas partes 
noroeste e oeste desta UG sob litologias 
pertencentes ao Complexo Paraíba do Sul, 
chegando a 340 m na parte leste dentro do 
Complexo Juiz de Fora. A cobertura pedológica 
predominante é representada por Latossolos 
Vermelho Amarelos e Cambissolos álicos com 
inclusões de Argissolos, Neossolos Litólicos e 
Afloramentos de Rochas (Radambrasil, 1983). 
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A cobertura vegetal predominante é formada 
por vegetação secundária e pastagens, com 
remanescentes de áreas florestais (Radambrasil, 
1983). As pastagens encontram-se em alto grau 
de degradação devido ao relevo acidentado, a 
baixa fertilidade natural dos solos e ao 
superpastoreio. Trata-se de uma área com clima 
mais seco e sazonal e alto grau de 
desmatamento e degradação, decorrentes do 
povoamento agropecuário tradicional. Esta UG 
possui a maior concentração populacional em 
cidades, vilas, vilarejos e áreas rurais em relação 
às anteriores, caracterizando-a como de alto 
risco ambiental em função da intensa 
exploração dos recursos naturais, exigindo a 
recuperação de seu meio ambiente de modo a 
torná-las aptas a sustentar o impacto da 
expansão. Nesta UG foi encontrado o menor 
estoque de carbono nos solos (55 t ha-1) em 
função da maior degradação e do clima mais 
seco. Esta estimativa foi considerada 
satisfatória, por se tratar da unidade com maior 
extensão de área plana e, como acima afirmado, 
com alto grau de desmatamento, de degradação 
e de intensa morfogênese. Além disso, a 
implantação de sistemas agropecuários 
embasados no excesso de retirada da cobertura 
vegetal, nas queimadas e no uso intensivo do 
solo, expondo o C aos processos erosivos e de 
saída para a atmosfera. Como o estoque de C 
representa o balanço dinâmico entre a adição de 
material vegetal e a perda por decomposição e 
posterior perda para a atmosfera, esta UG, em 
função da alta intensidade de uso da terra, 
desfavorece a conservação do C no solo. 

 
4 CONCLUSÕES 
 

Os resultados para a estimativa do estoque 
de C nas 4 UGs decresceram quando se partiu da 
área com altitudes maiores e menor intervenção 
antrópica até a Unidade com menores altitudes e 
maior contingente populacional e atividades 
agropecuárias mais intensas. Isto indica que a 
metodologia aplicada fornece uma estimativa 
satisfatória e condizente com o esperado. 

É preciso reconhecer que essas estimativas 
são de caráter geral e derivadas de levantamentos 
de caráter generalista, portanto, não oferecem 
grande precisão de valores, indicando contudo a s 

relações do uso do solo com a conservação de C 
no sistema. 
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