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RESUMO

Inseridas no Cerrado brasileiro, as veredas se destacam pela grande relevância socioambiental. Assim, os objetivos deste trabalho foram estudar os solos de veredas

representativas do Triângulo Mineiro, estimar os estoques de carbono destes ambientes úmidos, e fazer um estudo da viabilidade extrativista destas fitofisionomias. Para tanto,

foram medidas as áreas de cinco veredas, em ha, por meio de imagens de satélite e do software ArcGIS Explorer, classificados e coletados os solos das veredas (Embrapa,

2013; Santos et al., 2013), analisados o carbono orgânico total (COT) (Yeomans e Bremner, 1988), calculados os estoques de carbono (C), em toneladas (t) (Fidalgo et al., 2007),

e realizados os estudos de viabilidade extrativista dos buritis (Sampaio, 2011). Dentre os Gleissolos e Organossolos das veredas (V) estudadas, merece destaque V4, cujos

teores de COT, no terço superior, chegaram a 11,62%, enquadrado como muito bom segundo Ribeiro et al. (1999). Em relação à distribuição espacial do carbono, V4 e V5

apresentaram teores médios de 19,81 e 19,84 kg/m2 de C, respectivamente, superando os teores médios encontrados para Gleissolos do Cerrado, de 6,60 kg/m2, proposto por

Fidalgo et al. (2007). Tal fato realça a importância das veredas para as áreas úmidas do Cerrado, sobretudo no que se refere ao acúmulo de C. Desta forma, mesmo que

variados, os resultados do estoque de C, com máximo em V5 (3.742,0 t de C) e mínimo em V1 (134,8 t de C) apontam a real necessidade de conservação destes locais tão

peculiares do Cerrado brasileiro. Do ponto de vista extrativista, em V5 (18,9 ha), considerada a vereda de maior destaque, é possível obter uma renda bruta de R$343.988,2/safra

(4 a 5 meses) a partir do aproveitamento da massa do fruto do buriti. Além disso, é uma vereda que é forte estocadora de C no Cerrado, o que por si só, justifica o estudo e

conservação.
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