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Resumo 
A pesquisa foi realizado na região cacaueira da Bahia, nos municípios de Uruçuca, 
Ibirapitanga e Piraí do Norte, com o objetivo de aprofundar estudos relacionados a 
estimativa de estoque de carbono (EC) em sistema agroflorestais biodiversos e cabruca de 
cacau, com vistas a consolidar estes sistemas como promotores de serviço ambiental 
carbono, contribuindo para a mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, e avaliar o 
potencial de estoque de carbono nestes diferentes desenhos existentes. Para isso a 
metodologia utilizada implantou vintes parcelas, dez em SAF biodiverso e dez em SAF 
cabruca de cacau, nos quais através do método indireto, realizou-se a estimativa de 
biomassa e carbono nos compartimentos (plantas não arbóreas, serapilheira, madeira morta 
e solos) dos sistemas. Os resultados encontrados apresentaram o potencial de estoque de 
carbono dos compartimentos e mostrou a importância destes sistemas como mitigação e 
adaptação a mudanças climáticas. 
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Abstract (Opcional):  
The research was carried out in the cacao region of Bahia, in the municipalities of Uruçuca, 
Ibirapitanga and Piraí do Norte, with the objective of deepening studies related to the 
estimation of carbon stock (EC) in biodiverse agroforestry and cocoa cabruca systems, with 
a view to consolidating these systems as environmental service carbon promoters, 
contributing to mitigating the effects of climate change, and assessing the carbon stock 
potential in these different existing designs. In order to achieve this, the methodology used 
was based on the implementation of twenty plots, ten in SAF biodiverse and ten in SAF 
cabruca de cacau, in which, through the indirect method, biomass and carbon were 
estimated in compartments (non-tree plants, litter, dead wood and soils ) of the systems. The 
results showed the potential of carbon storage of compartments and showed the importance 
of these systems as mitigation and adaptation to climate change. 
 
Introdução 
 

Os sistemas agroflorestais se caracterizam por ser um sistema de plantio com 
elevado potencial de fixação de carbono, e consequente potencial de mitigação das 
mudanças climáticas, o que o transforma em um sistema provedor de serviços 
ambientais. 



  
 

 
A quantidade de carbono estocado pelos SAFs, está relacionada ao modelo e 
desenho do sistema, as espécies arbóreas escolhidas, crescimento e idade, práticas 
de manejo adotadas, condições climáticas, como também da metodologia utilizada 
de quantificação do estoque do carbono e dos depósitos a serem avaliados 
(SANTOS e outros, 2004; BRIANEZI  e outros, 2013).  
Na Bahia há poucos estudos de quantificação do carbono em áreas de SAF cabruca 
de cacau ou SAF Biodiverso, e estudos de estoque de carbono nesta região devem 
ser incentivados, pois podem contribuir para a elaboração de projetos de Pagamento 
de Serviços Ambientais (PSA) que visam à compensação das emissões de Gases 
de Efeito Estufa (GEE), oriundas de poluidores pagadores à agricultores locais, por 
meio da conservação e a promoção do plantio de cacau em sistema agroflorestal.   
Dois modelos de SAF se destacam na região e está presente em quase todas as 
propriedades. Os SAFs biodiversos que em sua maioria são consorciados com 
espécies de valor econômico, como a seringueira, exóticas, frutíferas e algumas 
espécies nativas. E, o SAF cabruca, sistema como cacau e espécies nativas da 
mata atlântica, que pode ser considerado florestas encolhidas com capacidade de 
estoque de carbono semelhantes a floresta madura (SCHROTH e outros, 2013).  
Os sistemas agroflorestais, variam na estrutura, devido a seus arranjos de 
componentes, espécies escolhidas para sua composição, e o manejo do sistema. 
Essas diferenças levam a falta de uniformidade das metodologias de avaliação para 
estimativas do potencial de carbono existente nestes sistemas. Os resultados 
encontrados das pesquisas variam muito em relação aos métodos utilizados ou o 
nível de detalhamento do estudo, sendo que alguns deles são baseados em uma 
única espécie quando em agrofloresta o desafio é estudar a diversidade existente e 
suas conexões (NAIR e outros, 2014). 
Poucos estudos estimam a quantidade de carbono estocada nos diversos 
compartimentos. Levantando apenas o estoque de carbono na biomassa arbórea 
que compõe o sistema.  
Assim, o objetivo do estudo foi avaliar no SAF biodiverso e o SAF cabruca o 
potencial de estoque de carbono de madeira morta ou necromassa, serapilheira ou 
as plantas não arbóreas existentes no sistema agrícola, com vistas a demonstrar o 
potencial de estoque de carbono nestes compartimentos, que pouco são 
mensurados nos estudos de carbono em SAF. 
E desta forma consolidar estes sistemas como promotores de serviços ambientais 
que contribuem tanto com a recuperação estrutural e funcional, quanto para a 
mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. 
 
Metodologia  
 
Os SAFs Biodiversos selecionados estavam localizados em uma microrregião na 
Área de Proteção Ambiental do Pratigi (APA do Pratigi), nos municípios de Piraí do 
Norte e Igrapiúna, Bahia, Brasil (Figura 1) 

 



  
 

 

 

Figura 1: Mapa de localização das parcelas do SAF biodiverso. 
 

As parcelas foram implantadas em propriedades de agricultores familiares, com 
diferentes desenhos e adensamento de cacau  (FERNANDES e outros, 2013; 
MATOS e outros, 2016). 
As áreas de estudo do SAF cabruca localizaram-se nos municípios de Ibirapitanga e 
Uruçuca na região cacaueira da Bahia (Figura 2). 
As áreas foram selecionadas em localidades que estão sendo implantados projetos 
de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA. 
 

 
Fonte: do presente estudo 
Figura 2: Mapa de localização das parcelas do SAF cabrucas. 



  
 

 
 
A medição de biomassa foi realizada por meio do método indireto nos depósitos 
(compartimentos) acima e abaixo do solo. Acima do solo, foi quantificado a 
biomassa arbustiva, madeira morta e serapilheira. Abaixo do solo foi quantificado o 
teor de carbono no solo. 
A medição dos compartimentos dentro da parcela foi realizada de acordo com os 
padrões estabelecidos por SANQUETTA e outros (2002); RUGNITZ, e outros 
(2009); PEARSON e outros (2013); HIGA e outros (2014). 
As parcelas foram georreferenciadas com GPS) nos 4 vértices, fixado um tubo de 
PVC (32 pol.) de 1,0 metro altura em cada um deles, e no momento das coletas foi 
utilizada uma corda para demarcar a área. Após a parcela ter sido alocada 
fisicamente, com seus vértices localizados, de modo a garantir a área previamente 
estipulada de 10 x 50 m  (500 m). 
A biomassa de plantas não arbóreas (PNA), plantas herbáceas, arbustivas com 
diâmetro menor do que 1,27 cm, gramíneas e outras ervas, presentes nas áreas. 
Para coleta do material foram marcados ao acaso cinco quadrantes de 1 x 1 m (1m2) 
dentro das parcelas de 10 x 50 m. Com utilização de facão, foi cortada toda PNA ao 
nível do solo. Logo após o corte, registrou-se o peso fresco total por m2 
A biomassa da serapilheira (BS) foi representada pela biomassa de galhos, ramos e 
outros materiais mortos acumulados acima do solo. Foram marcados cinco 
quadrantes ao acaso em cada parcela de 10 x 50 m. Os quadrantes tiveram a 
dimensão de 1 x 1 m (1m2), onde foi coletada toda a serapilheira. Logo após a coleta 
ainda em campo, registrou-se o peso fresco total por m2. 
Após coleta de plantas não arbóreas e serapilheira o peso fresco do material foi 
realizado com auxílio da Balança Toledo compacta, com bateria, capacidade 
máxima de 15 kg e resolução de 2 g, devidamente  anotado os valores em planilha 
de campo,  e separado uma amostra com aproximadamente 300 g, acondicionado 
em sacos de papel corretamente identificado, e encaminhado ao laboratório para 
análise do peso seco. 
A biomassa da madeira morta (BMM), representado por troncos caídos, árvores 
mortas em pé e tocos maiores de 10 cm de diâmetro. O cálculo foi realizado, 
utilizado a fórmula de volume, e seu resultado multiplicado pelo fator 0,34 
(densidade para madeira morta, de acordo com Pearson e outros, 2005). Em 
seguida, o total da parcela foi determinado com a soma da biomassa de todas as 
árvores caídas ou em pé mortas dentro da parcela de 10 x 50 m (500 m2). 
O Teor de Carbono do Solo (CS) para a quantificação do estoque de carbono no 
solo foram realizados dois tipos de coleta. Uma amostra deformada para o Carbono 
Orgânico do solo e uma amostra indeformada para densidade do solo (Ds).  
Para determinação do teor de Carbono Orgânico, utilizou um trado tipo sonda S-40, 
onde foram coletadas 10 amostras dentro da parcela para cada duas profundidades 
(0-20 e 20-40 cm). As amostras individualizadas foram misturadas em recipientes 
separadamente, em seguida retiraram-se cinco amostras compostas (400 g) de cada 
profundidade, depositadas em sacos plásticos devidamente identificados, e 
encaminhadas para laboratório de solos para realizar as análises químicas pela 
metodologia estabelecida pela EMBRAPA. 
Para a densidade foram marcados cinco quadrantes ao acaso em cada parcela de 
10 x 50 m. Nos quadrantes foram cavadas micro trincheiras de 0,40 m de 
profundidade, definindo-se nelas horizontes entre 0 – 0,20 m; 0,2 – 0,4 m. Com 



  
 

 
auxílio do anel de Kopeck foi retirado uma amostra indeformada por horizonte em 
cada quadrante, totalizando cinco amostras por parcela. As amostras devidamente 
identificadas foram transferidas para o laboratório, onde foram secas a 105°C, até 
peso constante, para a determinação da massa de solo de cada um dos cilindros. 
O cálculo do estoque de C em cada horizonte do solo foi realizado a partir da 
expressão (VELDKAMP, 1994): 

, onde: 
Est Cs = estoque de C orgânico em determinada profundidade (Mg ha-1); 
COS = teor de C orgânico total na profundidade amostrada (g kg-1);  
Ds = densidade do solo da profundidade (g cm-3);  
e = espessura da camada considerada (cm). 
A tabulação e análise dos dados foram realizadas com o auxílio dos softwares 
SAEG, versão 9.1 e Microsoft Excel Office 365. Para verificar a associação entre as 
variáveis, procedeu-se a análise da correlação linear de Pearson. Foi utilizada a 
metodologia de agrupamento por dissimilaridade, método de Tocher, apresentado 
em Cruz e Carneiro, (2006). 

Resultados e Discussão 
 

Nos resultados  verifica-se que o carbono estocado no sistema pela madeira morta, 
plantas não arbóreas, serapilheira e solos no SAF biodiverso e na cabruca somam 
respectivamente 6.01% e 11.09% do total de carbono estocado no sistema.  
Os valores mais elevados para cabruca foi madeira morta, seguido pela serapilheira, 
para o SAF biodiverso o valor mais elevado foi a serapilheira, seguido pela madeira 
morta. A madeira morta nos SAFs biodiversos apresentaram um coeficiente de 
variação de 316.23%, pois os SAFs avaliados foram implantados em área de pasto 
abandonado ou pasto sujo, onde geralmente não há mais a presença de madeira 
morta sob o solo. A cabruca é implantada com o desbaste da mata e seu manejo 
constante requer abate ou raleamento da sombra das árvores o que propicia grande 
quantidade de madeira morta no solo. 
Em florestas amazônicas não perturbadas estima-se que a madeira morta acima do 
solo estoca entre 2.9 Mg C ha-1 e 42.8 Mg C ha-1 (SCOTT e outros 1992) e as taxas 
de produção entre 4.2 Mg C ha-1 em florestas da Amazônia central (CHAMBERS e 
outros 2000).  Em SAFs no Maranhão e no Pará, Leite e outros (2015) encontrou 
uma variação de 8 a 29% do carbono do sistema em madeira morta. Os resultados 
encontrados no presente estudo, o EC de madeira morta na cabruca foi de 17.46 Mg 
ha-1 (9.74%) e o SAF biodiverso 0.7 Mg ha-1(1.48%) (Tabela 1). 
As plantas não arbóreas na cabruca obteve valores baixos e representa pouco na 
composição da estimativa total do carbono, pois em áreas de cabruca madura o 
dossel das árvores de sombra e do cacau proporciona uma cobertura do solo e a 
presença de plantas espontâneas é muito baixa. Nos sistemas biodiversos, em sua 
fase inicial, o sistema ainda não tem árvores que faça o fechamento do dossel, 
assim há a entrada de muita luz no solo e, por conseguinte a presença de muitas 
ervas espontâneas, o que justifica a representação de 1.05%% da composição da 
estimativa de carbono neste sistema.  



  
 

 
A serapilheira depositada na cabruca correspondeu a 1.19% do valor total de 
carbono estocado e no SAF biodiverso 3.47% com valores respectivamente de 2.13 
Mg ha-1 e 1.82 Mg ha-1. São valores abaixo do encontrado por Leite e outros (2015) 
com variações pelo tipo de SAF entre 6.07 a 9.63 Mg ha-1 e Gama-Rodrigues (2015) 
que encontrou 3.92 Mg ha-1 em agroflorestas de cacau com eritrina e 3.7 Mg ha-1 em 
cacau cabruca (Tabela 1).  
Tabela 1: Estatística descritiva dos valores de estoque de carbono total e dos 
compartimentos analisados em cada parcela do SAF cabruca e SAF biodiverso, em 
Mg ha-1 

    EC Arbóreo MM PNA SP SO 

SAF 
cabruca 

Mínimo 73.10 27.43 0.00 0.07 1.35 27.54 
Máximo 581.30 420.14 110.78 0.67 3.03 70.87 
Média  179.24 110.81 17.46 0.29 2.13 48.54 
DV 15.77 3.77 2.45 0.50 1.41 14.08 
CV % 30.16 49.78 316.23 90.59 77.55 33.88 

SAF 
biodiverso 

Mínimo 36.74 2.53 0.00 0.10 0.32 27.44 
Máximo 87.75 13.08 7.76 1.71 3.57 73.77 
Média  52.28 7.57 0.78 0.55 1.82 41.56 
DV 146.22 115.27 33.58 0.22 0.65 12.23 
CV % 81.58 104.03 192.25 75.09 30.63 25.20 

EC = estoque de carbono em Mg ha-1; C = cacau; As = árvores de sombra; MM = madeira morta; PNA = plantas não 
arbóreas; SP = serapilheira; SO = solos; DV = desvio padrão e CV = coeficiente de variação em % 
 
Tradicionalmente os solos tem sido um indicador de sustentabilidade e de saúde 
ambiental nos sistemas agrícolas. Os sistemas agroflorestais têm a capacidade de 
aporte de matéria orgânica, que é a fonte de carbono e por consequente grande 
potencial de estoque de carbono.  
Fernandes e outros (2013) em um estudo de solo na cabruca comparado com áreas 
de pasto e floresta, concluiu que a cabruca com maior quantidade de espécies 
arbóreas apresentou o melhor indicador de qualidade de solo, influenciada pelo 
folhedo das árvores e consequente serapilheira formada.  
Os resultados mostram que houve variação no estoque de carbono do solo entre os 
dois sistemas agroflorestais. A cabruca apresentou uma maior média de EC (48.55 
Mg ha-1) como também nas camadas de 0-20 cm (31.45 Mg ha-1) e de 20-40 cm 
(17.1 Mg ha-1). O SAF biodiverso apresentou menor valor na camada de 20-40 cm, 
provavelmente influência do uso do solo anterior nas áreas em que foram 
implantados os  SAFs,  onde estas áreas eram pasto abandonado.  
Torres e outros (2014) fizeram uma análise de acervo bibliográfico onde 
demonstrem a estocagem de carbono de diferentes arranjos agroflorestais, 
demonstrando que o estoque de carbono no solo variou entre 29.93 a 90.69 Mg ha-1. 
No presente estudo apesar dos SAF biodiverso ter idade de 4 anos e as cabrucas 
entre 20 e 30 anos, houve pouca variação, ente os dois sistemas, que pode ser 
associada ao manejo de biomassa de leguminosas como fonte de matéria orgânica 
e cobertura de solo, existente nos SAFs biodiversos. Leuschner (2013) encontrou 
em áreas de cacau na Indonésia, para até 40 cm do solo o valor de 36 Mg Cha-1, 
próximo ao valor encontrado neste estudo (Figura 3). 



  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Estoque de carbono no solo do SAF cabruca e biodiverso nos horizontes 
de 0 a 20 cm e 0 a 40 cm, em Mg ha-1. 

 

O potencial de estoque de carbono no solo pelos sistemas agroflorestais, evidencia 
a importância desse modelo de agricultura, onde o seu manejo proporciona 
acelerado processo de recuperação dos solos ou manutenção do seu equilíbrio 
físico, químico e biológico. 
Esta forma de plantio com a introdução de espécies madeireiras nativas ou exótica, 
frutíferas, cacaueiros, é uma excelente alternativa pois apresentam grandes taxas de 
incremento de carbono na biomassa e consequente armazenamento de carbono. 
 
Conclusões 
 

• A serapilheira, madeira morta e plantas não arbóreas dentro dos SAFs 
cabruca e biodiverso, estocam uma quantidade de carbono relevante e 
devem ser mensuradas nas estimativas de carbono; 

• Os solos, nos dois sistemas estudados tiveram grande capacidade de 
estoque de carbono, com variações entre as camadas de solo de 0-20 cm e 
20-40cm; 

• Os resultados encontrados, evidenciam que os sistemas agroflorestais 
promovem ação de mitigação das mudanças climáticas.  
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