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  INTRODUÇÃO: 
A proporção do carbono estocado em um Sistema 
Agroflorestal (SAF) está em função de alguns fatores 
como: idade, modelo do sistema, práticas de manejo 
adotadas, condições climáticas. Este modelo de 
produção agrícola pode ser um importante sumidouro, 
com potencial de estocar grandes quantidades de 
Carbono, principalmente em alguns desenhos em que 
há uma quantidade de árvores de grande porte. Desta 
forma este estudo objetivou caracterizar o potencial de 
estoque de carbono gerado em sistemas agroflorestais 
cabruca, correlacionando com o serviço ambiental 
prestado na forma de potencial de geração de créditos 
de carbono ao agricultor. 

  MATERIAL E MÉTODOS: 
O estudo foi realizado no Baixo Sul da Bahia, no 
município de Ibirapitanga, em propriedades de 
pequenos agricultores. Nestas foram implantadas 5 
parcelas de 20X50 m, em áreas de SAF Cabruca. 
Todas as árvores com diâmetro (DAP/D30) acima de 1 
cm foram identificadas e numeradas. Nestas foi medido, 
em cacau a altura e o diâmetro à 30 cm do solo (D30) e 
em árvores nativas e frutíferas o DAP. Os cálculos da 
estimativa de biomassa dos indivíduos arbóreos foram 
realizados por meio do método indireto, com uso de 
equações alométricas específicas para cada espécie e 
de acordo com a região. Para o calculo da biomassa 
seca (BS) abaixo do solo, multiplicou-se os resultados 
da BS acima do solo pelo fator 0,22. O resultado 
encontrado do total de BS/ parcela foi multiplicado pelo 
fator 0,485, para se encontrar a estimativa de EC de 
acordo com o Protocolo de medição e estimativa de 
biomassa e carbono florestal da EMBRAPA (HIGA et 
al., 2014). A tabulação e análise dos dados foram 
realizadas com o auxílio dos softwares e Microsoft Excel 
2010 e BioEstat 5.3. 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
Nos 05 SAFs, foram analisados 416 indivíduos 
arbóreos, pertencentes a 22 espécies.  A composição 
arbórea dos SAFs Cabruca, proporcionaram diferenças 
na estimativa de estoque de carbono, devido a fatores 
como densidades e diversidade de espécies que os 
compõe (Tabela 1). Observa-se que as parcelas com 
um maior número de  árvores de sombra   influenciaram   
 
 
 
 
 

no maior estoque de Carbono. Estes variaram de 25,94 
a 100,30 Mg/ha, O índice de diversidade de Shannon-
Weaver (H’) também apresentou uma relação com o 
estoque de carbono dos SAFs cabruca. Resultados 
semelhantes também foi encontrado por Schroth et al. 
(2013) em cabrucas do Sul da Bahia (Tabela 1). 
 
Tabela 1 –  Número de indivíduos analisados na 
parcela, quantidade de Carbono em Mg/há por grupo de 
espécie e total no hectare. 

SAF 
Cabruca 

No. 
Indivíduos 

Parcela 

Carbono Mg/ha 

H' Grupo 
Espécie 

Total 

CAB 
01 

C 79 12,12 
25,94 0,473 

AS 6 13,82 

CAB 
02 

C 82 8,14 
84,44 0,904 

AS 23 76,29 

CAB 
03 

C 76 8,72 
58,6 0,382 

AS 6 49,88 

CAB 
04 

C 55 9,06 
47,91 0,547 

AS 9 38,85 

CAB 
05 

C 37 4,8 
100,3 1,338 

AS 40 95,5 

C = Cacau; AS= árvore de sombra; CAB=cabruca; H’= 
Índice de diversidade de Shannon-Weaver. 
CONCLUSÃO: 
O SAF Cabruca tem grande potencial de estoque de 
carbono. A riqueza, diversidade de espécies, estão 
diretamente relacionadas ao maior potencial de 
sequestro de carbono em um SAF Cabruca. 
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