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Estima-se a existência de 20 a 35 mi-

lhões de hectares de pastagens abandonadas 

na Amazônia. Essas áreas têm baixa produtivi-

dade e biodiversidade, e uma lenta taxa de 

regeneração e seqüestro de carbono. Muitos 

estudos averiguaram os efeitos do desmata-

mento e dos sistemas convencionais de uso da 

terra aos estoques do carbono e à ciclagem de 

nutrientes (Fernandes et al., 1 997a; Cerri et ai., 

1991). Poucos estudos têm sido conduzidos 

para avaliar os processos do seqüestro do car-

bono e nutrientes durante a sucessão das 

pastagens abandonadas (Buschbacher et a]., 

1988) através de sistemas agroflorestais (SAfl. 

O trabalho contribuirá para informar 

sobre o potencial de seqüestro de carbono e de 

nutrientes por SAF. Sistemas agroflorestais 

merecem mais estudo porque eles representam 

um sistema de uso da terra com potencial para 

aumentar estoques de carbono e nutrientes; 

um sistema de uso da terra que fornece bene-

fícios econômicos; e unia forma de manejo de 

pastagens abandonadas que pode reduzir a 

necessidade de derrubar áreas adicionais 

da floresta. 

Nas pastagens degradadas de terra-

firme na Estação Experimental cio Distrito 

Agropecuária da Suframa (Ia Embrapa 

Amazônia Ocidental/CPAA, localizada no km 

54, BR- 174, foram implantados três modelos 

de SAF, em 1992: sistema agrossilvicultural - 

com domínio de palmeiras (ASi); sistema 

agrossilvicultural - semelhante aos "borne gar-

den" (AS2); e sistema agrossilvipastoril - com 

domínio de Brachia ria humfd/cola e 

Desmodium oval/foi/um com linhas intercal-

adas de Swfetenia macrnphylia (Mogno) e 

Schizolobium amazonicum (Paricá) (ASP). 
O objetivo deste trabalho é quantificar 

os estoques de carbono e nutrientes (lesses 

SAFs de oito anos de idade em comparação 

com áreas controles de floresta secundania 

(Capoeira - com domínio de Vismía spp.) que 

têm a mesma idade e também estabelecidas 

em pastagens degradadas. 

Esse ensaio permitirá uma comparação 

entre as taxas de recuperação de pastagens 

abandonadas com manejo (SAFs) e sem mane-

jo (Capoeira). 

Biomassa e nutrientes estão sendo cal-

culados através de uma amostragem destrutiva 

para desenvolvimento de equações alométricas 

para cada componente arbóreo dos SAFs e 

para as principais espécies da Capoeira. O 

diâmetro altura de peito (DAP) e altura (A) de 

todas as árvores foram medidos e um índice 

definido como DAP*A  foi calculado. Um míni-

mo de nove plantas de cada espécie foram 

escolhidas para uma amostragem destrutiva 

sendo três plantas com valor médio de índice, 

três menores e três maiores. As árvores escolhi-

das foram cortadas e divididas em compo-

nentes de tronco; galhos (< 5cm; 5.cm-10cm; 

e >10cm diâmetro); e folhas. O peso verde de 

cada componente foi pesado no campo, ime-

diatamente depois de cortar a planta. O peso 

verde (1W) total foi calculado através de 

somaire o PV de todas os componentes indi-

viduais. Amostras compostas de tronco (500g), 

galhos (3009) e folhas (2009) foram 

preparadas e pesadas no campo, usando uma 

balança digital. Amostras foram secadas numa 

estufa de gás a 70°C para obter o peso seco. O 

peso seco (P5) total de cada planta foi calcu-

lada pela equação seguinte: A razão de PV 

(amostra):PS (amostra) x PV total. Depois de 

medir o peso seco, amostras foram moídas e 

analisadas para determinar o conteúdo de car-

bono e nutrientes. 
Equações alomêtricas foram desen- 
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Tabela 1. Equações alométricas desenvolvidas para estimar o peso seco da biomassa acima do solo para quatro 
componentes arbóreas em sistemas agroflorestais. 

ESPÉCIE 	 Modelo 	Fatores no Modelo 	Equaçâo Alomêtrica 	 n 	R' 	p-value 

Genipa americana 	1 	BM = c + a (DAP*A)2 	Y = 6.37 + 0.00292 (50*102 	9 	96.8 	0.002 
(Genipapo) 

Gliricidia sepium 	2 	BM = c + a (DAP*A) 	Y = - 10.5 + 0.493 SD*}l 	7 	96.9 	0.006 
Inga edulis Mart. 	3 	BM = c + a (ABcm) 	Y 23.3 + 0.000398 BA 2 	9 	80.9 	0.001 
Malphigia glabra 	4 	BM = e + a (ABcmJ 	Y = - 1.55 + 0.210 13A 	8 	96.4 	0.000 
(Acerola) 

BM = Peso seco da biomassa. Fatores incluidos cnn Modelos: Modelo 1 = (Diamctro de Altura Peito'Altura); Modelo 2 = Diametro de Altura FeitoAltura; 
Modelo 3 = (Arca basal cm:). 

Modelo 4 = Area basal (cm3, 

volvidas para estimar a contribuição aos esto-

ques de carbono das seguintes árvores: Genipa 
americana (gen ip a po), Gliricidia sepíuin, Inga 
edulis, e Malphigia glabra (acerola) (Tabela 1). 

As equações foram escolhidas para fornecer a 

melhor estimativa da biomassa acima da terra 

para cada componente arbóreal são aquelas 

que conforme às regras de regressão e que 

tinham o maior valor de E 2 . 

Usando as equações alomêtricas desen-

volvidas (Tabela 1), a contribuição desses com-

ponentes de SAFs aos estoques do carbono 

foram ca]culados (Tabela 2). Dessas quatro es-

pécies avaliadas, Inga eclulis está contribuindo 
para maior quantidade de carbono ao SAF e 

Malphigia glabra (Acerola) o menor (Tabela 2). 

Equações estão sendo desenvolvidas 
para Bactris gassfpaes H.B.K. (Pupunha), 
Bert/joflett/a excelsa (Castanha do Brasil), 
Colubrina glandulosa Perkins var. reitzii (M.C. 

Johnston) (Capoeirão), Eugenia stipitata 
(Araça-boi), Euterpe oleracea Mart. (Açaí), 
Stvietenia macrophylla King (Mogno), Tectona 
grandis (Teca), Theobroma granditiorum 
(Willd. Ex Spreng) (Schum) (Cupuaçu). 

O diâmetro de altura de peito (DAP) 

tem sido mostrado como um forte fator para 

predizer biomassa total da planta (Nelson et 

al., 1999; Overman et al., 1994). Nesse estudo 

o fator área basal (cm) predisse biomassa mel-

hor do que o DAP. O desenvolvimento dessas 

equações permitirão estimativas não-destruti-

vas da produtividade desses componentes de 

SAFs implantados em pastagens abandonadas 

nos latossolos ácidos na região Amazônica. O 

incremento médio anual (1MA) de plantas é  

afetado por diversos fatores, inclusive espaça-

mento de plantas, a aplicação de insurnos 

orgânicos e inorgânicos, o nível da luz, e a 

manejo (e.g. a poda) de plantas. Sistemas 

agroflorestais são agroecossistemas complexos 

e dinâmicos. Então a produtividade da planta 

pode ser diferente em outros modelos de SAE 
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TABELA 2. Contribuição Estimada do Carbono na Biomassa Acima da Terra de Quatro Espécies Agroflorestais 
implantadas em pastagens abandonadas. 

ESPÉCiE 	 Plantas! lia 	Pl an ta * 	TOTAL 	Média Estoque do C Estoque TotaIf 

Média PS (kg) 	P5 (kg lia) 	Carbono/Arvore 	Espéciekg ha' 

Genipa americana 
(Genipapo) 
Gliricidia sepium 
Inga edulis Mart. 
Malphigia glabra 
(Acerola) 

144 20.61 ± 1.26 2974.6 

373 12.01 	± 	1.06 4479.7 

119 29.23 ± 0.76 3475.5 

194 3.62 ± 0.30 702.3 

(kg) 

9.89 ± 0.60 1427.1 

5.77 ± 0.51 2152.2 

14.03 ± 0.36 1668.2 

1.74 ± 0.15 337.6 

TOTAL 	11,632.1 
	

5,585.1 

¶stoque do carbono calculado como 480/o de peso seco IPSI. 
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