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ESTIMATIVA DE BIOMASSA EP?GEAE ESTOQUE DE CARBONO DE SISTEMAS
A O LO ES A NA ÃO DE OM?-ACU. PA ? BRA IL

?dson Luis Bolfe. Mateus Batistella. Marcos C?sar Ferreira

Os sistemas aaroflorestais (SAF) fazem oarte de uma relevante estratéaia de uso e cobertura da
terra, voltada aos serviços arnbientais. e em especial, ao aumento da fixação de carbono no
terreno Dela biomassa veaetal. Este trabalho aoresenta atividades desenvolvidas com obíenvo de
estimar a biomassa eoígea (BE) e o estoaue de carbono (EC) existente em SAFs analisados no
distnto de Ouatro Bocas. omé-Acu. Pará. Os dados dendrométncos rorarn obtidos Dor meio de
in /en ário agroflorestal realizado em 63 parcelas amostraís de 0.10 na ( O x O rn). Foram
mventanados 902/ índrvtduos/ha. com DAP suoenor a 2,::' cm. oertencentes a 20 tamruas e 29
especies. Considerando a vanabiltdade encontrada inerente ?smforrnacces estruturais, ~jonstlcas
e do estáqio vecetatívo das esoecíes observadas, os SAF~s foram divididos em Quatro classes
(SAF-1, SAf-2. SAI--3 e SAF-41. Para a estimativa da Bi: utilizou-se o merodo indireto. baseado
em eouacoes alometncas. para diferentes classes ciarnetncas (DAP intenor a 20 em. DAP

suoenor a 20 em) e para oatrneiras. A media da BE dos diferentes SAF tOI de 1~3.21 Ma ha-i

(L~.32 Ma ha : para SA 1: 12~,!:>8Ma na 1 para SAF 2; 1~~.38 Ma ha-1 para SAF 3 e 306.!:>4Ma
ha l para SA 4 \. O EC contido na B total media fOI de /4,30 Ma na 1 (12.28 Ma C ha-1 para
SAF 1: 60.91 Ma C ha 1 oara SA 2: 75.36 Ma C ha-1 oara SAF 3 e 148.61 Ma C ha-1 oara SAF
4). Os valores estimados de SE e EC, para cada classe de SAF foram analisados Quanto? sua
distnburcao esnacraí na area de estudo. Alem deste orocedimento. tecrucas ae sensonamento
rem0to t7rn sido utili7ad.-::ls parrl rorretactonar a BF C(lrP a resposta especrrars doe; dlff'rente<;
C;AI='c

essao: 33. Efeitos do uso e cobertura da terra em estoaues de carbono.
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