
ESTIMATIVA DE BIOMASSA EP?GEA E ESTOQUE DE CARBONO DE SISTEMAS
AGROFLORESTAIS NA REGIAO DE TOM?-AC;U, PAR?, BRASIL

as sistemas agroflorestais (SAF) fazem parte de uma relevante estrategia de uso e cobertura da
terra, voltada aos servi<.;osambientais, e em especial, ao aumento da fixa<.;aode carbona no
terreno pela biomassa vegetal. Este trabalho apresenta atividades desenvolvidas com objetivo de
estimar a biomassa epigea (BE) e 0 estoque de carbono (EC) existente em SAFs analisados no
distrito de Quatro Bocas, Tome-A<.;u,Para. as dados dendrometricos foram obtidos por meio de
inventario agroflorestal realizado em 63 parcelas amostrais de 0,10 ha (10 x 10 m). Foram
inventariados 9027 indivfduos/ha, com DAP superior a 2,5 cm, pertencentes a 20 familias e 29
especies. Considerando a variabilidade encontrada inerente ?s informa<.;6esestruturais, floristicas
e do estagio vegetativo das especies observadas, os SAF' s foram divididos em quatro classes
(SAF-1, SAF-2, SAF-3 e SAF-4). Para a estimativa da BE utilizou-se 0 metoda indireto, baseado
em equa<.;6esalometricas, para diferentes classes diametricas (DAP inferior a 20 cm, DAP

superior a 20 cm) e para palmeiras. A media da BE dos diferentes SAF foi de 153,21 Mg ha-1

(25,32 Mg ha-1 para SAF 1; 125,58 Mg ha-1 para SAF 2; 155,38 Mg ha-1 para SAF 3 e 306,54 Mg
ha-1 para SAF 4). a ECcontido na BE total media foi de 74,30 Mg C ha-1 (12,28 Mg C ha-1 para
SAF 1; 60,91 Mg C ha-1 para SAF 2; 75,36 Mg C ha-1 para SAF 3 e 148,67 Mg C ha-1 para SAF
4). as valores estimados de BE e EC, para cada classe de SAF foram analisados quanta ? sua
distribui<.;ao espacial na area de estudo. Alem deste procedimento, tecnicas de sensoriamento
remoto t?m sido utilizadas para correlacionar a BE com as respostas espectrais dos diferentes
SAF's.
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