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BALANÇO DE CARBONO DISSOLVIDO EM DUAS MICROBACIAS COM
DIFERENTES USOS DO SOLO (FLORESTAOMBRÓFILA E SISTEMA
AGROFLORESTAL CACAU-CABRUCA) NO SUL DA BAHIA

RESUMO

O objetivo desse estudo foi calcular os balanços de carbono orgânico (COD) e
inorgânico (CID) dissolvidos, bem como, medir suas concentrações nas vias
hidrológicas de duas microbacias (Floresta ombrófila e sistema agroflorestal cacaucabruca), situadas no sul do Estado da Bahia. As vias hidrológicas analisadas foram:
precipitação (P), precipitação interna (PI), escoamento pelo tronco (ET), escoamento
superficial (ES) e água superficial do riacho (R). As amostras foram coletadas
semanalmente em duas campanhas, a primeira de setembro a dezembro de 2012, a
segunda de abril a junho de 2013, totalizando 21 semanas. A sazonalidade foi definida
pelas classes de chuvas estabelecidas a partir dos volumes acumulados nas áreas: 0 – 2,
2 – 4, 4 – 6 e 6 – 8 mm. Para calcular o balanço considerou-se como entrada de COD e
CID a P e como saída o R. As amostras foram filtradas e analisadas em um analisador
elementar TOC por detecção em infravermelho. Os valores das concentrações (mg L-1)
foram expressos em médias ponderadas pelo volume (MPV), padronizando os
resultados das diferentes vias analisadas e os fluxos em Kg ha-1. As vias que
apresentaram as maiores concentrações de COD foram o ET na floresta e o R no
sistema cacau-cabruca. Nos dois locais o R foi a via com a maior concentração de CID,
porém em todas as vias seus valores foram inferiores ao COD. Nas duas áreas, as
classes de chuva mostraram uma clara influência nas concentrações de COD em P, PI e
R, pelo fato de diminuir à medida que os volumes das chuvas aumentaram. Exceto o R,
foram observados na área da floresta que nas demais vias, os fluxos de COD e CID
foram superiores aos do sistema cacau-cabruca, sendo que em ambas microbacias as
vias mais importantes para seus transportes foram P e PI. Durante o período estudado, o
balanço de carbono dissolvido foi positivo na microbacia da floresta, apontando
entradas de 3,3 e 1,7 Kg ha-1e saídas 0,3 e 0,17 Kg ha-1 (COD e CID), sendo observada
uma fixação pelo sistema de 3,0 e 1,53 Kg ha-1de COD e CID, respectivamente.
Diferentemente, na microbacia com sistema cacau-cabruca observou-se um balanço
negativo de carbono dissolvido, onde as entradas foram 0,9 e 0,13 Kg ha-1com saídas de
1,7 e 0,6 Kg ha-1(COD e CID), portanto, o sistema apresentou um déficit de -0,77 Kg
ha-1de COD e -0,47 Kg ha-1de CID. Assim, os dados obtidos demonstraram que a
microbacia cuja floresta se encontrava preservada o balanço foi positivo, típico de um
sistema com os padrões naturais conservados. Porém, na área onde o ambiente foi
perturbado com a implantação do sistema agroflorestal cacau-cabruca, o sistema se
encontrou exportando mais carbono dissolvido do que sua entrada, indicando que o uso
do solo estaria influenciando na dinâmica do carbono dissolvido do local.

Palavras-chave: Balanço, carbono dissolvido, vias hidrológicas, microbacias.
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CARBON BALANCE DISSOLVED IN TWO WATERSHEDS WITH
DIFFERENT LAND USE (OMBROPHILOUSFOREST AND SYSTEM
AGROFLORESTAL COCOA - CABRUCA ) IN SOUTHERN BAHIA

ABSTRACT

The aim of this study was to calculate the balance of dissolved organic carbon (DOC)
and inorganic (DIC) as well as measure their concentrations in hydrological pathways
from two catchments (tropical rain forest and agroforestry cocoa-cabruca system),
situated in the southern state of Bahia. Hydrological pathways analyzed were:
precipitation (P), internal precipitation (PI), stemflow (ET), surface runoff (ES) and
surface water from the stream (R). Samples were collected weekly in two campaigns,
the first from September to December 2012, the second from April to June 2013,
totaling 21 weeks. Seasonality was defined by classes rains set from the volumes
accumulated in areas 0 – 2, 2 – 4, 4 – 6 and 6 – 8 mm. The samples were filtered and
analyzed by an elemental analyzer TOC infrared detection. The concentrations ( mg L-1
) were expressed as weighted averages by volume (MPV), standardizing the results of
different pathways analyzed and flows in Kg ha-1. The routes with the highest
concentrations of COD were in the ET forest and the R in cocoa –cabruca system. In
both places the R was the route with the highest concentration of CID, but in all the
ways their values were lower than COD. In both areas, classes of precipitation showed a
clear influence on the concentrations of COD in P, PI and R, because they decrease as
the volume of rainfall increased. It was observed that in the area of preserved forest,
except for R, the other flow paths presented COD CID greater than cocoa-cabruca
system. However, in both basins, P and PI represented the most important pathways for
the transport of dissolved carbon. During the study period, the balance of dissolved
carbon was positive in the watershed forest, pointing inputs of 3,3 and1,7 Kg ha-1and
outputs 0,3 and 0,17 Kg ha-1(DOC and DIC), a fixation by 3,0 and 1,53 Kg ha-1DOC
and DIC, respectively system being observed. Unlikely, in the watershed of the cocoacabruca system was observed an negative balance of dissolved carbon, where entries
were 0,9 and 0,13Kg ha-1with outputs of 1,7 and 0,6 kg/ha- 1 (DOC and DIC), thus the
system showed a deficit of -0,77Kg ha-1 COD and -0,47 Kg ha-1 CID. Thus, the data
obtained showed that the watershed where the forest stood preserved the balance was
positive, typical of a system with natural patterns preserved. However, in the area where
the environment has been disturbed with the implementation of agroforestry cocoa cabruca, the system met exporting more dissolved carbon than its input, indicating that
the land use could be influencing the dynamics of dissolved carbon site.

Keywords: Balance, dissolved carbon, hydrological pathways watersheds.
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1 - Introdução
A abordagem do ciclo global do carbono já teve um enfoque mais simplificado,
e os modelos eram reduzidos basicamente a três importantes compartimentos (oceanos,
terra e atmosfera). Estes compartimentos apresentavam lacunas em relação ao balanço
global do carbono e impulsionaram a criação de modelos mais detalhados (BOLIN,
1981; SIEGENTHALER e SARMIENTO, 1993; COLE et al., 2007). Assim,
subcompartimentos, processos e interações foram incluídos, e mesmo assim as águas
interiores

continuavam

sendo

classificadas

pelas

modelagens

apenas

como

transportadoras de carbono para os oceanos através da rede de drenagem fluvial –
modelo ―cano passivo‖ (COLE et al., 2007).
O fluxo de carbono das águas continentais para os oceanos é o resultado final de
uma série de interações entre os ecossistemas terrestres e aquáticos, e tal fato foi
explicado pelo modelo do ―cano ativo‖ (COLE et al., 2007). Neste modelo foi sugerido
que a quantidade de carbono depositada nos oceanos é inferior à que entra nos rios,
demonstrando que grande parte do carbono é metabolizado ao longo do seu percurso no
rio (COLE e CARACO, 2001). Assim, entende-se que ambientes límnicos conectam os
ecossistemas florestais e seus corpos de água, promovendo transferências de energia,
atuando na manutenção dos fluxos de nutrientes (ROLAND et. al., 2012).
Em florestas tropicais, a precipitação e as variações sazonais atuam como as
principais forças motrizes ambientais na dinâmica de elementos ecologicamente
importantes como carbono (VILLELA et al., 2012). A chuva que cai sobre uma bacia
florestal é redistribuída no ambiente através das suas vias hidrológicas. Estas
compreendem a precipitação, cuja água cai livremente sobre o solo sem interferência da
vegetação; a precipitação interna, na qual a chuva é interceptada pelas árvores; o
escoamento da chuva interna pelo tronco das árvores (GIGLIO e KOBIYAMA, 2013) e,
dependendo do tipo de solo da área, a água pode entrar em contato com a matriz
orgânica formando o escoamento superficial, ou percolar no solo, formando a solução
de solo (BEKELE et. al., 2007).
Recentemente, estas vias têm recebido mais atenções nas pesquisas, evitando
assim a subestimação dos fluxos de carbono nas florestas (SALIMON et. al., 2012),
pois contribuem para a manutenção da estrutura e funcionamento das bacias
hidrográficas e para a dinâmica hidrológica florestal do carbono (MULHOLLAND et.
al., 1990; HINTON et al., 1998). Por exemplo, em vias como a precipitação,

15

precipitação interna, e o escoamento pelo tronco e superficial são encontradas grandes
concentrações de carbono orgânico dissolvido (COD), enquanto que na solução de solo
e em águas subterrâneas, em decorrência da alta atividade biológica com produção de
CO2 existente no solo (BEKELE et al., 2007), são ricos em carbono inorgânico
dissolvido – CID - (NEU, 2009).
O funcionamento das florestas pode ser observado a partir do monitoramento do
ciclo biogeoquímico do carbono (SCHROTH et al., 2001). Nesse caso, alterações
antrópicas ocorridas nesses sistemas podem influenciar diretamente a sua ciclagem, pois
o carbono pode ser liberado para a atmosfera pelo desmatamento e queima de biomassa,
como também ter sua disponibilidade alterada pelas diferentes formas de uso do solo
(SCHIMEL, 1995; CASSIOLATO, 2002; MARKEWITZ et al., 2004; NEU, 2005).
A agricultura convencional e vários processos associados à urbanização e
industrialização têm modificado o ciclo biogeoquímico do carbono em escalas regionais
e globais. Tais práticas têm favorecido um rápido declínio dos estoques no solo da
maioria dos ecossistemas, colaborando para o aumento das emissões de gás carbônico
(CO2) para a atmosfera, intensificando o efeito estufa sobre o globo terrestre (FREIXO
et al., 2002).
São complexos os fatores que condicionam a ciclagem do carbono dissolvido em
uma determinada área e a sua dinâmica dentro do meio ambiente. Assim, com o intuito
de compreender a dinâmica do carbono dissolvido entre duas paisagens distintas
encontradas comumente na Mata Atlântica Sul Baiana, este trabalho teve como
principal objetivo comparar os processos de entrada e saída do carbono orgânico e
inorgânico dissolvidos nas vias hidrológicas de duas microbacias com diferentes usos
no solo.
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2 - Objetivo
Avaliar a dinâmica do carbono orgânico e inorgânico dissolvidos nas vias hidrológicas
com duas microbacias com diferentes usos do solo – floresta ombrófila e sistema cacaucabruca.

2.2 - Objetivos específicos


Comparar as entradas e saídas do carbono orgânico e inorgânico dissolvidos a partir
das diferentes vias hidrológicas: precipitação, precipitação interna, escoamento pelo
tronco, escoamento superficial e água superfícial;



Analisar a importância da pluviosidade para as concentrações do carbono dissolvido
nas duas microbacias.
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3 - Revisão bibliográfica

3.1 - Dinâmica do Carbono (C) na água
O carbono é considerado um dos elementos essenciais à vida, pois sua
propriedade confere a formação de até quatro ligações covalentes, permitindo que seja
constituinte estrutural de uma série de compostos essenciais como lipídeos, pigmentos,
carboidratos (SOUZA et al., 2012a). Recentemente sua ciclagem tem recebido maior
atenção, em virtude das alterações climáticas previstas para este século, geradas pelo
aumento das concentrações de CO2 e CH4 na atmosfera (KRÜGER et. al., 2003).
A mobilização do carbono dos ambientes terrestres para os oceanos acontece
principalmente através das formas inorgânicas, orgânicas, particuladas e dissolvidas
(HUGHES et. al., 2012). Nesse caso, as espécies predominantes do carbono inorgânico
são as formas carbonatadas, enquanto que as orgânicas (dissolvida e particulada) podem
ter na sua constituição inúmeros compostos químicos (BERNER, 2004; BIANCHI et
al., 2007). Assim, cada classe de carbono possui suas fontes e vias de circulação entre
solo, água e atmosfera.
O transporte das formas de carbono dos continentes para os ambientes marinhos
se dá através dos rios, água subterrânea e pela deposição atmosférica. Geralmente, as
entradas pelos sistemas fluviais são as mais importantes, variando em sua composição
de acordo com o tipo de vegetação, solo e litologia da bacia de drenagem (SOUSA et
al., 2011). Tais sistemas desempenham um importante papel na biogeoquímica,
relacionando o fluxo de energia à ciclagem da matéria entre os ambientes terrestres e
aquáticos (ANDRADE et al., 2008).
Os sistemas florestais, por exemplo, capturam o dióxido de carbono (CO2)
através da precipitação, e esta poderá incidir diretamente no solo, sem interação com a
vegetação (precipitação total) – Figura 1; interagir com a copa das árvores (precipitação
interna); escoar pelo tronco e solo até um corpo aquático e posteriormente infiltrar-se no
solo até um lençol freático, constituindo assim as vias fundamentais para a ciclagem do
carbono orgânico e inorgânico dissolvidos – COD e CID – no ambiente (MARIN e
MENEZES, 2008).
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Figura 1 – Vias hidrológicas em uma floresta, onde P = precipitação; PI = precipitação
interna; ET= escoamento pelo tronco; ES= escoamento pelo solo; SS =
solução de solo e R= rio. Modificado a partir de Oliveira (2008).
Ainda existem outras classificações para o carbono que levam em consideração
sua origem de acordo com o sistema, como por exemplo, o carbono alóctone, que é
proveniente de fonte natural terrestre, o autóctone, de fonte aquática e o antropogênico,
proveniente de fontes industriais, agrícolas e domésticas (EATHERALL et. al., 1998).
Tal fato mostra que a ciclagem do carbono deve ser entendida como uma complexa
inter-relação de múltiplas frações, onde as classes apresentam uma dinâmica distinta
com características dependentes das condições geológicas, hidrológicas, biológicas e
climáticas (HEDGES et. al., 1994).
O carbono orgânico dissolvido (COD) compõe uma fração da matéria orgânica
solúvel em água, que por convenção foi assim definido em função do filtro utilizado
para sua separação (0,45 a 1,2 m) (MICHALZIK et. al. 2001). Este é encontrado nos
corpos aquáticos, tanto em formas lábeis, como açúcares simples e ácidos orgânicos,
quanto em formas refratárias, como por exemplo, os ácidos húmicos (DAVID e
VANCE, 1991).
Sua origem se dá a partir de processos biológicos ou físico-químicos, incluindo a
dissolução da matéria orgânica particulada e lixiviação do solo (CREED et. al., 2013).
Assim, pode ser proveniente principalmente da decomposição de plantas e animais, e a
partir dos produtos de excreção destes organismos, cujos principais componentes são as
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proteínas, carboidratos, lipídios e compostos húmicos. Sua entrada nos sistemas
aquáticos acontece através da precipitação, lixiviação e a decomposição da matéria
orgânica (GERGEL et al., 1999). Portanto, o COD estimula a produção bacteriana,
assim como a produtividade de vários níveis tróficos (WARREN et al., 1964). Por essas
razões, é de interesse ecológico entender como o carbono orgânico dissolvido afeta as
propriedades físicas, químicas e biológicas dos sistemas aquáticos (GERGEL et al.,
1999).
O carbono inorgânico dissolvido (CID) tem como fontes principais a respiração
do solo, erosão química de materiais inorgânicos e a respiração de pequenos rios
(MAYORGA et al., 2005; JOHNSON et al., 2006a). Sua circulação natural pode ser
resultado de vários processos, como aumento da atividade fitoplanctônica, fluxo de CO2
para atmosfera, precipitação e dissolução de carbonato de cálcio (HELLINGS et al.,
2001). Assim, o CID é reconhecido como um dos principais componentes para a
realização da fotossíntese por organismos autótrofos, e está disponível nos ecossistemas
aquáticos tanto sob as formas não ionizadas – ácido carbônico (H2CO3) e dióxido de
carbono (CO2) – quanto sob formas ionizadas – carbonato (CO32-) bicarbonato (HCO-3)
(LIKENS, 2010).
As proporções das frações do CID no ambiente aquático compreendem um
equilíbrio, como mostra a equação 1, e são determinadas pelo pH e temperatura das
águas (STUMM e MORGAN, 1996; RASERA, 2005). O processo ocorre quando o CO2
atmosférico se difunde no meio aquoso e parte dele se combina com a água, formando o
ácido carbônico. Este é um ácido fraco, que logo após sua formação sofre uma primeira
dissociação, formando íons de hidrogênio e bicarbonato. Posteriormente, a segunda
dissociação dos íons bicarbonato ocorre formando íons de hidrogênio e carbonato
(ESTEVES, 2011).

K0
CO2(g) + H2O

K1
H2CO3

K2
-

HCO3 + H+

CO32- + H+

Eq. 1

A figura 2 mostra que, em águas com acidez acentuada com pH abaixo de 6,4,
associada à altas concentrações da pressão parcial de CO2 (pCO2), é formado o ácido
carbônico (H2CO3), que se dissocia rapidamente, prevalecendo o dióxido de carbono
livre (CO2(g)). A grande maioria dos corpos d’água continentais tem pH variando entre 6
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e 8, no entanto, pode-se encontrar ambientes mais ácidos ou mais básicos. Assim, em
pH entre 6,4 e 10,3 a forma predominante é o íon bicarbonato (HCO3-), e a partir de
10,3 será o íon carbonato (CO32-) que prevalecerá (MORTATTI et al., 2006a).

Figura 2 – Relação entre pH e concentração das espécies de carbono inorgânico
dissolvido - CID. Modificado a partir de Esteves (2011).

Os transportes fluviais de CID são controlados pelos processos de erosão
química das rochas continentais, principalmente aqueles ligados à hidrólise de minerais
silicatados (albita) ou ainda à dissolução de minerais carbonatados (calcita), nas quais
envolvem o ácido carbônico proveniente do CO2 da oxidação da matéria orgânica do
solo (MORTATTI et al, 2006a,b). A atmosfera é a origem do CO2 do solo, que é
consumido totalmente durante os processos de alteração de silicatos, sendo que apenas
50 % nas alterações de carbonatos contribuem para o transporte de CID fluvial
(AMIOTTE-SUCHET e PROBST, 1995). Tais reações são mostradas nas equações 2 e
3. Assim, existem diversas fontes de CO2 para um corpo aquático, seja por entrada via
lençol freático e solução de solo, a partir da difusão pela atmosfera ou pela oxidação da
matéria orgânica por bactérias devido ao metabolismo interno do ambiente
(CAMEROON et al, 1995; RICHEY et al., 1990).
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2NaAlSi3O8 + 2CO2 + 3H2O
Eq. 2
Al2Si2O5(OH)4 + 2Na+ + 2HCO3- + 4SiO2

CaCO3 + CO2 + H2O
Ca2+ + 2HCO3-

Eq. 3

A ciclagem do CO2 na água está relacionada ao metabolismo do ambiente
aquático e às diferenças na saturação do oxigênio dissolvido. Caso a respiração exceda a
atividade fotossintética, o oxigênio dissolvido estará abaixo da saturação em relação ao
ar, e o rio atuará como uma fonte de dióxido de carbono para a atmosfera (WANG e
VEIZER, 2000). Tal fato explica a influência direta da atividade biológica no aumento
da pressão parcial do CO2 (pCO2), por exemplo, nas águas dos rios (WANG e VEIZER,
2000).
De acordo com Cole e Caraco (2001), a maioria dos rios encontram-se
supersaturados de CO2, ou seja, heterotróficos, indicando que há um fluxo de CO2 para
a atmosfera; este é dependente do gradiente de CO2 entre o ar e a água e da velocidade
da transferência desse gás (ALIN et. al., 2011). Tal evasão destaca a importância de
ambientes como rios e estuários, não somente no transporte do COD para os oceanos
(ITTEKKOT e LAANE, 1991), mas também para o processamento ativo da matéria
orgânica nestes ambientes aquáticos (FRANKIGNOULLE et. al., 1998).
O potencial de transporte de matéria para os oceanos através dos sistemas
fluviais apresenta diferenças regionais e temporais muito significativas, entretanto suas
estimativas podem estar sendo subestimadas. Poucos estudos avaliam o potencial de
rios de pequeno e médio porte, que geralmente não são considerados nas estimativas até
então realizadas (RASERA et al,. 2008). Assim, estudos em corpos hídricos com tais
características são importantes para a compreensão dos diferentes processos que
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ocorrem entre os ambientes terrestres e aquáticos, e também como estes afetam os ciclos
biogeoquímicos de elementos como o carbono (KRÜGER et al., 2003).
A dinâmica de nutrientes entre bacia de drenagem e os rios e riachos, bem como
os aspectos químicos dessas águas, são determinados pelas interações entre os processos
hidrológicos e biogeoquímicos (GALLOWAY et al., 2003; PETERSON et al., 2001;
VINK et al., 2007). Esses processos são mais perceptíveis em bacias de micro escala, e
são mais favoráveis para se entender os efeitos naturais e/ou antropogênicos
(BORMANN e LIKENS, 1967; LIKENS e BORMANN, 1995), pois se mostram mais
sensíveis às condições do ambiente ao seu entorno.
No Brasil, os estudos que abordam essa temática estão mais concentrados na
região norte (FILOSO, et al.,1999; WILLIAMS et al. 2007; WILLIAMS et al., 2004;
TOBÓN et al., 2004; MARKEWTZ et al., 2004; NEU 2005; JHONSON et. al. 2006;
GOUVEIA NETO 2006) e sudeste do país (GROPPO, 2010; SALEMI, 2010), sendo
ainda escassos na região dos remanescentes de Mata Atlântica no sul da Bahia. Estudos
como estes vêm demonstrando que modificações no uso e ocupação do solo alteram a
ciclagem biogeoquímica do carbono. Portanto, sua ciclagem será afetada por processos
que ocorrem não somente ao longo do canal fluvial, mas também na bacia de drenagem
como um todo (MARTINELLI et al., 2005; VINK et al., 2007).
A quantificação dos fluxos de nutrientes é um passo importante para o
desenvolvimento de sistemas sustentáveis (SCHROTH et al., 2001). Dentro desse
contexto, os balanços de nutrientes podem servir como indicadores do desempenho de
sistemas ecológicos, sendo altamente relevante para a avaliação do seu funcionamento.
Portanto, a partir da quantificação dos fluxos de exportação do COD e CID nas
águas interiores, as mudanças no ciclo biogeoquímico proveniente das alterações
ambientais poderão ser avaliadas (GUO et al., 2007). Desta forma, pesquisas
envolvendo a bacia de drenagem são indispensáveis para conhecer as funções internas e
suas relações com o ambiente que as cerca (RAZINI e LIMA, 2002).

3.2 – Carbono no solo
O solo é considerado o maior reservatório de carbono terrestre, com um estoque
global de aproximadamente 2.5x1015 kg C, incluindo cerca de 1.55x1015 kg C de
carbono orgânico do solo (COS) e 9.5x1014 Kg C de carbono inorgânico do solo (CIS).
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Tal estoque possui aproximadamente 3.3 vezes a quantidade encontrada na atmosfera
(7.6x1014 kg C) e 4.5 vezes o tamanho do estoque biótico – 5.6x1014 kg C – (LAL,
2004). No entanto, o solo possui limites definidos quanto à capacidade em acumular C,
e isso está diretamente relacionado, não somente com a sua textura e estrutura, mas
também com as condições climáticas da região, o tipo de uso e o manejo empregado, os
quais favorecem ou retardam os processos tanto de síntese quanto da decomposição dos
resíduos e da matéria orgânica (SANCHEZ, 1976).
O carbono entra no sistema biótico por meio da fotossíntese, cujo CO2
atmosférico é incorporado e distribuído entre a biomassa vegetal viva, resíduos vegetais,
raízes, exsudatos e a matéria orgânica do solo (PAUSTIAN et al., 1995) – figura 3.
Porém, nem toda a produção primária será remineralizada, e o ―excesso‖ chamado de
produção líquida do ecossistema (PLE) é fundamental para avaliação do ciclo do
carbono terrestre. Esta pode ter dois destinos: ser exportada através da drenagem fluvial;
ser armazenada pelo próprio sistema, tanto por vias bióticas (aumento da biomassa viva
e morta) como por vias abióticas, por exemplo, pelo estoque de CO2 proveniente da
respiração do solo ou dos carbonatos, bicarbonatos e minerais de alumínio derivados do
intemperismo terrestre (COLE et al, 2007). Esta última via, apesar de apresentar o
principal estoque abiótico, ainda apresenta um pequeno estoque em comparação com as
vias bióticas (ITTEKKOT et al, 2004).

Figura 3 – Dinâmica do carbono orgânico do solo (COS). Setas em azul apontam as
emissões de CO2 para a atmosfera. Em condições anaeróbicas podem
ocorrer emissões de CH4. COD = carbono orgânico dissolvido.
Modificado Lal (2006).
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Ecossistemas florestais em crescimento possuem grande capacidade em
sequestrar C, logo apresentam um excesso da PLE no valor de 100 g C m-2 y-1
(HOLLINGER et al, 2004; CANADELL et al, 2000). Entretanto, Schimel et al (2001)
observou que em florestas maduras essa taxa é bem inferior, por exemplo, as turfeiras
boreais no holoceno acumularam cerca de 2 a 7 g C m-2 y-1, e o armazenamento de
carbono nesses sistemas seria, principalmente, por meio da matéria orgânica do solo.
Isso difere de ecossistemas assoreados e alagados, que grande parte do excesso da
produção líquida do ecossistema é exportada via drenagem fluvial (SCHLESINGER e
MELACK, 1981; FAHEY et al, 2005) apresentando, portanto, taxas mais lentas de
acúmulo do carbono no solo (TREMBLAY et al, 2002; LISKI e WESTMAN, 1997).
Dependendo das condições climáticas e, sobretudo, do tipo de ocupação, o solo
poderá se comportar como fonte ou sumidouro de carbono para a atmosfera. De acordo
com o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) 2007, o sequestro
de carbono pelos solos é um dos principais mecanismos com grande potencial na
mitigação dos gases de efeito estufa (GEE). Tal fato é um processo natural que ocorre
através da transferência do C presente na biomassa para COS, por meio da sua
humificação (LAL, 2006). Porém, práticas como desmatamento, queimadas, aração e
cultivo contínuo no solo intensificam os processos responsáveis pela perda de carbono
do solo, como a erosão e a lixiviação.
A ciclagem global do carbono está intrinsecamente relacionada aos ecossistemas
tropicais, pois tanto emitem quanto absorvem o CO2 da atmosfera. Desta forma,
qualquer alteração nesses ecossistemas, seja por distúrbios naturais ou antropogênico,
implicará em mudanças na dinâmica do carbono, que poderão variar de acordo com a
intensidade do distúrbio (Paiva, 2011). Isso pode ser constatado a partir da conversão
desses ecossistemas em áreas de produção agrícola, pois é uma das atividades que
causam a depleção de, pelo menos, 75% do estoque de carbono no solo. Este fato será
considerado grave quando a quantidade de C que sai de um sistema é superior ao que
entra, e, em alguns casos, tais perdas variam de 20 000 e 80 000 Kg C ha-1, sendo o
principal destino a atmosfera. Portanto, a diminuição do estoque acarretará na
degradação da qualidade do solo, redução de biomassa, alteração da qualidade da água,
contribuindo também para o aquecimento global (LAL, 2004).
Dentre os ecossistemas tropicais, a Mata Atlântica brasileira é considerada uma
das maiores florestas tropicais do mundo (VILLELA et al, 2012). Detém grande riqueza
de espécies, altos níveis de endemismo, e possui um histórico de degradação ao longo
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dos anos, principalmente em consequência da rápida expansão urbana e da agricultura,
sendo considerada uma área prioritária para a conservação da biodiversidade mundial –
Hotspots – (MITTERMEIER et al, 2004;. MYERS et al, 2000). Isso influenciou o
estabelecimento de modelos de sistemas agroecológicos nestas áreas com a pretensão de
explorar e ao mesmo tempo minimizar os impactos causados pelas demais atividades
agrícolas convencionais.
A implantação dos sistemas agroflorestais (SAFs) emergiu como alternativa de
uso da terra para pequenos agricultores da América Tropical, pois foram considerados
eficazes quanto ao seu potencial na redução da degradação do solo e o decréscimo na
pressão sobre as áreas de florestas (MC GRATH et al, 2001). Um exemplo é a cultura
do cacau (Theobroma cacao) a partir do sistema agrossilvicultural cacau-cabruca.
Cacau-cabruca é um termo regional empregado para caracterizar uma forma de
plantio de cacauais utilizada pelos colonizadores da região Sudeste da Bahia há mais de
200 anos quando se depararam com desafios para se estabelecerem agronomicamente na
floresta tropical virgem. Assim, a espécie foi introduzida a partir de um interesse
econômico, no qual o sub-bosque da floresta foi substituído de forma descontínua,
tornando-se um modelo agrícola que o tempo mostrou ser altamente eficiente (LOBÃO
et al, 2009), permitindo que a vegetação natural proporcionasse proteção e sombra, sem
prejudicar as relações com o meio físico com que está relacionado (SAMBUICHI,
2012).

O sistema agroflorestal cacau-cabruca valoriza as características dos SAFs, cujo
principal objetivo é influenciar positivamente nas interações entre a cultura introduzida
com a vegetação natural e sua fauna, obtendo maior diversidade de produtos com
menores necessidades de insumos externos, reduzindo os impactos ambientais (NAIR,
1983). Nestes, são criados diferentes estratos vegetais, contando com as árvores de
grande porte já existentes e o cacau introduzido no sub-bosque, substituindo o subbosque natural. Tais componentes são considerados os elementos estruturais básicos e a
chave para a estabilidade de um sistema, pois influenciam no processo do
aproveitamento da energia solar e principalmente na ciclagem de nutrientes do
ecossistema (OLIVEIRA et al, 2011).
No Brasil, grande parte da floresta atlântica do sul do estado da Bahia foi
utilizada para as plantações de cacau, sendo conhecida como região cacaueira, na qual
70% da produção são cultivados sob o sistema de cabruca. Tal valor deve-se ao fato de
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que o

sistema em questão, além de ser considerado um precursor do sistema

agrossilvicultural dos trópicos, é o único cultivo feito em clima tropical abrangendo
uma área contínua e extensa que tem a comprovação de sua eficiência há mais de 250
anos (LOBÃO et al, 2004; OLIVEIRA et al, 2011). Dentre os benefícios, o sistema
possibilitou a conservação de recursos naturais – hídricos, edáficos e florestais –
fixando o homem no meio rural, sendo considerado um dos modelos mais eficientes de
agricultura tropical sustentável (SETENTA, 2003).
O cacau-cabruca é de grande relevância para os remanescentes de Mata
Atlântica do sul Bahia, pois foi observada uma positiva relação, uma vez que, por
possuir solos férteis, as cabrucas apresentam espécies endêmicas, raras e ameaçadas,
muitas das quais já foram eliminadas em outras áreas de mata sem a presença do
sistema (OLIVEIRA et al, 2011). Além disso, estas funcionam como corredor
ecológico, possibilitando o fluxo genético que liga as espécies de um fragmento para
outro (KAGEYAMA, 2001).
Quanto à dinâmica de nutrientes, sabe-se que os sistemas agroflorestais são
formas de uso do solo que pouco alteram as propriedades químicas e físicas,
promovendo um aporte maior de carbono no solo, através da fração da matéria orgânica
depositada (COSTA, 2004). De acordo com o Protocolo de Quioto, os SAFs com
sombreamentos perenes, como o cultivo do Theobroma cacao, quando comparados a
monoculturas, têm maior influencia na minimização de gases do efeito estufa,
considerando o elevado potencial de sequestro do C pelo solo (NAIR et al, 2009).
O sequestro do C irá depender de uma variedade fatores físicos, químicos e
microbianos do solo (SOLLINS et al, 1996). Tal fato é baseado nas grandes taxas de
retenção e adição de matéria orgânica (KIRBY e POTVIN, 2007; ROSHETKO et al,
2002; SANCHEZ, 2000; SHARROW e ISMAIL, 2004) que são em média 10 000 Kg C
ha-1 no solo do sistema (MÜLLER e GAMA- RODRIGUES, 2007). Esta matéria
orgânica é proveniente da serrapilheira, raízes, e do material lenhoso das espécies de
sombra, funcionando como um fluxo contínuo para o solo (MONTAGNINI e NAIR
2004; MUÑOZ e BEER 2001; OELBERMANN e VORONEY, 2007).
Na maioria dos cultivos de cacau do mundo são encontradas elevadas
concentrações de carbono orgânico no solo (COS) superiores a 150 000 Kg C ha-1
(FASSBENDER et al, 1991; OELBERMANN et al., 2006; SMILEY e KROSCHEL,
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2008). As grandes quantidades chegam a ser comparadas às florestas naturais, nas quais
70% do carbono são encontrados como agregados (GAMA-RODRIGUES, 2010), cuja
formação se dá pela combinação de partículas minerais com compostos orgânicos e
substâncias inorgânicas (BRONICK e LAL, 2005), representando uma fração
significativa do elemento no solo (SIX et al, 1998; 1999). A inclusão de materiais
orgânicos dentro de agregados como estes no solo faz com que as taxas de
decomposição sejam reduzidas (OADES 1984; ELLIOTT e COLEMAN, 1988),
melhorando a eficiência do sequestro de C, diminuindo a concentração de CO2 na
atmosfera e indiretamente não contribui para o aquecimento global (BRONICK e LAL,
2005).
O processo de ciclagem de carbono, assim como de outros nutrientes entre
florestas naturais e sistemas agroflorestais, podem revelar possíveis alterações
decorrentes das técnicas de manejo adotadas, podendo inferir quanto à sustentabilidade
do agrossistema e ao mesmo tempo direcionar medidas que aperfeiçoem a atividade
(GAMA-RODRIGUES et al, 2008).

Porém, apesar dos estudos evidenciarem o

potencial que sistemas agroflorestais, como o cacau-cabruca, detêm em sequestrar o
CO2 e estocar carbono no solo, são escassas as contribuições disponíveis no que se
refere à ciclagem biogeoquímica que incluam outros compartimentos do sistema, bem
como as formas dissolvidas do carbono.
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4 - Material e métodos
4.1 - Área de Estudo
A microbacia da Floresta situa-se no município de Serra Grande, sul do Estado
da Bahia, adjacente a uma área de proteção ambiental (Parque Estadual da Serra do
Conduru), e está localizada nas coordenadas (UTM) 0492289 W e 8401012 S (figura 4).
Esta abrange uma área de 36,08 ha (SILVA, 2012) e seu clima, conforme o sistema de
classificação Köppen, é do tipo Af. (clima quente e úmido, sem estação seca definida),
com temperatura média anual de 26o. A precipitação média anual na região é de 1800
mm para 2200 mm (LANDAU, 2003), sendo bem distribuídos durante o ano,
apresentando uma umidade relativa do ar muitas vezes acima de 80% (ASMAR e
ANDRADE, 1997; SÁ et al., 1982).

Figura 4 - Mapa de localização e classes do solo das microbacias da floresta e sistema
agroflorestal cacau-cabruca.
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A área é composta por um mosaico de florestas em diferentes fases de
regeneração, incluindo manchas de floresta com crescimento antigo (MARTINI, 2007).
De acordo com o sistema brasileiro de classificação, a vegetação do local é considerada
predominantemente floresta ombrófila sub-montana densa (IBGE, 1992) ou floresta
tropical úmida de acordo com o sistema Holdridge de classificação (HARTSHORN,
1991). A área possui um dossel uniforme acima de 25 m de altura, com poucos
indivíduos emergentes, muitas epífitas, grandes cipós e um sub-bosque denso
(JARDIM, 2003).
A microbacia da Floresta apresenta o solo correspondente à classe de Latossolo
Vermelho-Amarelo de coloração vermelho-amarelo Distroférrico típico petroplíntico
(SILVA, 2012).

A coloração dos latossolos está relacionada com a presença da

hematita, óxido de ferro, formado numa condição de menor umidade (KAMPF e
SCHWERTMAN, 1983; RESENDE et al., 2002). De acordo com os dados de Moreau
(2006), a composição físico-química destes é predominantemente arenosa, que também
foi verificado em um trabalho desenvolvido por Silva (2012), onde foi observada na
Floresta a presença de 50% areia, 34 % silte e 16% argila e um pH ácido, característico
de microbacias tropicais.
A microbacia com o sistema agroflorestal cacau-cabruca localiza-se na Fazenda
Santa Cruz no campus da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), no município
de Ilhéus, sul do Estado da Bahia, localizada nas coordenadas (UTM) 391019.5 W e
144738.2 S (figura 4). Esta abrange uma área de 73,38 ha, seu clima, conforme o
sistema de classificação Köppen é do tipo Af. (clima quente e úmido, sem estação seca
definida), com temperaturas médias anuais variando entre 22º a 25ºC. A pluviosidade
local apresenta totais anuais superiores a 1.000 mm, chegando a alcançar 2.700 mm com
regime regular de chuvas abundantes e bem distribuídas durante o ano
(CEPLAC/CEPEC/CLIMATOLOGIA).
Está inserida em uma área com a presença do sistema agroflorestal cacaucabruca e possui declividade em torno de 5% e um sombreamento médio de 70% por
cacaueiros (Theobroma cacao L.), jaqueiras (Artocarpus heterofolia), cajazeiras
(Spondias lutea), eritrinas (Eritrina sp.), imbaubas (Cecropia leucocoma) e jequitibás
(Cariniana sp.), dentre outras espécies (ARGÔLO, 2009).
A área com agrossistema cacau-cabruca apresenta um solo predominante
correspondente à classe do Argissolo Amarelo Distrófico típico a moderado
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Epieutrófico, com textura média argilosa, porque a região encontra-se sob o domínio
dos sedimentos terciários do Grupo Barreiras . A cor amarelada do Argissolo reflete um
domínio do óxido de ferro goethita formado numa condição de maior umidade
(KAMPF e SCHWERTMAN, 1983; RESENDE et al. 2002).

4.2 - Delineamento amostral
As vias estudadas foram a precipitação, precipitação interna, escoamento pelo
tronco, escoamento superficial e água superfícial. Nos dois locais foram instalados
coletores específicos para cada tipo de via analisada, sendo dispostos como mostra a
Figura 5. Deste modo, foram fixados 5 coletores para precipitação interna, 1 coletor
para a precipitação, 4 para escoamento pelo tronco e 6 coletores de escoamento
superficial. Todos estes foram arranjados às margens do riacho de maneira similar em
ambas as microbacias. Com relação à água superficial, foi estabelecido um ponto de
amostragem do riacho onde as coletas foram feitas manualmente.

Figura 5 – Esquema de disposição dos coletores nas microbacias.

As amostras foram coletadas semanalmente (um dia para cada área) durante dois
períodos com o objetivo de alcançar uma maior extensão na variabilidade no
comportamento hidrológico das áreas, assim, o primeiro foi de setembro a dezembro de
2012, compreendendo 11 semanas e o segundo período foi de abril a junho de 2013,
totalizando 10 semanas.
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A intensidade pluviométrica foi definida por classes de chuvas, que foram
estabelecidas posteriormente, a partir dos volumes semanais acumulados em campo. Os
índices das precipitação nas duas áreas foram calculados a partir das médias semanais
acumuladas em campo pelos coletores, sete dias antes de cada coleta.

4.3 - Coletores
Precipitação (P) e Precipitação interna (PI)

Os coletores de precipitação e precipitação interna são iguais, o que muda são os
locais de instalação, pois para a precipitação nas duas áreas, foram instalados coletores
em um local de clareira onde não havia interferência das árvores para com a água
coletada (figura 6A). Já os coletores de precipitação interna foram inseridos entre a
vegetação das áreas de floresta e cabruca (figura 6B), distribuídos em torno do riacho
distando 5 m uns dos outros, ficando 1 metro acima do solo.
Tais coletores foram compostos por tubos de PVC de 150 cm de largura e 15 cm
de diâmetro, fixados 1 metro acima do solo. Para a coleta da água da chuva, foi feita
uma abertura em um dos lados do cano de 10 cm x 1,40 m. Em uma de suas
extremidades foi acoplado um funil com uma mangueira ligada a frascos de 10 L e na
base desse funil foi fixada uma malha para impedir a passagem de galhos, folhas e
animais.

Escoamento pelo tronco (ET)
Para captar a água que escoa pelo tronco foi necessário fixar uma mangueira
plástica, colocada ao redor das árvores selecionadas com espuma expansiva de
poliuretano. Esta mangueira foi colocada 1 metro acima do solo e estava ligada a um
galão com 5 L de capacidade, cuja função é desviar o ET para um recipiente fechado,
até ser coletado (figura 6C).
Para a instalação dos coletores foi estabelecida uma parcela de 10 x10 m em um
dos lados do riacho. O critério para a seleção das árvores foi possuir o tronco com o
DAP ≥ 15 cm de diâmetro. Assim, quatro réplicas foram instaladas na área de floresta e
quatro na área com sistema agroflorestal cacau-cabruca.
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Figura 6 – Fotos das vias estudadas - A: coletor de precipitação; B: coletor de
precipitação interna; C: coletor de escoamento pelo tronco; D: coletor de
escoamento superficial; E: riacho da bacia com cacau-cabruca e F: riacho
da Floresta.

Escoamento Superficial (ES)

Os coletores foram constituídos de tubos de PVC como mostra a figura 6D.
Tubos com 150 cm de largura e 60 mm de diâmetro tiveram uma das extremidades
fechada com tampa de PVC e a outra por uma malha impedindo a passagem de galhos e
folhiços. Os tubos foram perfurados lateralmente e está área foi colocada em contato
com o solo, cuja função foi captar a água e depositá-la em um recipiente fechado, na
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qual foi acoplado. Este, também de tubo PVC com 15 cm de diâmetro e 30 cm de
largura, foi encaixado dentro de uma cava feita no solo, de modo que o coletor ficou
rente ao chão, captando com eficácia o escoamento. O recipiente era aberto para as
amostras serem retiradas através de uma seringa de 60 mL. Foram distribuídos seis
exemplares em cada área estudada (3 em cada lado do riacho), intercalados com os
coletores de PI.
Amostras de água superficial – riacho (R)
As amostras de água do riacho foram coletadas manualmente através de seringas
de 60 mL. Para cada evento semanal foi colhida uma amostra (figura 6E e F).

4.4 - Coletas

B o total das chuvas foi recolhido dos
Para todas as vias hidrológicas estudadas,
coletores e medido o volume. Ao mesmo tempo, os parâmetros físico-químicos foram
mensurados (temperatura, pH e condutividade) por meio de equipamentos portáteis de
campo (pH/Cond. 34 WTW).
Em campo, todas as amostras foram coletadas por meio de uma seringa de 60
mL e ainda filtradas por meio de um Swinnex Filter® (filtro plástico para pequenos
volumes acoplado à seringa) através de uma membrana de microfibra de vidro com
porosidade de 0,7µm, calcinadas a 450 °C por 4h (figura 7A). As amostras foram
depositadas em frascos de vidro de 40 mL com tampas rosqueadas e septo de teflon
(figura 7B). Para a remoção de resíduos, os frascos foram previamente calcinados a 500
°C em um forno Mufla por 4h. Cada amostra foi fixada com solução saturada de cloreto
de mercúrio (HgCl2) e acondicionada em isopor com temperatura ambiente até suas
análises.

F

Figura 7 – A: Seringa com Swinnex Filter acoplado e B: amostras de 40 mL nos frascos
de vidro com tampas rosqueadas.
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4.5 - Procedimento Analítico
Determinação do CID e COD (Carbono inorgânico e orgânico dissolvido)

As análises foram realizadas em analisador de Carbono Orgânico Total - TOC
por absorção no infravermelho do CO2 gerado após combustão a 690°C, em analisador
específico da marca Shimadzu. Após a combustão o COT é encontrado, posteriormente
as concentrações de COD são determinadas também a partir da combustão e da
acidificação do COT, em seguida, a quantidade de COD é subtraída do COT e é
encontrada a concentração de CID, amabas foram expressas em mg/ L (Figura 8).

Figura 8 – Foto do analisador elementar TOC por absorção do infravermelho da marca
Shimadzu.

Cálculo das concentrações médias ponderadas pelo volume (MPV)

Para evitar vieses ocasionados pelas diferenças no volume de chuva precipitado
nas diferentes vias, as concentrações (mg L-1) das vias P, PI, ES e ET foram
padronizadas em média ponderadas por volume – MPV – como mostra a equação 4.
Isto limita a ocorrência de concentrações muito altas em vias com maior volume
recolhido ou concentrações muito baixas em vias de menor volume acumulado.

[x]MPV= ([x]1*V1) +([x]2 *V2)...([x]n*Vn)
(V1+V2...+Vn)

Eq.4

Onde se divide a somatória das concentrações de cada espécie ([X]) nas
amostras, multiplicadas por seu respectivo volume (V), pela somatória do volume total
de todas as amostras.
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Cálculo dos fluxos

Para calcular os fluxos de CID e COD das vias hidrológicas, primeiramente os
volumes acumulados foram transformados em milímetros (mm), como mostra a
equação 5. Assim, o volume em litros de cada via foi dividido pela área do seu
respectivo coletor.
V(mm) = V (L)
A (ha)

Eq. 5

Os fluxos de COD e CID nos coletores foram calculados a partir das
concentrações (kg L-1) em MPV e multiplicadas pelo volume em milímetros – equação
6:
F (Kg ha-1) = MPV (kg L-1) x V (mm)

Eq. 6

Para o cálculo dos fluxos dos riachos, a vazão em L/s foi multiplicada pela
concentração em mg/L e dividida pela área da microbacia em hectare (ha), como mostra
a equação 7:
F(Kg ha-1) = vazão (L/s) * [x] (Kg L-1)/ A (ha)

Eq.7

Cálculo do Balanço de CID e COD
Para se calcular um balanço de um elemento em uma bacia de drenagem, são
levadas em consideração as entradas e saídas do sistema. Geralmente a entrada se dá
pela precipitação e as saídas são as descargas dos rios e riachos, infiltração até as águas
subterrâneas, absorção e respiração tanto das plantas como também do solo. Porém,
para se fazer o balanço de carbono dissolvido (COD e CID) neste estudo, foram
analisadas as suas vias hidrológicas de transporte rápido, então estabeleceu-se como
entrada a precipitação e a saída pela descarga de riachos. Deste modo, o balanço de
massa foi calculado usando a seguinte equação:
Balanço = Entrada – Saída
Ou seja,
Balanço = (Precipitação – Riacho)

Eq.8
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Entrada: Fluxo de entrada pela precipitação, expressos em kg ha-1
Saída: Fluxo de saída pela água do riacho, expresso em kg ha-1

4.6 - Análise estatística
Pelo fato de os dados não seguirem uma distribuição normal, foram empregados
testes estatísticos não-paramétricos. Deste modo, para comparar as vias hidrológicas
entre si e a sazonalidade, foi aplicado o Teste de Kruskal-Wallis, que é geralmente
utilizado para analisar a variância de múltiplas amostras independentes. Tal teste se
assemelha ao de Mann-Whitney, onde se comparam duas amostras independentes, que
foi usado para comparar as variações das concentrações e fluxos entre as áreas de
floresta e sistema cacau-cabruca. As análises foram feitas no programa STATISTICA
6.0, e os resultados foram considerados significativos no caso dos valores de p<0,05.
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5 –Resultados

5.1 Precipitação
O volume total das chuvas nas vinte e uma semanas tiveram valores próximos
nas duas áreas, o que foi também foi verificado nos dados pluviométricos obtidos pelo
Programa de Monitoramento Climático – PROCLIMA. Tais dados mostraram que
durante o período amostrado foi registrado um total de 486,5 e 468 mm para a floresta e
sistema cacau-cabruca, onde a máxima semanal foi de 67,39 e 64,36 mm e a mínima de
0,41 e 0,59 mm, respectivamente.
Classes de chuva
A distribuição das chuvas foi diferente nas duas áreas, assim os eventos foram
agrupados de acordo com os volumes semanais acumulados em campo. Assim, foram
estabelecidas 4 classes de chuvas: de 0 a 2 mm, de 2 a 4 mm, de 4 a 6 mm e de 6 a 8
mm, como mostram as figuras da área de floresta e sistema cacau-cabruca (figura 9).
Não houve precipitação superior a 6 mm na área do cacau-cabruca.

Figura 9 - Classes de chuva encontradas nas áreas de floresta e sistema agroflorestal
cacau-cabruca.

5.2 Variáveis abióticas nas vias hidrológicas
Os parâmetros abióticos da água estão expressos na Tabela 1, onde não foram
apresentados os resultado da via ES, por não ter havido volume suficiente para tais
análises. A água da chuva (P) das 22 semanas nas duas áreas, apresentou um pH
levemente ácido com valor médio em torno de 6,6 e não sofreu variações ao ser
interceptada pela vegetação (PI) cujo valor médio foi cerca 6,5. Com relação ao pH do
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riacho, a área do sistema cacau-cabruca apresentou um valor mais ácido de 5,8, sendo
que em ambas as áreas os valores sofreram grandes variações durante o período
analisado.

Tabela 1 - Valores das variáveis abióticas das vias hidrológicas nas áreas de floresta e
sistema agroflorestal cacau-cabruca. Valores médios ± desvio padrão e
condutividade - Cond. (P - n=19 e 17, PI - n=100 e 84, ET n= 26 e 45, R n=
19 e 17)
Floresta
Via
pH
Cond (μS cm-1)
6,6± 0,4
40,9±35,1
P
6,5
±0,4
56,8±46,7
PI
6,8±0,8
113,5±146,5
ET
6,3±0,4
42,5±5,1
R
Sistema agroflorestal cacau-cabruca
6,7±0,4
39,2±16,7
P
6,6±0,5
68±30,9
PI
6,2±1,2
77±18,6
ET
5,8±0,1
102±18,6
R
No geral, os maiores valores de condutividade foram observados em ET e R para
a floresta e sistema cacau cabruca, respectivamente. No entanto, no caso da área de
floresta, os valores mais altos em ET são decorrentes de um dos coletores que foi
posicionado abaixo de um cupinzeiro o que gerou um alto desvio padrão das amostras.
(Tabela 1).

5.3 Variação espacial de carbono orgânico e inorgânico dissolvido (COD e CID)
nas vias hidrológicas
Concentração de COD
A entrada de carbono pela precipitação (P) durante as 22 semanas estudadas
apresentou a menor concentração de COD dentre as vias, com valores similares em
ambas as áreas estudadas de 0,98 mg L -1na floresta e 0,93 mg L -1na área do sistema
cacau-cabruca (figura 10A e 10B), respectivamente. Foram observadas diferenças
significativas (p<0,05) entre as concentrações em P e nas demais vias no sistema cacaucabruca. Mesmo padrão foi observado para a floresta, com exceção ao PI que não
apresentou diferenças significativas (Tabela 2).
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Figura 10 - Concentração de COD (mgL -1) em Média ponderada pelo volume (MPV),
das áreas de floresta (A) e sistema agroflorestal cacau-cabruca (B) nas vias:
P (precipitação), PI (precipitação interna), ET (escoamento pelo tronco), ES
(escoamento superficial) e R (riacho).

Tabela 2 – Teste estatístico de Kruskal-Wallis comparando o COD entre as vias
hidrológicas. Onde o n P =19 e 17, PI=100 e 84, ET= 26 e 45,ES=17 e 12,
R= 19 e 17 (floresta e sistema agroflorestal cacau-cabruca)

P
P
PI
ET
ES
R

Floresta
PI

ET

0,105809
0,000000
0,000000
1,000000
0,000341
0,045827
0,534481
0,171820
0,005372
Sistema agroflorestal cacau-cabruca
PI
P
ET

PI
P
0,000147
ET
1,000000
ES
1,000000
R
0,004068
1
Em negrito = p<0,05

0,000035
0,000287
0,000000

1,000000
0,066736

ET

R

1,000000

1,000000

ES

R

1,000000

1,000000

A via que apresentou maior concentração de COD na floresta foi o escoamento
pelo tronco (ET) com média de 19,2 mg L -1 (p<0,05) (figura 10A). Na área do sistema
cacau-cabruca esta apresentou concentração média foi de 5,50 mg L

-1

(figura 10B),

apresentando diferença estatisticamente significativa (p<0,05) com a precipitação (P).
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A concentração de COD na precipitação interna (PI) foi maior no sistema cacaucabruca, apresentando uma concentração média de 4,57 mg L
floresta foi registrado 2,65 mg L

-1

-1

, enquanto que na

(figura 10). Porém, na área da floresta esta via

diferiu estatisticamente apenas com as vias hidrológicas ET e ES (p<0,05), e o sistema
cacau-cabruca que apresentou diferença estatística com P e R (Tabela 2).
Os valores de escoamento superficial (ES) registrados nas áreas da floresta e do
sistema cacau-cabruca foram mais elevados comparados a P e PI (p<0,05), com 6,46 mg
L -1 e 5,45 mg L -1, como pode ser observado na figura 10, respectivamente.
Embora as entradas de COD tenham sido semelhantes, as áreas apresentaram
saídas distintas, onde o R do sistema cacau-cabruca apresentou uma concentração mais
elevada em relação à floresta, com 8,9 mg L -1 (p<0,05) (figura 10 e Tabela 2)

Concentração de CID
As concentrações de CID foram inferiores as de COD em todos os
compartimentos em ambas as áreas estudadas. Comparando as vias hidrológicas (P, PI,
ET, ES e R) não foram observadas diferenças significativas na área de floresta para o
CID (Tabela 3). No entanto, na área do sistema cacau-cabruca, como pode ser
observado na figura 11, há uma tendência de aumento do CID ao longo das vias
hidrológicas apresentando a saída (R) maior do que a entrada (P) (p<0,05).

Figura 11 - Concentração de CID (mg L -1) em Média ponderada pelo volume (MPV),
das áreas de floresta (A) e sistema agroflorestal cacau-cabruca (B) nas vias: P
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(precipitação), PI (precipitação interna), ET (escoamento pelo tronco), ES
(escoamento superficial) e R (riacho).
Tabela 3 – Teste estatístico de Kruskal-Wallis comparando o CID entre as vias
hidrológicas. Onde o n P =19 e 17, PI=100 e 84, ET= 26 e 45,ES=17 e 12,
R= 19 e 17 (floresta e sistema agroflorestal cacau-cabruca)
Floresta
P
P
PI
ET
ES
R

0,997440
0,558477
0,123058
0,073342
PI

PI

ET

0,000070
1,000000
0,000020
1,000000
0,000003
Sistema agroflorestal cacau-cabruca
P
ET

PI
P
1,000000
ET
1,000000
ES
0,017997
R
0,000000
1
Emnegrito = p<0,05

0,274230
0,002200
0,000000

0,171216
0,000001

ES

R

1,000000

1,000000

ES

R

0,590202

Em PI a concentração de CID na área floresta foi de 0,13 mg L

1,000000

-1

representando

a via com os valores mais baixos (figura 11A). Tal comportamento foi diferente da área
de cacau-cabruca (figuras 11B), pois a chuva ao ser interceptada pela vegetação
aumenta sua concentração de 0, 11 para 0,26 mg L -1 (p<0,05) (Tabela 3). (Tabela 3).
A concentração média de CID verificada no riacho (R) da área do sistema cacaucabruca apresentou o maior valor comparado as demais vias (4,33 mg L-1) (figura 11B),
representando assim, uma considerável concentração de carbono inorgânico dissolvido
do sistema em relação à floresta (p<0,05) (Tabela 3). Nesta a saída de CID foi menor,
registrando uma concentração média de 1,17 mg L-1 (figura 11A) na qual diferiu
estatisticamente (p<0,05) de PI que apresentou os menores valores de CID (Tabela 3).

5.4 Influência do volume pluviométrico nas concentrações de carbono orgânico e
inorgânico dissolvido (COD e CID) nas vias hidrológicas

Concentração de COD por classes de chuva
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Para P e PI as concentrações decresceram com o aumento das chuvas. Em P, as
concentrações reduziram de 1,13 a 0,77 mg L-1 na floresta de 1,3 a 0,5 mg L-1 na
cabruca nas classes 0 – 2 mm e 6 – 8 mm, respectivamente (figura 12). No entanto,
foram observadas diferenças estatísticas apenas para a área do sistema cacau-cabruca
(p<0,05).

Figura 12 - Concentração de COD (mg L -1) em Média ponderada pelo volume (MPV),
das áreas de floresta (A) e sistema agroflorestal cacau-cabruca (B) nas classes
de chuva:0-2, 2-4, 4-6 e 6-8. Letras diferentes identificam valores distintos
das vias entre as classes de chuva para o teste estatístico Kruskal-Wallis com
p<0,05.
Com relação ao ET e ES, foram observados comportamentos distintos entre as
áreas. Na floresta, o ET foi formado apenas durante eventos pluviométricos acima de 2
mm, já no sistema cacau-cabruca o ET foi formado durante todas as classes de chuva
(figura 12). No entanto, diferentemente da floresta, não foi possível observar uma clara
relação com as classes de chuva na área do sistema cacau-cabruca, apresentando valores
similares.
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Quanto aos riachos, nas duas áreas foram observados aumentos de acordo com o
aumento do volume das chuvas (figura 12). Na floresta houve uma variação de 2,7 para
5,4 mg L -1e no sistema cacau-cabruca foi observado um aumento de 5,07 para 10,2 mg
L -1 .
Concentração de CID por classes de chuva
Assim como para o COD, não há um padrão em relação às concentrações e as
classes de chuva (figura 13A). Exceção ao ET e ES que apresentaram comportamentos
similares quanto às intensidades pluviométricas, pois ambos compartimentos os valores
tenderam ser maiores com o aumento do volume das chuvas (figura 13).
Pode ser observado que no sistema cacau-cabruca independente da classe de
chuva há o predomínio de CID no riacho variando de 5,1 4,4 a 3,1 mg L-1 nas classes 0
– 2, 2 – 4 e 4 – 6 mm, respectivamente (figura 13B). Assim, a concentração de CID
tendeu a diminuir com o aumento do volume das chuvas, sendo estes valores superiores
aos da área de floresta (figura 13B).

Figura 13 - Concentração de CID (mg L -1) em Média ponderada pelo volume (MPV),
das áreas de floresta (A) e sistema agroflorestal cacau-cabruca (B) nas classes
de chuva:0-2, 2-4, 4-6 e 6-8. Letras diferentes identificam valores distintos
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das vias entre as classes de chuva para o teste estatístico Kruskal-Wallis com
p<0,05.
5.5 Fluxos e balanço de COD e CID
Fluxos de COD e CID

De maneira geral, as duas áreas de estudo apresentaram os fluxos de COD
superiores aos de CID em todas as vias. A área de floresta apresentou os fluxos mais
elevados na maioria das vias, exceção aos fluxos do R no sistema cacau-cabruca que
representou uma maior saída de C tanto de COD quanto de CID. Porém, os dados das
duas áreas só diferiram estatisticamente entre ET e R para o de COD e entre P e R para
os fluxos CID (p<0,05) (figura 14).
Os fluxos de COD na floresta obedeceram à sequência de valores cujo
PI>P>ET>ES>R e no sistema cacau-cabruca PI>R>P>ES>ET. Para os fluxos de CID
foi verificada na floresta a seguinte ordem P>PI>R>ES>ET, apenas houve uma inversão
na ordem em relação a R e P com a área do sistema cacau-cabruca.

Figura 14 – Comparação dos fluxos (Kg ha-1) de COD e CID entre as áreas da floresta e
sistema agroflorestal cacau-cabruca nas vias: P(precipitação), PI
(precipitação interna), ET (escoamento pelo tronco), ES (escoamento
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superficial) e R (riacho). As letras diferentes identificam diferença
significativa entre as áreas para o Teste estatístico Mann-Whitney com
p<0,05.

Apesar de terem registrado as mais baixas concentrações, devido seu volume de
água ser maior que as outras vias, neste estudo P e PI são as principais responsáveis
pelo transporte de COD e CID para o sistema. Entretanto, no ES e ET foram observadas
as mais altas concentrações de COD, mas seus fluxos foram os menores, pelo fato do
baixo volume formado nessas vias.

Balanço de COD e CID
Os balanços tanto do COD quanto do CID na área da floresta foram positivos,
revelando que grande parte do carbono dissolvido que entra pela precipitação é
incorporada pelo sistema. A floresta apresentou uma entrada de 3,3 Kg ha-1de COD e
1,7 Kg ha-1de CID, enquanto que suas saídas foram de 0,3 e 0,17 Kg ha-1(COD e CID)
respectivamente. Deste modo, nesse sistema foi retida uma quantidade de 3,0 e 1,53 Kg
ha-1de COD e CID, respectivamente (figura 15).

figura 15 – Balanço de COD e CID (Kg ha-1) na área da floresta.
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Por outro lado, área no sistema cacau-cabruca os balanços tanto do COD quanto
do CID foram negativos, indicando que grande parte do carbono dissolvido é exportado
para fora do sistema através do riacho. Assim, no sistema cacau-cabruca foram
observadas entradas de 0,9 e 0,13 Kg ha-1para COD e CID as quais foram superadas
pelas saídas de 1,7 e 0,6 Kg ha-1– COD e CID, apresentando um déficit de –0,77Kg ha1

de COD e -0,47Kg ha-1de CID para o sistema (figura 16).

Figura 16 – Balanço de COD e CID (Kg ha-1) na área do sistema agroflorestal cacaucabruca.
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6 –Discussão
No geral, sistema cacau-cabruca e a floresta demonstraram diferentes padrões
em relação ao balanço de CID e COD. A área de floresta ombrófila apresentou um
balanço positivo, indicando que grande parte do carbono dissolvido que entrou no
sistema foi incorporado a partir dos processos que viabilizam a ciclagem do carbono
dissolvido, tais como os processos geoquímicos, os quais envolvem os mecanismos de
entrada e saída de nutrientes; biogeoquímicos, onde ocorre a transferência dos nutrientes
entre solo/vegetação; e o bioquímico, que se refere à retranslocação de nutrientes dentro
das plantas (SWITZER e NELSON, 1972). Já o sistema cacau-cabruca apresentou um
balanço negativo. indicando que este sistema agroflorestal altera a dinâmica desse
elemento.
Os balanços positivos em diferentes ecossistemas geralmente estão associados
com a fertilidade do solo e revelam a eficácia da reciclagem interna que o sistema
detém. Tal comportamento geralmente é encontrado em ambientes cujos padrões
naturais estão preservados, e portanto, biogeoquimicamente equilibrados. Deste modo,
um sistema é considerado eficiente quando a reciclagem interna dos nutrientes pela
vegetação é efetiva, de modo a superar os transportes para fora do sistema, por exemplo,
por meio de lixiviação para o subsolo ou pela exportação de rios e riachos (SCHROTH
et al., 2001).
Em sistemas com saldos negativos, nos quais a saída excede a entrada, as
modificações do solo irão influenciar diminuindo a fertilidade do solo e eventualmente
reduzindo sua produtividade. Desta maneira, a microbacia com o sistema agroflorestal
cacau-cabruca, embora tenha recebido um aporte inferior de COD e CID em relação à
floresta, apresentou uma saída mais elevada, provavelmente em virtude da própria
dinâmica desse agrossistema.
A conversão de sistemas naturais preservados em diferentes sistemas
agroflorestais, no geral, altera a dinâmica de carbono aumentando o fluxo desse
elemento através de diferentes compartimentos. Na região amazônica a conversão de
florestas em pastagem tem aumentado o fluxo de carbono do solo para a atmosfera
(MARKEWITZ et al., 2004, NEU, 2005). Mesmo padrão tem sido observado em
igarapés nessa mesma região, devido à deficiência de infiltração da água e consequente
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compactação do solo pela pastagem (GOUVEIA NETO 2006), e em áreas de cerrado
devido à conversão desse ecossistema em cultivos de cana de açúcar e silvicultura
(SILVA et al., 2007).
Em sistemas agroflorestais sombreados como o cacau-cabruca, as características
naturais da floresta são em parte preservadas, sendo portanto, considerado um cultivo
menos impactante comparado à pastagem, cana de açúcar, silvicultura etc. (LOBÃO et
al., 2004). Este sistema de cultivo gera grandes quantidades de matéria orgânica via
serrapilheira pela própria estrutura da vegetação do cacau, que pode contribuir para o
aumento e manutenção da fertilidade do solo, após os processos de mineralização e
consequente transferência de nutrientes para o sistema solo-planta (SANTANA et al.,
1990).
A expressiva queda de folhas e sua deposição no solo, formando espessas
camadas de serrapilheira, constitui o elo mais importante para o processo de reciclagem
dos nutrientes no sistema cacau-cabruca. Tal fato contribui para que o sistema não
apresente necessidades nutricionais expressivas no solo (LEITE e VALLE 1990). Poré,
segundo Reissmann e Wisniewski (2000), em ecossistemas mais produtivos são
observadas finas camadas de serrapilheira, o que é ocasionado pela sua rápida
decomposição em comparação com os sítios pouco produtivos, onde a decomposição é
mais lenta e a camada de serrapilheira acumulada é significantemente mais espessa.
Em várias regiões do mundo os sistemas agroflorestais (SAFs) apresentam uma
concentração elevada de carbono orgânico nos solos (FASSBENDER et al., 1991;
OELBERMANN; SMILEY E KROSCHEL, 2008) devido à deposição contínua de
serrapilheira no solo (MÜLLER e GAMA-RODRIGUES, 2007). Além disso, estes
sistemas apresentam um grande potencial para o sequestro de C que dependem de
processos químicos, físicos e principalmente da atividade microbiana (SOLLINS et
al.,1996). No caso da área estudada, foi observada uma maior quantidade de
serrapilheira comparada à floresta ombrófila, o que provavelmente contribuiu para um
aumento nas concentrações de C no solo e consequentemente uma maior saída pelo
riacho.
Trabalho desenvolvido por Bispo (2007), no qual foi analisada a influência da
serrapilheira na água e no solo de uma bacia com sistema agroflorestal cacau-cabruca
no Sul da Bahia, revelou que a quantidade de nutrientes na solução do solo era
determinada pela lixiviação dos elementos contidos na serrapilheira e da interação do
sistema solo no processo de liberação ou adsorção dos nutrientes. Isso poderia explicar
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os resultados observados na área estudada, onde os fluxos de COD e CID via riacho na
microbacia com sistema cacau-cabruca foram superiores aos registrados na área da
floresta.
Nas áreas da floresta e sistema cacau-cabruca o aporte de COD dos rios foi
atribuído a P, o que diferentemente foi encontrado por Neu (2005) na floresta
amazônica, onde grande parte do COD dos rios foi proveniente do escoamento da
precipitação enriquecida pela lixiviação do dossel e material em processo de
decomposição na superfície do solo. Quanto ao CID, sua presença se deve em grande
parte ao CO2 resultante dos processos de oxidação da matéria orgânica, atividade
biológica, como a respiração microbiana e das raízes (HOPE et al., 2004; MAYROGA
et al., 2005; JOHNSON et al., 2006 a).
Embora as concentrações de COD e CID via riacho do sistema cacau-cabruca
tenha sido superior ao encontrado na floresta ombrófila, estas se encontram dentro dos
valores obtidos por outros estudos nas florestas brasileiras (Tabela 4). Dentre estes, os
valores do presente estudo apresentaram valores intermediários 3,03 e 1,17 mg L-1
(COD e CID) na floresta ombrófila e 8,9 e 4,3 mg L-1 no sistema cacau-cabruca,
aproximando-se dos valores encontrados por Daniel et. al. (2001) em uma região de
Mata Atlântica no Sudeste do Brasil, onde as concentrações de COD e CID foram 3,1 e
16,1 mg L-1, respectivamente.
Neste estudo, a precipitação foi um dos fatores que mais interferiu nas variações
das concentrações do carbono orgânico dissolvido para a maioria das vias. Isso porque,
esta também acelera os fluxos tanto em locais com altas concentrações de COD (PI, ET
e ES), como também para o CID através da sua infiltração e percolação na água
subterrânea e solução de solo (JHONSON et al., 2006b). Tanto na microbacia da
floresta quanto no sistema cacau-cabruca foram observadas alterações das
concentrações de carbono dissolvido em função da quantidade de chuva principalmente
em P e PI onde as concentrações de COD e CID diminuíram com o aumento das
chuvas, enquanto que no ET e ES aumentaram.
As variações geralmente ocorrem porque a entrada de carbono está
correlacionada com a quantidade de chuva por evento, pela possibilidade das suas
concentrações serem originadas tanto das partículas de gases (ARTAXO et al., 2005) e
ácidos carboxílicos de baixo peso molecular (FALKOVICH et al., 2005), quanto da
dissolução de compostos voláteis, emitidos pelas florestas com o vapor de água na
atmosfera (DE SOUZA; CARVALHO, 2001).
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Na maioria dos casos, à medida que o volume das chuvas aumenta, ocorre a
lavagem da atmosfera e um consequente decréscimo das suas concentrações (FILOSO
et al., 1999; GERMER et al., 2007). Isso acontece devido à alta solubilidade do
carbono, pois quanto maior o volume das chuvas, menos carbono dissolvido ficará
disponível na vegetação da floresta para ser lixiviado na próxima precipitação
(GOEDDE et al., 1996).
Esta é a razão pela qual P e PI apresentaram os maiores fluxos de COD e CID,
ou seja, foram as vias mais representativas para o transporte do carbono dissolvido em
ambos sistemas estudados. Tal fato foi observado no presente estudo em ambas as
microbacias. Nesse caso, ao atravessar a vegetação, a água pode carrear aerossóis,
metabólitos de animais, pequenas partículas provenientes da decomposição tanto de
pequenos animais quanto dos vegetais depositados sobre a floresta, o que resulta no
enriquecimento das concentrações de carbono dissolvido, sobretudo, de COD por esta
via (MARKEWITZ, 2004; CASARTELLI, 2006; TOBÓN et al., 2004; JOHNSON et
al., 2006; NEU, 2009).
Diferentemente dos ambientes aqui estudados, áreas onde existe uma distinção
bem definida entre estações seca e chuvosa, a sazonalidade das chuvas é considerada
um importante impulsionador da dinâmica de carbono dissolvido (RICHEY et al, 1990.;
JOHNSON et al, 2006a; SELVA et al, 2007). Observações feitas por Richey et al.
(1990) em estudos com bacias amazônicas pouco perturbadas cujos períodos sazonais
são distintos, demonstraram que as concentrações de CID tendem a ser mais elevadas
em períodos mais chuvosos e o COD mais elevado em estações menos chuvosas. Nesse
caso, pelo fato das áreas de floresta e sistema cacau-cabruca não apresentarem períodos
sazonais distintos (cheia e seca) não foi verificado um padrão da influência
pluviométrica quanto às concentrações do carbono dissolvido.
Essa influência dos volumes pluviométricos também foi confirmada por NEU
(2009), em uma área estabelecida entre floresta tropical chuvosa e o cerrado no Mato
Grosso, onde foi observado que, em eventos de chuva abaixo de 1 mm, os fluxos de
carbono dissolvido diminuíam, tendendo a ser correspondentes aos volumes
pluviométricos da região.
Balanços mais complexos precisam considerar os estoques de carbono no solo, a
serrapilheira formada e a biomassa aérea, pois estes componentes são importantes na
quantificação do carbono, servindo como indicadores de diferenças de sistemas
florestais, em especial no que tange à disponibilidade de nutrientes para o sistema
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(GAMA- RODRIGUES e BARROS, 2002; ZAIA e GAMA-RODRIGUES, 2004;
CUNHA et al., 2005).
É importante salientar que são necessárias mais informações para uma
classificação adequada dos ambientes, já que o balanço aqui calculado não levou em
consideração outras vias, como por exemplo, os compartimentos subterrâneos, material
depositado no solo, bem como processos biológicos importantes como a respiração de
plantas e solo, que compõem a ciclagem biogeoquímica das diferentes formas orgânicas
e inorgânicas do carbono.
As considerações fornecidas pelo presente estudo apresentam dados precursores
no que se refere às quantificações de carbono dissolvido em bacias de drenagem dos
remanescentes de Mata Atlântica no Sul da Bahia, trazendo importantes contribuições
para a compreensão das interações entre os ambientes aquáticos e terrestres. Assim,
juntamente com estudos mais detalhados será possível diagnosticar, de um ponto de
vista biogeoquímico, o funcionamento das florestas locais, e, sobretudo, monitorar os
impactos gerados pelo sistema agroflorestal cacau-cabruca, que compõe grande parte da
paisagem Sul baiana.
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Tabela 4 – Comparação das concentrações de COD e CID (mg L-1) entre riachos
brasileiros com diferentes paisagens
Local
Mata Atlântica/ floresta

COD
CID
-1
mg L
3,1
16,1

Daniel, et.al. (2001)

Sudoeste da Amazônia/pastagem*

321

Gouveia Neto (2006)

Sudoeste da Amazônia/floresta*

309

Sudoeste da Amazônia/floresta*

-

39,4

Souza et. al. (2008)

11,05

-

Kuchler et. al. 2000

Amazônia oriental/floresta

5,2

-

Melo (2011)

Cerrado/floresta

28,3

24,2

Silva et. al. (2007)

Cerrado/cana de açúcar

17,52

32,9

Silva et. al. (2007)

Cerrado/Eucalipto

12,3

26,7

Silva et. al. (2007)

Amazônia ocidental/floresta

*= Igarapé

-

Fonte

Gouveia Neto (2006)
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7 – Conclusões
 Os balanços de COD e CID nas duas microbacias sugerem que há uma relação
entre a dinâmica do carbono dissolvido e o uso do solo, revelando que houve
maior perda de carbono dissolvido na área perturbada com o sistema
agroflorestal cacau-cabruca.
 As concentrações de COD e CID são influenciadas pelas intensidades dos
eventos pluviométricos, de modo que as vias apresentaram comportamentos
distintos.
 As principais vias responsáveis pelo transporte de COD e CID em ambas as
microbacias estudadas foram P e PI.
 A microbacia com cacau-cabruca está liberando através do riacho um excesso de
carbono dissolvido que pode ser originário da serrapilheira gerada pelo tipo de
sistema empregado no local ou pelo estoque de carbono referente ao solo da
área. Assim, seriam necessários estudos que levassem em consideração tais
componentes, permitindo realizar um diagnóstico mais detalhado dos locais.
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