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1. Introdução – Contextualização do problema 

O conceito mais moderno de agricultura considera diversos fatores para o sucesso de 

longo prazo do empreendimento, incluindo o aumento da produtividade de forma sustentável, 

melhoria da resiliência à variabilidade climática, redução das emissões ou remoção dos gases de 

efeito estufa, e sempre que possível melhora a consecução das metas nacionais de segurança 

alimentar e desenvolvimento. 

Essa agricultura se baseia em três pilares principais: em primeiro lugar, no aumento de 

forma sustentável da produtividade agrícola e dos rendimentos de culturas, sem ter um impacto 

negativo no meio ambiente. Um conceito chave relacionado ao aumento da produtividade é a 

intensificação sustentável. O segundo pilar é a redução da exposição dos agricultores a riscos de 

curto prazo, ao mesmo tempo que fortalece a sua resiliência, desenvolvendo a sua capacidade 

de adaptação e prosperidade face a tensões a longo prazo. Por fim, sempre que possível, a 

agricultura moderna deve ajudar a reduzir emissões ou remover gases de efeito estufa. Isso 

implica em reduzir as emissões para cada caloria ou quilo de alimento, fibra e biocombustível 

que é produzido, em evitar o desmatamento em áreas de alta biomassa, e em manejar solos e 

ecossistemas de forma a maximizar o seu potencial para atuar como sumidouros de carbono e 

absorver CO2 da atmosfera. 

Esses três pilares têm em comum o manejo do estoque de carbono no solo. Um solo rico 

em matéria orgânica absorve mais umidade, tornando culturas mais resilientes a veranicos, 

retendo mais nutrientes, e aumentando a produtividade, ao mesmo tempo em que sequestra e 

armazena carbono. 

A região do oeste da Bahia, dentro do bioma Cerrado, é uma das mais recentes 

fronteiras agrícolas brasileiras, e além de praticar uma agricultura intensiva, também adota 

várias técnicas de conservação de solo e água, como plantio direto e cultivo da safrinha para 

proteção do solo, que deveriam estar contribuindo para a elevação do teor de carbono dos solos 

da região.  

Os poucos dados disponíveis na literatura sobre carbono no solo no cerrado 

representam apenas situações fixas no tempo (Silva-Junior e Lopes, 2015; Silva, 2019; Bayer et 

al. 2004, 2006; Ferreira et al. 2016; Fontana et al. 2016; Freixo et al. 2002; Resende e Rosolem, 

2013; Zinn et al. 2005), sendo incapazes de quantificar uma tendência temporal regionalmente 

significativa.  

Se for possível demonstrar que os solos da região estão regionalmente sequestrando 

carbono ao longo de um prazo relativamente longo, isso será um importante indicador da 
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sustentabilidade de longo prazo da agricultura regional e da inserção da mesma no conceito de 

agricultura climaticamente inteligente.   

 

Justificativas 

No Brasil, o Cerrado abrange 207 milhões de hectares representando aproximadamente 

4% da região tropical no mundo. Desta área, cerca de 12 milhões de hectares são cultivados com 

culturas anuais, sendo 2,4 milhões apenas no oeste da Bahia. Os cultivos anuais utilizam diversas 

formas de preparo do solo, entretanto, ainda existe o predomínio do uso de maquinários que 

revolvem intensamente o solo como grades pesadas, arados de disco, escarificadores e outros.  

Este manejo acelera a degradação das características químicas, físicas e biológicas do 

solo; reduz o estoque de matéria orgânica (MO) por processos erosivos e oxidação microbiana; 

além de interferir na macroagregação, porosidade e infiltração de água.  Por isso, a importância 

da adoção do sistema de plantio direto (PD) que revolve pouco o solo e preserva um volume 

maior de resíduos vegetais na superfície. No plantio direto, a palhada promove o aumento da 

infiltração e do armazenamento de água, a redução da temperatura superficial, o aumento da 

atividade microbiana e o acúmulo superficial de nutrientes e de matéria orgânica nas camadas 

superficiais do solo.  

Alguns estudos, como de Corazza et al. (1999), demonstram que sistemas de plantio 

direto em regiões de Cerrado podem acumular mais matéria orgânica no solo do que o sistema 

convencional de cultivo. Isto indica que o sistema convencional de plantio pode atuar como uma 

fonte de carbono para atmosfera e o sistema de plantio direto pode atuar como um sumidouro 

de carbono atmosférico acumulando-o nas frações lábeis ou estáveis da matéria orgânica na 

superfície do solo. Isto, após muito anos de plantio direto, pode representar uma importante 

contribuição da agricultura para atenuação da concentração de dióxido de carbono na 

atmosfera e nas mudanças climáticas globais. 

A solução proposta por este projeto foi utilizar as dezenas de milhares de medidas de 

teor de carbono no solo que são feitas rotineiramente em fazendas da região do Oeste da Bahia 

que adotam o sistema de agricultura de precisão. Esses dados, coletados ao longo de um período 

de 8 ou mais anos, fornecem um panorama abrangente do sequestro de carbono pelos solos da 

região no espaço e no tempo.  

Pretende-se com este estudo fornecer evidências sólidas sobre o balanço de carbono da 

agricultura regional, sobre a sustentabilidade das práticas agrícolas na região e sobre a inserção 

da agricultura regional no moderno conceito de agricultura climaticamente inteligente. 
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Objetivos 

Objetivo geral: Determinar a evolução temporal do teor de carbono no solo em áreas de 

agricultura intensiva no Cerrado no Oeste da Bahia e discutir a inserção da agricultura regional 

no conceito de agricultura climaticamente inteligente.  

 

Objetivos específicos: 

a) Realização do pré-processamento, reformatação e organização dos dados de análise de solo 

coletados por agricultura de precisão; 

b) Levantar dados adicionais de trabalhos prévios; 

c) Realizar análise estatística dos dados de análise de solo para determinar a evolução do teor 

de carbono no solo; 

d) Elaborar e publicar um artigo cientifico internacional com os resultados finais determinando 

a evolução do teor de carbono no solo no cerrado do oeste da Bahia;  

e) Discutir a inserção da agricultura regional no conceito de agricultura climaticamente 

inteligente. 

 

Metas quantificáveis: 

a) Análise e processamento de pelo menos 10.000 (dez mil) pontos de dados de amostras de 

solo. 

b) Publicação de 1 (um) artigo cientifico sobre a evolução do teor de carbono nos solos do 

oeste baiano em uma revista internacional. 

 

2. Atividades executadas 

2.1 Pré-processamento, reformatação e organização dos dados 

O pré-processamento consistiu no reconhecimento dos dados disponibilizados pelo 

contratante, o que pode ser entendido como identificação das fazendas e talhões amostrados, 

número total de amostras coletadas e de amostras viáveis para utilização e necessidade de 

informação e dados extras.  

Os dados encaminhados para análise foram coletados em doze fazendas (Warpol, São 

Miguel, Planalto das Emas, Brinquinho, Santo Ângelo, Rio Brilhante, Macaé, Busato 2, Floryl, 

Campo Grande, São Sebastião e Busato 1). Não foi possível trabalhar com os dados das Fazendas 

São Sebastião (coletados em 2014) e Floryl (coletados em 2015), visto que a amostragem foi 

realizada em um único ano, o que inviabiliza a avaliação temporal do estoque de carbono.  
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Todas as amostras coletadas tiveram as seguintes propriedades químicas determinadas: 

pH, Ca2+, Mg2+, K+, Al3+, S, B, Cu, Fe, Mn e Zn, enquanto apenas em algumas os teores de matéria 

orgânica e a propriedade física de granulometria (teor de argila, silte e areia) foram 

quantificados.  

 

2.2 Busca de dados adicionais 

Encaminhamos inicialmente um questionário aos administradores das fazendas onde os 

dados foram coletados. O questionário visava identificar os talhões onde os dados que estavam 

sem identificação tinham sido coletados, assim como padronizar a nomenclatura dos dados 

recebidos. A administração das fazendas não conseguiu rastrear essas informações e, portanto, 

ficamos com apenas 5.469 pontos amostrais para avaliarmos a variação temporal do teor de 

carbono na região. 

Enquanto aguardávamos as respostas do questionário enviado ao contratante, recebemos 

um novo conjunto de dados de novas fazendas localizadas no Oeste da Bahia. Esses dados foram 

avaliados e pré-processados com o objetivo de compatibilizá-los com o banco de dados recebido 

do contratante. Foram recebidos dados de 64 fazendas que totalizaram 4.415 novos pontos de 

amostragem de MOS na camada de 0.00-020 m. Após o processamento e avaliação, 

contabilizou-se que haviam 137 pontos distribuídos em três fazendas que possuíam medições 

de carbono em mais de um ano para o mesmo talhão e que apenas um talhão continha mais de 

três repetições amostrais. Dessa forma, a utilização desses dados extra ficou inviabilizada devido 

a problemas de sub-amostragem. 

 

2.3 Análise estatística dos dados 

O volume de dados viáveis (5.469 pontos amostrais) nos permitiu trabalhar com 143 pares 

de variação do teor de carbono no solo (C/t). Seguiu-se o seguinte delineamento 

experimental: i) uso de um talhão individual ou pivô central como parcela experimental. Os 

dados coletados dentro de cada talhão foram considerados como repetições; ii) as parcelas 

foram pareadas de acordo com o talhão, formando dados de variação de teor de carbono no 

tempo (C/t); 

Para avaliar o efeito do manejo, os C/ts foram divididos em dois grupos: aqueles advindos 

de áreas de agricultura de sequeiro (126 C/ts) e os provenientes de áreas de agricultura 

irrigada (17 C/ts).  
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Antes de aplicar o teste de média (t de Student) para comparar se o valor médio da variação 

de C em áreas sob diferentes manejos (irrigado e sequeiro) diferia de zero e se as médias desses 

dois tratamentos diferiam entre si, os dados tiveram sua normalidade testada pelos testes de 

Shapiro-Wilk e de Kolmogorov-Smirnov. A aderência dos dados à curva normal é pré-requisito 

para que se possa empregar o teste paramétrico t de Student. Após checar a normalidade, 

constatou-se que apenas os dados de agricultura irrigada aderiram à distribuição normal pelo 

teste de Shapiro-Wilk; por outro lado, tanto os dados de agricultura de sequeiro e irrigada 

aderiram à distribuição normal pelo teste menos robusto de Kolmogorov-Smirnov. Diante desse 

resultado, utilizou-se o teste paramétrico de t de Student e o teste não paramétrico de Mann-

Whitney para avaliar a diferença entre as médias e medianas, respectivamente. 

Ao avaliar o teor de argila nas áreas irrigadas e de sequeiro, constatou-se que em áreas de 

agricultura de sequeiro havia a ocorrência de solos com ampla variação no teor de argila. Solos 

mais argilosos podem conferir maior proteção física e química à matéria orgânica e, por 

conseguinte, viabilizar seu acúmulo ao longo do tempo. A fim de verificar esse possível efeito 

proporcionado pela granulometria, dividiu-se os solos de áreas de sequeiro em dois grupos com 

faixas distintas de teores de argila (167-250 g kg-1 e 250-430 g kg-1) e aplicou-se o teste t de 

Student e o de Mann-Whitney para verificar se a taxa de variação anual de carbono diferia de 

zero para esses dois grupos, assim como se a média/mediana de variação anual de C era 

diferente entre esses dois grupos avaliados. 

Além de realizar essas análises, também foi verificada se a taxa de variação anual no teor de 

carbono nesses solos (quando positiva) atendia à meta proposta pela Iniciativa 4:1000 (Soussana 

et al. 2019). Essa Iniciativa estabelece que um aumento anual de 0,4 % no teor de carbono nos 

solos pode contribuir para o sequestro de carbono, garantir segurança alimentar e combater as 

mudanças climáticas.  

Em outubro de 2019 nos foi encaminhada a quantificação do teor de matéria orgânica e 

granulometria dos solos das reservas legais de seis fazendas: Campo Grande (8 pontos 

amostrais), Brinquinho (6 pontos amostrais), Busato I (6 pontos amostrais), Planalto das Emas 

(7 pontos amostrais), São Miguel (6 pontos amostrais) e Warpol (7 pontos amostrais). No total, 

trabalhamos com 40 pontos de amostragem, cujas análises laboratoriais foram realizadas em 

triplicata e seguiram a mesma metodologia aplicada para determinar a matéria orgânica nas 

amostras do primeiro banco de dados fornecido. Os dados foram organizados; tiveram a 

normalidade testada pelos testes de Shapiro-Wilk e de Kolmogorov-Smirnov; e o teste t de 

Student foi empregado para comparar a média do teor de carbono orgânico obtida na reserva 

legal com a média do teor de carbono da amostragem mais recente realizada na fazenda a qual 

pertencia a referida reserva legal. O teor de carbono da reserva legal foi comparado apenas com 
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os de talhões cuja conversão do solo ocorreu há mais de 20 anos. Para as Fazendas Warpol e 

Brinquinho, que não possuíam descrição exata do ano de abertura de cada talhão, assumiu-se 

que em todos os talhões a conversão do uso do solo ocorreu há mais de 20 anos, tal como 

informado pelo contratante via e-mail.  

Essa etapa objetivou reconstruir o histórico da evolução de carbono no solo das áreas 

de estudo. Para tanto, foram selecionadas fazendas que representassem as principais condições 

que têm influenciado o teor de carbono nas áreas de estudo: uma fazenda de sequeiro com solo 

argiloso (Campo Grande), uma de sequeiro com solo arenoso (Warpol) e a fazendas irrigada 

(Busato I). A partir das medições de carbono realizadas ao longo do tempo nos talhões dessas 

fazendas de interesse (informações contidas no primeiro banco de dados recebido), realizou-se 

uma análise de regressão para obter a equação que descreve a variação do carbono no solo no 

período em que houve amostragem. Essa equação foi utilizada para extrapolar o teor de carbono 

nessas áreas até 1997, ano aproximado de abertura dos talhões. A incerteza dessa extrapolação 

foi determinada ao calcular o intervalo de predição e de confiança (nível de confiança de 95 %). 

 

2.4 Divulgação dos dados e artigo científico 

A partir dos resultados obtidos nas atividades 2 e 3 foi realizada a redação do artigo 

científico para divulgação, em periódico internacional, das informações sobre a evolução 

temporal do estoque de carbono em áreas de agricultura de precisão no Oeste da Bahia. 

 

3. Resultados alcançados 

 

3.1 Aderência dos dados à curva Normal e testes estatísticos 

Apenas os dados de agricultura irrigada apresentaram distribuição normal para os testes 

Shapiro-Wilk e de Kolmogorov-Smirnov (p > 0,05). A aderência à curva normal dos dados de 

agricultura de sequeiro foi constatada apenas pelo o teste de Kolmogorov-Smirnov (p>0,05). 

Apesar de ambos os conjuntos de dados terem se enquadrado como distribuição normal 

pelo teste de Kolmogorov-Smirnov, esse teste é menos robusto do que o de Shapiro-Wilk (Razali 

e Wah, 2011). Portanto, para avaliar se os manejos (irrigado e sequeiro) impactaram a taxa de 

acúmulo/perda de carbono no solo de forma diferente, utilizou-se o teste paramétrico t de 

Student assim como o teste não paramétrico de Mann-Whitney para comparar as médias dos 
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dois tratamentos. Os resultados obtidos por ambos os testes (Tabelas 1 e 2) foram convergentes 

e, portanto, a discussão será baseada nos resultados do teste t de Student. 

 

3.2 Efeito do manejo e do teor de argila na taxa de evolução temporal do carbono no solo 

A distribuição das taxas de variação anual do teor de carbono (C), de acordo com o teor de 

argila, para os manejos irrigados e sequeiro das oito fazendas é apresentada na Figura 1. As 

áreas irrigadas apresentaram solos com textura Franco Argilo Arenosa (200 g kg-1 < argila < 

301 g kg-1; Figura 1) e a variação de C nessas áreas foi predominantemente positiva (p = 0,0659; 

Tabela 1), ou seja, apesar da granulometria grosseira, houve sequestro de C a uma taxa de 0,28 

g dm-3 ano-1 (Tabela 1). Esse incremento anual representou um aumento de 2,60 ± 5,85% no teor 

de C na camada de 0,00-0,20 m (Tabela 3), valor 6,5 vezes maior do que a meta de 0,4% ao ano 

estabelecida pela Iniciativa 4:1000.  

A taxa média de acúmulo de C nas áreas irrigadas foi predominantemente maior (p = 

0,0856; Tabela 1) do que a observada na agricultura de sequeiro. A variação temporal de C em 

áreas de sequeiro (incluindo todas as faixas de granulometria) foi igual a 0,00 ± 1,02 g dm-3 ano-1 

(Tabela 1) e o teste de média não foi conclusivo para inferir se essa variação é positiva (p = 

0,4954; Tabela 1) e favorece o sequestro de carbono. 

Entretanto, a agricultura de sequeiro ocupa áreas com ampla de variação no teor de argila 

(167-430 g kg-1; Figura 1), contendo solos Argilo Arenosos (355 g kg-1 < argila < 460 g kg-1), Franco 

Argilo Arenosos (200 g kg-1 < argila < 301 g kg-1) e Franco Arenosos (167 g kg-1 < argila < 

196 g   kg-1). Solos argilosos viabilizam o incremento e conservação do carbono orgânico ao longo 

do tempo por favorecer a ocorrência dos dois principais fatores que coordenam esses processos: 

proteção física e formação de complexos organominerais via adsorção da matéria orgânica na 

superfície de minerais (Pinheiro et al., 2014). Diante disso, foi avaliado se a variação no teor de 

C em áreas de sequeiro diferiu entre solos menos argilosos (167 a 250 g kg-1) e mais argilosos 

(250 a 430 g kg-1) (Tabela 2).  

 

Tabela 1. Resultados do teste t de Student obtido para os ΔC/Δts de áreas irrigadas e de sequeiro 

na camada de solo de 0,00-0,20 m. 

Hipótese 
Teste t de Student 

Teste de Mann-
Whitney n 

p-valor Média Desvio padrão  p-valor 

   g dm-3 ano-1    

ΔC/Δtirrigado >0 0,0659 0,28 0,74 0,0574 17 
ΔC/Δtsequeiro> 0 0,4954 0,00 1,02 0,3227 126 
ΔC/Δtirrigado > ΔC/Δtsequeiro 0,0856 - - 0,0798 143 

n = número de ΔC/Δts avaliados. 
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Figura 1. Taxas de variação anual do teor de carbono na camada de 0,00-0,20 m obtidas para as 

áreas de agricultura irrigada e de sequeiro de acordo com o teor de argila. 

 

Embora as áreas de sequeiro mais arenosas apresentaram ΔC/Δt negativo 

(0,09 g dm-3 ano-1), este resultado não foi estatisticamente significativo (p = 0,7734; Tabela 2). 

Em contrapartida, o ΔC/Δt em áreas mais argilosas foi significativamente maior do que em áreas 

mais arenosas (p < 0,05; Tabela 2). A variação de carbono em áreas com maior teor de argila é 

positiva (p < 0,05; Tabela 2), portanto, há sequestro de C a uma taxa de 0,42 g dm-3 ano-1 (Tabela 

2), valor 50 % maior do que o observado nas áreas irrigadas. Esse resultado está relacionado ao 

fato de que as áreas irrigadas já apresentam teor de C no solo similar ao observado em área de 

vegetação nativa (Cerrado), de forma que já está próxima ao equilíbrio (seção 3.3, Tabela 4). 

 

Tabela 2. Resultados dos testes t de Student e Mann-Whitney obtidos para os ΔC/Δts de áreas 

de sequeiro com diferentes teores de argila na camada de solo de 0,00-0,20 m. 

Hipótese 
Teste t de Student 

Teste de Mann-
Whitney 

N 
p-

valor 
Media 

Desvio 
padrão 

p-valor 

  ‒‒‒ g dm-3 ano-1 ‒‒‒   
ΔC/Δt167<x<250>0 0,7734 -0,09 1,13 0,748 76 
ΔC/Δt250<x<430>0 0,0011 0,42 0,69 0,001 26 
ΔC/Δt250<x<430>ΔC/Δt167<x<250 0,0023 - - 0,001 102 

n = número de ΔC/Δts avaliados. 

 

Essa taxa observada em áreas de sequeiro mais argilosa corresponde a um acréscimo anual 

de 3,03 % no teor de C na camada de 0,00-0,20 m e supera em 7,6 vezes o valor estabelecido 

pela Iniciativa 4:1000 (Tabela 3).  
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Tabela 3. Porcentagem de variação anual do teor de carbono nas áreas avaliadas e sua 

comparação com a meta estabelecida pela iniciativa 4:1000. 

Manejo/granulometria 

Variação 
anual do 
teor de C 
(%/ano) 

Meta da 
iniciativa 

4:1000 
(%/ano) 

Comparação das 
medições com a meta 

da iniciativa 4:1000 

Irrigado (todas as granulometrias) 2,60±5,85(1) 

0,40 

6,5 vezes maior  
Sequeiro (todas as granulometrias) 0,73±10,54(2) 1,8 vezes maior 
Sequeiro (< 250 g kg-1 argila) -0,57±8,99(3) – 
Sequeiro (> 250 g kg-1 argila) 3,03±5,57(4) 7,6 vezes maior 

(1) n = 17. (2) n = 131. (3) n = 76. (4) n = 26. 

 

3.3 Teor de carbono orgânico em áreas sob diferentes manejos após 20 anos de cultivo 

Após certificar a distribuição normal dos dados, empregou-se o teste paramétrico t de 

Student para comparar se a média do teor de carbono em áreas cultivadas há mais de 20 anos 

diferia da média observada em áreas sob vegetação nativa (Tabela 4).  

A camada superficial (0,00-0,20 m) das áreas de agricultura irrigada apresentou teor médio 

de C (13,85 g dm-3; Tabela 4) igual (p > 0,05) ao das áreas sob vegetação nativa (13,91 g dm-3); o 

que indica que esse tipo de manejo recompôs o estoque de carbono nessa camada ao longo de 

20 anos de cultivo. A menor taxa anual de acúmulo de carbono observada nesses solos (0,28 g 

dm-3 ano-1) quando comparada a dos solos argilosos sob agricultura de sequeiro, pode estar 

relacionada ao fato deles estarem alcançando o seu equilíbrio natural e, portanto, o incremento 

de C para além de sua capacidade suporte torna-se limitado. 

 
Tabela 4. Comparação do teor de carbono na camada de 0,00-0,20 m em áreas de Cerrado 
Nativo e em áreas cultivadas há mais de 20 anos sob manejos distintos e com variação na 
granulometria. 

Manejo 
Uso do Solo C 

 g dm-3 

Sequeiro 
Cerrado 13,00(1)±0,94a 

Área cultivada 8,99(2)±0,19b 

Irrigada 
Cerrado 13,91(3)±2,14a 

Área cultivada 13,85(4)±0,33a 

Sequeiroargiloso 
Cerrado 16,22(5)±1,98a 

Área cultivada 12,45(6)±0,75b 

Sequeiroarenoso 
Cerrado 11,71(7)±1,05a 

Área cultivada 8,66(8)±0,16b 
(1) n = 34. (2) n = 394. (3) n = 5 (4) n =95; (5) n = 8. (6) n = 36. (7) n = 17. (8) n= 358. Média ± intervalo 
de confiança com nível de confiança de 95 %. As médias seguidas por letras diferentes na 
coluna diferiram significativamente (p<0,05) entre si pelos testes t de Student. 

 

Por outro lado, a camada superficial (0,00-0,20 m) das áreas de sequeiro apresentou teor 

médio de C inferior (8,99 g dm-3; p<0,05) aos das áreas sob Cerrado Nativo (13,00 g dm-3). Ou 
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seja, após vinte anos de conversão do uso do solo, essas áreas sob agricultura de precisão 

permanecem com teor de carbono 30% menor ao observado em áreas nativas.  

Esses resultados indicam que as áreas onde se pratica a agricultura de sequeiro possuem 

potencial de sequestrar C, visto que elas não atingiram o teor de C de equilíbrio observado 

em áreas nativas. No entanto, as áreas de sequeiro arenosas não estão acumulando C, o que 

sugere que o manejo empregado não tem sido efetivo em promover o sequestro de carbono 

nesses solos frágeis. Por outro lado, os solos mais argilosos, que fornecem condições para 

proteção física e química da matéria orgânica, têm sequestrado 0,42 g dm-3 ano-1. 

 

 

4. Conclusões 

Esse é o primeiro estudo que emprega uma série temporal de medições de carbono 

orgânico nos solos do Oeste da Bahia com a vistas a avaliar o impacto dos manejos irrigado e 

sequeiro no teor de carbono dos solos leves dessa região. A partir dos resultados obtidos 

constatou-se que: (i) as áreas sob manejo irrigado reestabeleceram o SOC ao nível observado 

nas áreas de cerrado nativo e estão capturando carbono acima da taxa de 0,4% estipulada pela 

iniciativa 4:1000; (ii) as áreas de sequeiro argilosas também sequestram carbono acimada taxa 

de 0,4 %, no entanto esses solos não são representativas na região; e (iii) as áreas de sequeiro 

arenosas, condição predominante no oeste baiano, não estão atuando como sumidouros de 

CO2. 

Embora a irrigação tenha se mostrado um manejo eficiente para sequestrar o carbono 

nesses solos, sua utilização em larga escala está sujeita a realização de uma avaliação 

hidroclimática a fim de garantir a segurança hídrica regional. Ademais, os solos tipicamente 

arenosos, tais como os de ocorrência no Oeste da Bahia, não favorecem a estabilização do 

carbono orgânico neles aportados, impedindo a manutenção do carbono no solo. Assim, é 

possível que o SOC acumulado em solos irrigados decaia rapidamente devido à mineralização se 

a produção primária cessar caso haja limitações hídricas e/ou econômicas que inviabilizem a 

manutenção da irrigação. 

Por fim, apesar das incertezas relacionadas à curta extensão da série de dados e à 

metodologia empregada na medição do carbono orgânico, este estudo traz resultados 

relevantes sobre o impacto que a intensificação agrícola tem ocasionado nessa nova fronteira 

agrícola e pode orientar tomadores de decisão na formulação de políticas públicas que 

favoreçam o sequestro de carbono em larga escala na região.  
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