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A seleel'iio adequada das teenieas de preparal'iio do terreno para novas plaotal'Oes, traduzindo-se em 

rnelhor produtividade e rnenores impaetes no solo e no ambiente, prende-se ainda com a crescentc 

preocupayRo sabre os seus efeitos no annazenamento de carbona, de modo a satisfazer urn requisito, 

cada vez moos actual, de gestiio sustentada de recursos. A avalia980 do sequestra de carbono decorreu 

nurn povoamento misto de Pseudotsuga menziesii (PM) e Castanea sativa (CS), com dois anos de 

idade, cuja instal.,ao foi suportada por urn projecto AGRO (n° 156) no iimbito da Medida 8, ACl'aO 

8.1, onde se testam sete modalidades de preparal'ao do tenrcno com diferentes intensidades (ligeira, 

intennedia e intensiva), constituidas por: (1) teslemunha, scm mabiliza,aa ([SMO); (2) planta,ao a 
eova, com broca rotanva (SMPC); (3) tipagem continua, seguida de lavaura localizada com tiper 

equipada cam aivequiUlOs (RCA V); (4) sem tipagem e anna,ao do terreno em vala e comoro 

(SRVC); (5) tipagem localizada e annal'aa do Icrreno em vala c cornaro (RLVC); (6) tipagem 

continua e anna,aa do lerreno em vala e comoro (RCVC); (7) ripagem continua seguida de lavoura 

continua (RCLC). Com 0 objeclivo de avaliar 0 efeilo destas tccnieas no sequestra de carbona no 

sistema (solo e material vegetal), foram analisadas amostras de biomassa aerca e subtem1nea 

(vegeta9Ro heroocea e eSpCcies f1orestais) e de solo. As amostras de biomassa hcrbacea e solo fcram 

colhidas nwna area de urn metro quadrado, correspondcndo as amostras de solo as profimdidades 0-5; 

5-15; 15-30 e 30-60 em. A biomassa das cspecies florestais foi detenninada a partir de 16 arvores (8 

PM e 8 CS) em tratamentos de intensidade de mobiliza,ao intennedia e intensiva. Os resultados 

mostram: (i) mais de 95% do total de carbona annazenado no sistema encontra-se no solo, sendo que 

mais de 60% encontra-se nos primeiros 30 cm; (ii) as primeiros 5 em de solo sao as que aprescntam 

menor quantidade de carbono, verificando-se urn acrescimo em profundidade com 0 aumento da 

intensidade de mobilizayao; (iii) a contributo da vegeta9ao herbacea e respectivas mizes e PO"CO 

expressivo, cerca de 5 e 0,4% do total de carbono arrnazenacia, respcctivarnente; (iv) a massa de 

carbona por arvore e mais elevada em CS do que em PM, e e identica entre trataInentos no caso de CS 

e muilo diferente no caso de PM; (v) 0 annazenarnento global de carbono foi afectado pela 

rnobiliza9ao, ocorrendo geralmente, uma reduyao no annazenamento com 0 aumento cia intensidade 

de mobiliZ3\'ao. 
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