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114 BIOLOGIA E ECOLOGIA DO SOLO 

Armazenamento de carbono em comunidades de matos do Parque Natural 
de Montesinho (Nordeste de Portugal) 

Felicia Fonseca, Maria Alice Bompastor Ramos* & Tomas de Figueiredo 

elMO e Escola Superior Agrciria de BragG1lr;a, Apartado 1172, 5301-855 Bragan(:G, Portugal, 
email ffOnsec(l@jph.pf 
(*aluna do Mestrado em Gestiio e Conservar;iio da Natureza) 

A concentrafY~o de Carbone oa atmosfera tern vindo a aumentar e estima-se que duplique no 
decorrer do prescote seculo. A perspectiva deste aumento tern suscitado 0 interesse por estrategias 
de redUl;:ao das emissoes ou pel a implementa~ao de pniticas que as compensem, nomeadamente 0 

armazenamento de Carbono em reservat6rios tcrrestres. Existem divcrsas comunidades vegclais. de 
elevada representatividade espaciaJ, cuja contribuiyao para a mitigayao dos efeitos das aiterayoes 
c1imaticas nao esta devidamente esclarecida. Com este trabalho pretende-se contribuir para 0 

conhecimento do papel das comunidades vegetais qualificadas de matos, que ocupam cerca de urn 
teryo dos 75 mil ha do Parque Natural de MOlltesinho (PNM), no annazenamento de Carbono. Dc 
entre estas comunidades as mais representativas sao os "estevais" (Cystus ladanifer), os "giestais" 
(CylisliS striatus) e os "urzais" (Erica umbel/ala). 0 dcJineamento experimental incluiu avaliayocs 
em areas cobertas pelas tres comunidades referidas, em diferentes condiyoes topograficas (declivc 
baixo, cerca de 5%; moderado. c. 15%; elevado. c. 25%), com tres repetiyoes, num total de 27 
parcelas, com uma area de 1 m2 cada. Em todas as parcelas foi colhida a biomassa vegetal aerea e 
subterranea, os residuos organicos depositados a superficie (horizonte 0), e amostras de solo nas 
profundidades 0-5; 5-10 e 10-20cm. Tambem nas mesmas profundidades colheram-se amostras nile 
disturbadas para determina<;:ao da densidade aparente. A biomassa aerea roi separada nas 
componentes caule, ramos, raminhos, fo lhas e frutos. Os resultados mostram que, nas condi<;:ocs 
estudadas, 80 a 90% do Carbona do sistema encontra-se annazenado no solo, verificando-se um 
acrcscimo em profundidade. 0 contributo da biomassa subterranca e mais expressivo no caso dos 
"urzais", representando mais de 70% do annazcnamento de Carbono na biomassa total. A massa 
total de Carbono por unidade de area segue a sequencia "urzais" > "giestais" > "estevais". 0 
annazenamento global de Carbona e afectado pela topografia, variando positivarnente com 0 

declive. 


