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o Protocolo de Quioto tem como principal objectivo reduzir a emissao 
de gases com efeito estufa na atmosfera provenientes das actividades humanas. 
As ac~6es de floresta~ao e refloresta~ao, com utiliza~ao de tecnicas de prepa
ra~ao do terreno adequadas, contribuem para uma maior produtividade dos 
sistemas e menores impactes no solo e no ambiente, podendo contribuir 
para 0 cumprimento dos objectiv~s daquele Protocolo. 

A avalia~ao do sequestro de C decorreu num povoamento misto de Pseu· 
dotsuga menziesi; (PM) e Castanea sativa (CS) , com dois anos de idade, 
onde se testam sete modalidades de prepara~ao do terre no com diferentes 
intensidades (ligeira, intermedia e intensiva), constituidas por: (1) testemunha, 
sem mobiliza~ao (TSMO); (2) planta~ao a cova, com broca rotativa (SMPC); 
(3) ripagem continua, seguida de lavoura localizada com riper equipado 
com aivequilhos (RCAV); (4) sem ripagem e arma~ao do terreno em vala e 
comoro (SRVC); (5) ripagem localizada e arma~ao do terreno em vala 
e comoro (RLVC); (6) ripagem continua e arma~ao do terreno em vala e 
comoro (RCVC); (7) ripagem continua seguida de lavoura continua (RCLC). 
Com 0 objectiv~ de avaliar 0 efeito destas tecnicas no sequestro de C no 
sistema (solo e material vegetal), foram analisadas amostras de biomassa 
aerea e subterranea (vegeta~ao herbacea e especies florestais) e de solo. As 
amostras de biomassa herbacea e solo foram colhidas numa area de urn 
metro quadrado, correspondendo as amostras de solo as profundidades 
0-5; 5-15; 15-30 e 30-60 cm. A biomassa das especies fiorestais foi deter
minada a partir de 16 arvores (8 PM e 8 CS) em tratamentos de intensi
dade de mobilizac;ao intermedia e intensiva. 

Os resultados mostram: (i) mais de 90% do total de C armazenado no 
sistema encontra-se no solo, sendo que mais de 60% encontra-se nos primeiros 
30 cm; (ii) os primeiros 5 cm de solo sao os que apresentam menor quanti
dade de C, verificando-se um acrescimo em profundidade com 0 aumento 
da intensidade de mobiliza~ao; (iii) 0 contributo da vegetac;ao herbacea e 
respectivas raizes e pouco expressivo; (iv) a massa de C por arvore e mais 
elevada em CS do que em PM, e e id@ntica entre tratamentos no caso de 
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