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INTRODUÇÃO

Grande parte dos estudos em fragmentos florestais, 
que objetivam avaliar o acúmulo de carbono 
orgânico (C.O.), concentram-se na quantificação 
dos teores desse elemento na biomassa aérea 
das árvores. Entretanto, o Intergovernmental 
Panel on Climate Change (2008) destaca a 
importância da estimativa do estoque desse 
elemento em todos compartimentos nos quais 
ele está presente, incluindo o solo (Goulartet al. 
, 2012). O conhecimento do estoque de C.O no 
solo em ambientes naturais ou florestas plantadas 
é de extrema importância para o desenvolvimento 
ambiental e para o direcionamento de projeto 
de recuperação de áreas degradadas. No Parque 
Estadual Nova Baden (PENB), localizado em 
Lambari (MG), são verificados diferentes tipos 
de cobertura vegetal que contribuem através da 
deposição de serapilheira com a manutenção e/ou 
aumento do conteúdo de carbono no solo. A partir 
do exposto o objetivo desse estudo foi avaliar o 
estoque de carbono no solo sob estas distintas 
coberturas vegetais.

MATERIAL E MÉTODOS

O Parque Estadual Nova Baden (PENB) localiza-
se em Lambari-MG entre os meridianos 45º 00’ 
e 46º 00’ oeste e paralelos 21º 30 ‘e 22º 00’ sul, 
possui 214,47 ha de área e está inserido em um 
grande fragmento remanescente de Mata Atlântica 
continua, tendo aos seus limites a serra das águas 
de Lambari e duas áreas de proteção ambiental 
a reserva de Santa Clara em Cambuquira-MG 
e o engenho velho em Campanha-MG. Para o 
estudo foram selecionadas três áreas a saber: 
área de plantio de eucalipto com sub-bosque de 
vegetação regenerante (EU), área de ecótono 
(EC) na qual se observa espécies em regeneração 

associadas com eucalipto e uma área de floresta 
(F). Em cada uma das áreas foi estabelecido um 
transecto de 50 m, sendo coletadas a cada 10m 
cinco amostras simples, para a formação de uma 
amostra composta, perfazendo um total de cinco 
amostras compostas por área. Foram coletadas 
amostras deformadas para quantificação do 
conteúdo de carbono orgânico total (COT) e 
indeformadas com o auxílio de um anel de Kopeck 
para a determinação da densidade do solo (Ds).  
Os teores de COT foram determinados segundo 
Yeomans & Bremner (1988) e a Ds de acordo com 
(Teixeira et al., 2017).  A partir dos valores de 
COT, Ds e espessura da camada amostrada (e) em 
cm calculou-se o estoque de carbono total  (Estc) 
a partir da seguinte equação: Estc = (COT x Ds x 
e)/10, Os resultados foram submetidos a análises 
estatística com o emprego do pacote estatístico 
SISVAR da Universidade Federal de Lavras.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os valores de Ds apresentaram uma amplitude 
de variação de 0,87 a 1,03 Mg m3, sendo o 
maior valor observado na área F e o menor valor 
na área de EU, valor intermediário (0,94 Mg 
m-3) foi verificado para a área (EC). Os valores 
quantificados foram inferiores aos observados por 
Sattler (2006), 1,43 Mg m-3, que avaliou a Ds em 
uma área de vegetação nativa na bacia hidrográfica 
do Itapemirim. Em todas as áreas os valores de 
Ds podem ser considerados baixos em função da 
pequena ação antrópica observada nas áreas do 
PENB. Quanto aos valores de COT estes variaram 
de 34,25 a 44, 67 g kg-1 na camada superficial 
(0-10 cm) e de 18, 53 a 28,09 g kg-1 na camada 
subsuperficial (10-20 cm). Os maiores valores 
de COT foram verificados na área de EU não 
havendo diferenças entre as áreas EC e F, sendo 
esse padrão também observado para a camada 
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subsuperficial (10-20 cm). O padrão verificado 
nesse estudo difere do observado por Denardin 
et al.  (2014) estudando o estoque de carbono no 
solo sob diferentes formações florestais, Chapecó 
– SC, em que os autores quantificaram maiores 
valores de COT nas áreas de mata (45,59 g kg-

1) em comparação à área de plantio de eucalipto 
(23,53 g kg-1). Uma possível explicação para a 
diferença seria que no estudo de Denardin et al.  
(2014) a área de eucalipto apresentava apenas 8 
anos de instalação enquanto nesse estudo o plantio 
de eucalipto conta com mais de 50 anos. Outro 
favor para o padrão de maiores valores de COT 
na área de EU deve-se a posição na paisagem 
onde esta área localiza-se. A área de EU situa-se 
numa posição de parte baixa de paisagem fazendo 
com que a água que converge das partes mais 
altas permaneça por mais tempo favorecendo 
um ambiente que retarda a decomposição da 
matéria orgânica, promovendo o seu acúmulo. 
Em contrapartida as áreas EC e F localizam-se 
em pontos da paisagem de maior declividade, 
favorecendo o fluxo de água e consequentemente 
acelerando o processo de decomposição da matéria 
orgânica. Quanto os valores de Estc, esses foram 
determinados somente para a camada superficial 
(0-10cm) variando entre 32,11 a 39,07 Mg ha-1, 
sendo os maiores valores de Estc quantificados na 
área F. Não foram verificadas diferenças entre as 
áreas EU e F, sendo os menores de Estc observados 
na área E. Os valores de Estc determinados para 
a área F se aproximam daqueles quantificados 
por Denardin et al. (2014) em que os autores 
quantificaram um valor aproximado de 32,02 Mg 
ha-1 para os primeiros 10 cm de profundidade.

CONCLUSÃO

De maneira geral verificou-se que as diferentes 
coberturas vegetais estão contribuindo para a 
manutenção da qualidade do solo nas áreas do 
PENB. Os maiores valores de carbono foram 
quantificados na área de eucalipto, já os maiores 
valores de Estc foram verificados nas áreas de 
floresta e eucalipto não havendo diferenças 
entre estas. Verifica-se que o longo de tempo de 
implantação do plantio de eucalipto bem como o 
processo de sucessão natural, estão contribuindo 
para o aumento dos teores e estoques de carbono 
no solo. Na área de eucalipto esse padrão pode 
estar sendo favorecido pela sua localização que 

contribui para que a decomposição da matéria 
orgânica ocorra de forma mais lenta propiciando 
esse acúmulo.
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