rLAS® v.3, n.2 (2018)
Artigo Completo: Carbono total do solo em cultivo de Pinus taeda sob
Cambissolo Húmico no Planalto Catarinense
www.revista.uniplac.net

CARBONO TOTAL DO SOLO EM CULTIVO DE PINUS TAEDA SOB
CAMBISSOLO HÚMICO NO PLANALTO CATARINENSE
TOTAL SOIL CARBON IN PINUS TAEDA CULTIVATION UNDER
CAMBISSOLO HUMICO IN SANTA CATARINA PLATEAU
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Resumo
A matéria orgânica do solo pode ser alterada significativamente com o manejo adotado
em cultivo florestal, sendo o atributo ideal para avaliar a qualidade do solo de sistemas
florestais. A contribuição de florestas de espécies exóticas traz benefícios ecológicos
adicionais, especialmente devido à proteção do solo nas bacias hidrográficas. O objetivo
do estudo foi avaliar o efeito do cultivo de Pinus taeda L., em três idades sobre o
carbono total cultivado na região do Planalto de Santa Catarina. As coletas de solo
foram realizadas em duas camadas: 0-20 e 20-40 cm, em dois transectos com 10 pontos
de coleta em cada amostra, equidistantes de 2,5 m, nos seguintes tratamentos: Pinus
com 9 anos (P9); Mata nativa (MN1); Pinus com 13 anos (P13); Mata nativa (MN2);
Pinus com 21 anos (P21); Mata nativa (MN3). O teor de carbono total (CT) nas áreas de
mata nativa foi maior em M13, e nas áreas de cultivo, PT13 apresentou os maiores
teores.
Palavras-chaves: Manejo do solo, cultivo florestal, solos florestais.
Abstract
The organic matter of the soil can be significantly altered with the management adopted
in forest cultivation, being the ideal attribute to evaluate the soil quality of forest
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systems. The contribution of forests of exotic species brings additional ecological
benefits, especially due to the protection of the soil in the watersheds. The objective of
this study was to evaluate the effect of Pinus taeda L., cultivation at three ages on the
total carbon cultivated in the region of Santa Catarina Plateau. Soil samples were
collected in two layers: 0-20 and 20-40 cm, in two transects with 10 collection points in
each sample, equidistant at 2.5 m, in the following treatments: 9 year old Pinus (P9);
Native forest (MN1); Pinus with 13 years (P13); Native Mata (MN2); Pinus, 21 years
old (P21); Native forest (MN3). The total carbon content (TC) in the native forest areas
was higher in M13, and in the cultivated areas, PT13 presented the highest levels.
Key words: Soil management, forest cultivation, forest soils.
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agrícolas
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(BAYER et al., 2004), uma vez que atua

hectare, fornecendo variados produtos
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atividade biológica, a estabilização de

temperatura média anual de 15,5°C e

agregados, a infiltração e retenção de

pluviosidade média de 1553 mm.

água, o aumento da CTC, o estoque e a

Os tratamentos constaram de

ciclagem de nutrientes, a complexação

seis sistemas de uso do solo e com as

de

altitudes médias de cada local de cultivo

compostos

e

elementos

que

prejudicam os ecossistemas, além de

florestal

e

mata

nativa:

1

–

mitigar a emissão dos gases de efeito

Reflorestamento de Pinus com 9 anos

estufa, por meio do sequestro de

(P9) – com 990 m de altitude; 2 – Mata

carbono (DIECKOW et al., 2005;

nativa próxima à área de Pinus com 9

ZANATTA et al., 2007).

anos (MN1); 3 – Reflorestamento de

Este estudo teve por objetivo

Pinus com 13 anos (P13) – com 1175 m

avaliar o efeito do cultivo de Pinus de

de altitude; 4 – Mata nativa próxima à

diferentes idades e da mata nativa sobre

área de Pinus com 13 anos (MN2); 5 –

o carbono orgânico total na região do

Reflorestamento de Pinus com 21 anos

Planalto de Santa Catarina.

(P21) – com 1064 m de altitude; 6 –
Mata nativa próxima à área de Pinus
com 21 anos (MN3).

2.MATERIAL E MÉTODOS

A escolha das áreas teve como
O presente estudo foi realizado

critério a idade do cultivo florestal e a

em área situada no município de Ponte

proximidade de área nativa com o local

Alta do Norte, na região do Planalto de

de cultivo de Pinus taeda L., para que

Santa Catarina. A área de estudo

as

apresenta solo do tipo Cambissolo

permitissem a comparação.

Húmico, derivado de rochas efusivas da

condições
As

de

áreas
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de

e
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mata

nativa

formação Serra Geral (Grupo São

compõem parte da reserva legal e área

Bento) e o tipo litológico é o basalto. A

de preservação permanente da empresa

condição de relevo é suave ondulado e a

que foi cedida para a pesquisa. As áreas

vegetação

de

primária

é

de

Floresta

estudo

de

cultivo

florestal

Ombrófila Mista de clima predominante

compreendem locais de conversão de

segundo Köppen (1948), mesotérmico

mata nativa. Estas áreas de cultivo

úmido com verão ameno (Cfb) com

formaram-se na década de 1970, por
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meio de incentivos fiscais. Naquela

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

época fazia-se uso da queima de restos
de resíduos culturais, porém, nos dias de

O teor de COT nas áreas de mata

hoje, quando necessário e/ou possível,

nativa variou, em média, de 27,1 g kg-

utiliza-se o subsolador no preparo do

1

solo, para o plantio em áreas com relevo

camadas avaliadas e nos diferentes

apropriado.

tratamentos (Tabela 1).

As

foram

A Tabela 1 ainda evidencia que

realizadas em janeiro e março de 2015,

conforme o aumento na profundidade

em amostras deformadas nas camadas

do solo, o teor de COT nas áreas de

de 0-20 cm e 20-40 cm, em seis locais

Pinus diminui, não sendo influenciado,

(três de P. taeda e três em mata nativa),

aparentemente, pela idade do cultivo

com auxílio de trado holandês, em dois

florestal, uma vez que P13 apresentou

transectos com 10 pontos de coleta em

os maiores teores nas duas camadas

cada amostra, equidistantes de 2,5 m.

(71,7 e 53,9 g kg-1, respectivamente).

O

coletas

teor

de

de

solo

(MN1) a 96,8 g kg-1(MN2) nas

(carbono

Onde as entradas de C (carbono) devem

orgânico total) do solo foi quantificado

ser maiores do que as perdas na forma

na fração terra fina seca ao ar macerada,

de

por combustão seca em autoanalisador

solúveis, de modo a diminuir as perdas

TOC/TNb (modelo multi N/C®2100,

por erosão do solo, que segundo Costa

Analytik Jena) na Sala de Equipamentos

et al., 2008 relacionou os aspectos

do

da

ambientais e agronômicos associado a

Santa

sistemas de cultura com alta adição de

Catarina (UDESC). Os dados foram

resíduos vegetais ricos em C e N

submetidos ao teste de Tukey (P <

resultando em balanço positivo de C no

0,05), utilizando o software SASM-Agri

solo.

Departamento

Universidade

versão 8.2.

do

COT

de

Solos

Estado

de

gases

As

e

compostos

quantidades

de

orgânicos

matéria

orgânica no solo são muito dependentes
da vegetação, tipo de solo, clima e
sistema de manejo adotado. Em geral,
se observam teores similares de matéria
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orgânica para solos de regiões tropicais

et al. (2003) sugerem que os teores de C

e regiões temperadas. Isto se deve a

são normalmente altos, devido à lenta

variações nas quantidades de matéria

decomposição, sendo assim, os valores

orgânica adicionadas pela vegetação e

encontrados

suas

apresentou 55% do COT na primeira

taxas

de

decomposição

(RHEINHEIMER et al. 2008).
A

altitude

camada

também

no

presente

(0-20cm),

trabalho,

observando

que

pode

houve redução dos valores de COT nos

interferir nos resultados, pois o aumento

dois sistemas estudados, da primeira

da mesma reduz a decomposição de

para a segunda camada, sendo explicado

agentes que contribuem para a entrada

pela altitude que se desenvolveu este

de C no solo e também na diversidade

trabalho, por apresentar uma menor

de plantas, que associada a fatores

decomposição, e sendo atenuado aos 6

climáticos, tipo de solo, cobertura

anos de idade, na medida em que

vegetal e práticas adotadas pelo sistema

aumenta

de manejo influenciam nos valores

(MORALES et al. 2013).

encontrados (Morais et al. 2013), como

a

do

solo

variação

encontrada

nos

comparados

entre

A

profundidade

no caso do tratamento MN2, por estar

valores

em altitude maior que 1100 metros.

florestal e área nativa, pode ser ligada a

Segundo Loss et al. (2011), o
impacto

dos

florestal,

sistemas

que

de

adicionam

diversidade

de

plantas

dos

cultivo
locais

cultivo

comparados, como a diferença que

matéria

apresentou em MN 2 e P13, onde MN 2

orgânica via resíduos vegetais, podem

apresentava

promover o aumento do conteúdo de C

plantas por se tratar de área nativa, em

do

a

comparação a P 13, associado a fatores

manutenção da sustentabilidade do solo

climáticos, tipo de solo, cobertura

e diminuição da emissão de CO2 para a

vegetal e pelas práticas adotadas de

atmosfera.

manejo.

solo,

contribuindo

para

maior

diversidade

de

Bayer et al. (2004), Morales et

Já nos valores de COT das áreas

al. (2013) relatam que os maiores

de cultivo florestal (tabela 1), na

conteúdos

profundidade

de

COT

ocorrem

nas

camadas superficiais do solo, e Balbinot

de

0-20

cm,

P

13

-1

apresentou 71,6 g kg , P 21 50,1 g kg-1,
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e P 9 com 25,0 g kg-1, já na camada de
-1

valores diminuem na medida em que

(20-40 cm), P 13 apresentou 53,9 g kg ,

aumenta a profundidade do solo, fato

P 21 com 42,3 g kg-1, e P 9 com 16,7 g

atribuído a menor quantidade de raízes e

kg-1,

conforme

a maior adição de resíduos na superfície

aumenta a profundidade, diminui o

do solo, que pode explicar os resultados

COT, porém não sendo influenciado

encontrados no presente trabalho.

demonstrando

que

pela idade de cultivo florestal, e os
Tabela 1. Teores de carbono orgânico total (COT), em g kg-1, em duas camadas de um
Cambissolo Húmico no Planalto de Santa Catarina.
Camada (cm)
MN1
P9
P21
MN3
P13
MN2
0-20
31,9 a D 25,1 a DE 50,1 a C
21,4 a E 71,7 a B
102 a A
20-40
22,2 b D
16,8 b D
42,3 b C 22,5 a D 53,9 b B 91,6 b A
Média
27,1 D
20,9 E
46,2 C
21,9 E
62,8 D
96,8 A
Letras minúsculas diferem entre as camadas e letras maiúsculas diferem entre os
tratamentos pelo teste de Tukey (P < 0,05).

foram utilizados como conversão do

4. CONCLUSÕES
O sistema de uso do solo com

solo.

florestas exóticas fornece menor aporte

Portanto, é possível concluir que

de carbono orgânico total, em área de

as áreas de cultivo florestal, sob

produção de Pinus taeda de nove anos e

Cambissolo Húmico, possuem certa

em área produtiva de Pinus taeda de 13

eficiência para o armazenamento de C

anos

nativa,

no solo, que altera os teores de carbono

ocorrendo o contrário em área produtiva

dentro de uma mesma floresta, como as

de Pinus taeda de 21 anos apresentando

características de vegetação e de relevo

maior aporte de carbono.

e manejo, que ocasionam maiores ou

em

relação

a

mata

A dinâmica do Carbono tem a

menores aportes de carbono no solo.

capacidade de alterar a produtividade
dos

ambientes

estudados,

principalmente em áreas produtivas que
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