






A introdução de novos sistemas de gestão da vegetação herbácea em olivais de Trás-os-Montes, a que se 
tem vindo a assistir nos últimos tempos, tem realçado o interesse em conhecer os efeitos produzidos na 
variabilidade espacial das propriedades do solo. Nos olivais, frequentemente, consideram-se duas situações 
distintas, a linha de plantação (LP) onde as práticas culturais são mais intensivas e a entrelinha (EL), onde 
normalmente se realiza apenas o controlo da vegetação infestante. 
Objetivo: avaliar o efeito de diferentes sistemas de gestão do coberto vegetal herbáceo em olivais na 
distribuição espacial de propriedades físicas e químicas do solo. 

Variação espacial de propriedades físicas e químicas do solo em olivais de Trás-os-Montes 

Material e Métodos 

Introdução 

 Os olivais que utilizam coberturas vivas apresentam acumulação de resíduos orgânicos à superfície do 
solo, resultando num aumento da matéria orgânica do solo. 

 A cobertura do solo por espécies de leguminosas semeadas (LS), tende a melhorar a qualidade do solo  
e a diminuir a variabilidade espacial dos diversos parâmetros em análise. 

 De um modo geral, o solo junto à  LP  revela, nas condições do estudo, propriedades físicas e químicas 
que sugerem que neste local o mesmo é mais fértil que na EL. 

 A quase totalidade das propriedades do solo são mais favoráveis na zona onde as árvores desenvolvem 
preferencialmente as raízes (LP), permitindo maior disponibilidade de recursos para as plantas. 

Conclusões 

Resultados e Discussão 

 O tratamento HB é o que 
apresenta os maiores valores em 
ambas as situações (EL e LP) e o 
tratamento VN os menores. Em 
todos os tratamentos a densidade 
aparente é significativamente 
inferior na LP (Figura 2).  

 A densidade aparente  
apresenta variabilidade espacial 
inferior nos olivais com 
leguminosas semeadas (LS).  

 Os olivais que utilizam coberturas vivas 
(HB, LS e VN) apresentam acumulação 
de resíduos orgânicos à superfície, o que 
conduz a teores de matéria orgânica 
superiores e com distribuição espacial 
mais homogénea comparativamente aos 
olivais mobilizados(Figura 1).   

  Os solos tendem a ser mais ácidos na 
EL e no tratamento com utilização de 
herbicida (Quadro 1).  
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 O estudo decorreu em nove olivais com os seguintes sistemas de gestão do solo: (MT) solo nu ao longo de 
todo o ano, com recurso à mobilização tradicional; (HB) cobertura do solo por vegetação natural, com 
controlo efetuado por aplicação de herbicidas na linha de plantação  e destroçamento da vegetação seca 
na entrelinha; (LS) cobertura do solo por espécies de leguminosas semeadas, com controlo efetuado por 
pastoreio e posterior destroçamento da vegetação seca e (VN) cobertura do solo por vegetação natural  

  Em cada olival foram selecionados 16 locais (8 na entrelinha, EL e 8 na linha de plantação, LP), onde se 
procedeu à colheita do horizonte orgânico (quando presente) numa área de 30 x 30 cm e de amostras de 
solo perturbadas e não perturbadas na profundidade 0-5 cm. 

Figura 2. Densidade aparente do solo (g cm-3) por tratamento na camada 
0-5 cm. Para o mesmo tratamento, médias seguidas da mesma letra não 
difere significativamente a EL da LP (p<0,05). 

Quadro 2. Índices de enriquecimento (IE) de propriedades químicas do solo por tratamento 
na camada 0-5 cm 

Figura 1. Concentração de carbono orgânico no solo (g kg-1) por tratamento 
na camada 0-5 cm. Para o mesmo tratamento, médias seguidas da mesma 
letra não difere significativamente a EL da LP (p<0,05). 
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MT – mobilização tradicional; HB – herbicida; LS – Leguminosas semeadas; VN – vegetação natural  

MT – mobilização tradicional; HB – herbicida; LS – Leguminosas semeadas; VN – vegetação natural  
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Tratamentos 
Entrelinha (EL)  Linha Plantação (LP) 

Tratamento pH C P2O5 K2O Ca Mg K Na SBT 

MT 1,1 1,8 2,0 1,4 1,2 1,0 1,8 1,5 1,1 
HB 1,1 1,2 1,9 1,2 1,3 1,2 1,2 1,5 1,2 
LS 1,1 1,3 0,9 1,4 1,3 1,4 1,4 0,7 1,3 
VN 1,1 1,2 1,6 1,3 1,3 1,1 1,3 1,0 1,2 

 Os teores em cálcio, magnésio e soma das 
bases de troca (SBT) tendem a ser favorecidos 
pela sementeira de leguminosas (LS) (Quadro 1). 

Quadro 1. Densidade aparente e teor de humidade do solo. Para cada variável, médias seguidas da 
mesma letra não diferem significativamente (P < 0,05) 

Tratamento Situação pH Bases de troca SBT 
(H2O) Ca Mg K Na 

cmol(+) kg-1 
MT EL 5,6 ± 0,4b 3,6 ± 1,6 1,2 ± 0,7 0,4 ± 0,1b 0,2 ± 0,0 5,5 ± 2,3 

LP 6,0 ± 0,7a 4,2 ± 1,6 1,2 ± 0,6 0,7 ± 0,2a 0,3 ± 0,0 6,3 ± 2,1 
HB EL 5,2 ± 0,4b 2,3 ± 1,1 0,6 ± 0,3 0,6 ± 0,2 0,2 ± 0,1 3,7 ± 1,5 

LP 5,7 ± 0,5a 3,0 ± 1,1 0,7 ± 0,2 0,7 ± 0,2 0,3 ± 0,3 4,6 ± 1,5 

LS EL 5,5 ± 0,3b 4,4 ± 2,5 1,0 ± 0,9 0,5 ± 0,1b 0,3 ± 0,1 6,2 ± 3,4 
LP 6,0 ± 0,3a 5,7 ± 1,0 1,4 ± 0,5 0,7 ± 0,2a 0,2 ± 0,1 8,1 ± 1,2 

VN EL 5,5 ± 0,5b 3,2 ± 1,3 0,7 ± 0,3 0,6 ± 0,2b 0,3 ± 0,1 4,8 ± 1,8 
LP 5,9 ± 0,4a 4,1 ± 1,2 0,8 ± 0,2 0,8 ± 0,2a 0,3 ± 0,1 5,9 ± 1,5 

Sempre que superiores à unidade, os índices de enriquecimento (IE) 
traduzem um enriquecimento na propriedade em análise na LP (Quadro 
2) 
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