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As modificações que se processam ao nível do solo, causadas pelos sistemas de gestão do solo 

em olivais, podem exercer grande influência sobre a qualidade do solo e a sua capacidade em 

armazenar  carbono. 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. Com o presente trabalho 

pretende‐se avaliar o efeito de diferentes sistemas de gestão do coberto vegetal herbáceo em 

olivais no armazenamento de carbono nos horizontes superficiais. O estudo decorreu em nove 

olivais com os seguintes sistemas de gestão do solo: (1) solo nu ao longo de todo o ano, com 

recurso à mobilização  tradicional;  (2) cobertura do solo por vegetação natural, com controlo 

efetuado  por  aplicação  de  herbicidas  na  linha  de  plantação  e  destroçamento  da  vegetação 

seca na entrelinha; (3) cobertura do solo por espécies de leguminosas semeadas, com controlo 

efetuado por pastoreio e posterior destroçamento da vegetação seca e (4) cobertura do solo 

por  vegetação natural.  Em  cada olival  foram  selecionados 16  locais  (8 na entrelinha e 8 na 

linha de plantação), onde se procedeu à colheita do horizonte orgânico numa área de 30 x 30 

cm  e  de  amostras  de  solo  perturbadas  e  não  perturbadas  na  profundidade  0‐5  cm.  Com 

exceção do tratamento VN, observa‐se um decréscimo significativo do teor de carbono na EL 

comparativamente à LP, o que pode estar associado à maior produção de resíduos orgânicos 

na  LP.  Globalmente,  o  teor  de  carbono  é  significativamente  superior  no  tratamento  com 

leguminosas  semeadas  (LS), o que parece  refletir diferenças na natureza  e na produção de 

biomassa  pelo  coberto  vegetal.  Por  outro  lado,  a  acumulação  de  resíduos  orgânicos  à 

superfície, com a sequência HB > VN > LS, parece significar que existe uma maior eficiência na 

transferência de carbono dos resíduos orgânicos para o solo em LS. 

 

Financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, com  financiamento parcial do FEDER, 

através do projeto PTDC/AGR ‐ PRO/ 111123 /2009: The use of biological indicators as tools for 

assessing  the  impact  of  agricultural  practices  in  sustainability  of  olive  grove.



 As modificações que se processam ao nível do solo, causadas pelos sistemas de gestão do solo em olivais, podem 
exercer grande influência sobre a qualidade do solo e a sua capacidade em armazenar carbono. 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. 

Efeito da gestão do coberto vegetal herbáceo do solo no 
armazenamento de carbono 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 do armazenamento de C no 
sistema. 

  A cobertura do solo por espécies de leguminosas semeadas (LS), tende a transferir com maior rapidez o C do HO para o solo. 

  Apesar dos sistemas que utilizam a manutenção de coberturas vegetais vivas terem um tempo de implementação muito curto comparativamente aos sistemas 
mobilizados, os primeiros apresentam quantidades de C superiores. Nos tratamentos mobilizados são visíveis os efeitos da erosão através da formação de ravinas, 
exposição do subsolo e escoamento superficial, contribuindo estes processos para a perda preferencial de argila e matéria orgânica do solo. 

Conclusões 

Resultados e Discussão 

 Os olivais que utilizam coberturas 
vivas (HB, LS e VN) apresentam 
acumulação de resíduos 
orgânicos à superfície (horizonte 
orgânico; HO), o que acrescenta 
C ao sistema comparativamente 
aos tratamentos mobilizados 
(MT). Nos tratamentos com 
leguminosas semeadas e 
vegetação natural (LS e VN), a 
transferência de C do HO para o 
solo, aparentemente, ocorre de 
forma mais rápida (Figura 2).  
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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 e 8 na linha de plantação), 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.  

 O C orgânico do solo foi calculado a partir da equação: COS = zCc (DA – 2,65 EG / 100) 

Onde: COS – C orgânico solo, kg m-2, z – profundidade, cm, Cc – concentração C, g kg-1, DA – densidade aparente, g 
cm-3, EG – elementos grosseiros  (v v -1) 
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 Em todos os tratamentos a quantidade 
de C armazenada no solo é superior na 
LP (Figura 1), embora apenas com 
diferenças significativas no tratamento 
MT O tratamento LS é o que apresenta 
os maiores valores em ambas as 
situações (EL e LP) e o tratamento MT 
os menores.  

 O armazenamento de C apresenta 
variabilidade espacial inferior nos 
olivais com coberturas vivas (HB, LS e 
VN).  Figura 1. Carbono armazenado no solo (kg m-2) por tratamento na 

camada 0-5 cm. Para o mesmo tratamento, médias seguidas da mesma 
letra não diferem significativamente a EL da LP (p < 0,05). 

Figura 2. Carbono armazenado no horizonte orgânico (HO) por 
tratamento. Para o mesmo tratamento, médias seguidas da mesma letra 
não difere significativamente a EL da LP (p<0,05). 
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 Para além da natureza dos resíduos orgânicos 
produzidos, a aplicação de herbicida (HB) 
parece interferir com a atividade biológica do 
solo diminuindo a taxa de decomposição dos 
resíduos orgânicos aí acumulados (Figura 2). 
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Figura 3. Carbono total armazenado no horizonte orgânico e na camada 
mineral superficial do solo (kg m-2) por tratamento.. Valores no interior das 
colunas representam a percentagem de C armazenado no solo. Médias 
seguidas da mesma letra não diferem significativamente (p<0,05) 
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 A mobilização do solo (MT) reduziu significativamente o 
armazenamento de C no sistema. No tratamento com aplicação de 
herbicida (HB) o C encontra-se distribuído de forma equitativa no 
HO e na camada mineral superficial. As leguminosas (LS) tendem a 
aumentar o armazenamento de C no solo devido à rápida 
decomposição dos resíduos que constituem o HO (Figura 3). 
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