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Resumo  
Analisam-se, neste trabalho, as consequências do abandono dos campos de cultivo 
nas características físicas e químicas dos solos, numa área interior do Centro de 
Portugal. Para o efeito, seleccionaram-se áreas-amostra representativas de diferentes 
etapas de abandono incluindo parcelas em cultivo, parcelas com 3-4 anos de 
abandono, parcelas com 15-20 anos de abandono, parcelas com 30-40 de abandono e 
parcelas com vegetação autóctone, pouco perturbadas pelas actividades antrópicas. 
Os dados obtidos mostram que, em simultâneo à acção colonizadora da vegetação 
está patente um certo incremento na fertilidade dos solos, sobretudo quando o 
abandono é muito antigo. Todavia, é sob a vegetação autóctone (carvalhais) que 
surgem os solos de melhor qualidade devido aos maiores teores de matéria orgânica 
e macronutrientes principais, à superior porosidade e à menor densidade. Em 
contrapartida, nas parcelas em utilização e, sobretudo, nas que foram recentemente 
abandonadas encontram-se as mais baixas percentagens de matéria orgânica e 
macronutrientes essenciais para as plantas. A presença de espécies do género Cytisus 
desencadeia várias alterações nas características físico-químicas dos solos devido ao 
efeito melhorante que estas espécies promovem.  

Abstract 
This work analyzes the consequences of crop abandonment on the physical and 
chemical characteristics of soils, in an interior area of the central region of Portugal.   
In this sense, representative sample areas were selected from different stages of 
abandonment, including currently cultivated areas, crops presenting 3-4 year-old 
abandonment, 15-20 year-old abandonment, 30-40 year-old abandonment and areas 
with autoctone vegetation, little disturbed by anthropic activities. Obtained data 
show that, simultaneously with the vegetation’s colonizing action, there is a certain 
increment in soil fertility, especially where the abandonment is ancient. However, it 
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is under autoctone vegetation (oak) that high quality soils arise, due to larger 
amounts of organic materials and main macronutrients, higher porosity and lesser 
density. On the other hand, in the studied areas, especially in recently abandoned 
crops, there can be found the lowest percentages of organic materials and 
macronutrients essential to plants. The presence of species from the genera Cytisus 
triggers several modifications in the physical and chemical characteristics of soils, 
due to the improving effect that these species promote. 

Introdução 
O Interior de Portugal sofreu após os anos 60 um acentuado processo de 
despovoamento, com a consequente desvitalização do espaço agrário e abandono de 
vastas áreas de cultivo. Após o abandono dos campos de cultivo inicia-se um 
processo de colonização vegetal, que converge para uma reflorestação espontânea, 
num espaço de tempo que pode ser extraordinariamente variável, em função de 
diversos factores como as características edáficas, o clima, a topografia ou acções 
humanas posteriores, como por exemplo o seu aproveitamento para a prática da 
pastorícia, exploração de lenha, ou outras perturbações como os incêndios florestais. 
Além de desencadearem fortes impactes na composição e estrutura da vegetação, o 
abandono dos campos ocasiona, igualmente, importantes alterações na física e 
química dos solos e, ainda, nos processos de intercâmbio com a atmosfera e no 
ciclos biogeoquímicos (Pardini et al., 1991, Ruiz-Flaño, 1993; Cerdà et al., 1994; 
Fernández et al., 1994; Soriano, 1994; González & Bueno, 1996; Kosmas et al., 
2000; Molina et al., 2001; Caravaca et al., 2002, Casermeiro, et al., 2003; Dunjó et 
al., 2003). Contudo, os mecanismos que envolvem a regeneração natural ou a 
degradação dos solos após o abandono são extremamente complexos, devido à 
multiplicidade de factores que interferem na edafogénese: sucessão vegetal, 
características e condições do solo imediatamente após o abandono, condições 
climáticas ou de topografia, entre outros.  
O principal objectivo do presente trabalho centra-se na avaliação das consequências 
do abandono dos campos de cultivo nas características físicas e químicas dos solos, 
numa área interior do Centro de Portugal. Pretende-se, assim, averiguar se a 
recuperação do coberto vegetal, associado ao abandono dos campos de cultivo, se 
traduz num incremento da fertilidade dos solos.  

Material e métodos  
A área de estudo localiza-se na parte meridional da Beira Interior Norte, mais 
especificamente no concelho do Sabugal. O substrato granítico é o dominante e os 
solos são na sua maioria cambissolos dístricos (FAO-UNESCO, 1974). Anualmente, 
a precipitação média ronda os 800 mm/ano, sendo a sua sazonalidade tipicamente 
mediterrânea (o Outono/Inverno é o período mais húmido e a Primavera/Verão 
coincide com uma época de carências hídricas). Para a área em estudo, a sucessão 
secundária das comunidades vegetais na sequência do abandono de terras, 
conduziria a um carvalhal de Quercus pyrenaica Willd. como etapa final (Vegetação 
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Potencial Natural), depois de um longo período de tempo sem perturbações. No 
entanto, este processo está longe de representar uma etapa linearmente gradativa. 
Nestas circunstâncias, as etapas que se descrevem no processo de recolonização 
vegetal, nem sempre são de tipo sequencial e não podem ser interpretadas como 
unidireccionais nem correlativas, uma vez que podem exibir cronologias 
absolutamente diferenciadas.  
O primeiro sintoma da ausência ou da menor presença do Homem nos trabalhos de 
manutenção dos campos de cultivo está patente na proliferação do estrato herbáceo, 
predominantemente de gramíneas, oportunistas e pioneiras, a que se associam mais 
tarde outras espécies, tais como o feto ordinário (Pteridium aquilinum) ou as silvas 
(Rubus spp.). Posteriormente, e passados alguns anos, são as espécies de porte 
arbustivo que começam a ganhar terreno. As giestas (Cytisus spp.) e os rosmaninhos 
(Lavandula stoechas) são quase sempre as espécies principais a invadir os campos 
antes dedicados à prática da agricultura. Vários autores (Aguiar, 2001; Rodrigues, 
2004) interpretaram o giestal heliófito dominado por Cytisus multiflorus (L`Her.) 
como fitocenose primocolonizadora dos solos abandonados pela agricultura, na 
região de Trás-os-Montes. Pelas paridades em termos físicos, sobretudo do ponto de 
vista climático e geomorfológico, também nesta área assume preponderância. 
Passada mais de uma década de abandono, a colonização é acompanhada por alguns 
arbustos da família Quercus, por entre um estrato arbustivo, por vezes, alto e 
cerrado, deixando os campos completamente irreconhecíveis.  
A quantificação dos processos de degradação ou reabilitação dos solos após o 
abandono requer a avaliação de propriedades (físicas, químicas e biológicas) que 
sejam indicadoras das alterações introduzidas pelos sistemas de uso. Essas 
alterações foram avaliadas através da comparação de atributos entre as diferentes 
áreas-amostra e a vegetação climácica de referência, que na área em análise se 
enquadra na associação Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae (Costa et al., 1998).  
A metodologia geral assentou nos seguintes pressupostos: (1) Selecção de áreas-
amostra representativas de diferentes etapas de abandono, incluindo: parcelas em 
cultivo (n=4); parcelas com 3-4 anos de abandono (predomínio do estrato herbáceo) 
(n=4); parcelas com 15-20 anos de abandono (ocupadas com espécies arbustivas) 
(n=6); parcelas com 30-40 anos de abandono (carvalhal em recuperação) (n=4); 
parcelas com vegetação autóctone, sendo as respectivas perturbações ao longo do 
tempo pouco relevantes (n=4); (2) Recolha de 2 a 3 amostras de solo, por parcela, às 
profundidades de 0-10 e 10-20 cm e determinação laboratorial de diferentes 
variáveis: textura3, densidade4, porosidade2, humidade do solo5, pH6, matéria 
orgânica7 e macronutrientes principais (fósforo8, potássio6, cálcio e magnésio 
assimiláveis). Em cada uma das parcelas foram, ainda, determinadas a resistência à 

                                                           
3- A separação da matriz fina (< 63µm) do material mais grosseiro (> a 63µm) efectuou-se  por via 
húmida. 
4- Através do método do cilindro, com dimensões conhecidas.  
5- Método gravimétrico.   
6- Método potenciométrico, na água à proporção de 1:2,5.  
7- Método de Tinsley (1950), detalhadamente descrito em Oliveira (2005). 
8 - Método de Egnér-Riehm. 
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penetração9 e à torção10. (3) Análise dos resultados através do recurso a estatísticas 
descritivas (média, desvio-padrão), análise da variância (ANOVA) e coeficientes de 
correlação. Depois de se avaliar a existência de diferenças entre as médias, mediante 
aplicação de ANOVA, efectuaram-se provas post hoc de classes que permitem 
determinar quais as médias que mais diferem. As provas realizadas são as de Tukey 
b, através das quais se identificam subconjuntos homogéneos de médias que se 
distanciam entre si. Na interpretação dos resultados foram tidos em conta níveis de 
significado inferiores a 0,05 (α: <0,05). 

Resultados 
As análises granulométricas efectuadas mostram o predomínio de texturas francas 
ou franco-arenosas nos solos analisados (quadro1). A fracção granulométrica 
compreendida entre os 2mm e os 64µm é a que predomina, exibindo valores médios 
acima dos 50%. As menores densidades médias encontram-se nas parcelas com o 
cultivo de cereal (0,89g cm-3) a que correspondem, em oposição, as maiores 
porosidades (66%) e a menor resistência à penetração e torção. Com uma 
percentagem de espaços porosos ligeiramente inferior destacam-se as parcelas com 
um abandono já muito antigo e as que comportam a vegetação autóctone. No 
primeiro caso trata-se de uma porosidade essencialmente textural resultante da 
recente remobilização do solo enquanto nos outros dois usos corresponde a uma 
evolução natural dos solos, sob uma vegetação em avançado estado de recuperação 
ou adulta. Na etapa inicial de abandono verifica-se um incremento na densidade 
aparente, tanto à superfície como em profundidade e uma diminuição na porosidade. 
Em simultâneo, opera-se um aumento na resistência mecânica à penetração e à 
torção.  
Os resultados obtidos para as comunidades arbustivas, dominadas por espécies do 
género Cytisus e exemplificativas de um longo abandono, sugerem uma diminuição 
na densidade e um incremento na porosidade tanto à superfície como em 
profundidade. Não obstante, os respectivos valores ainda se distanciam das parcelas 
abandonadas há mais de três ou quatro décadas. Esta alteração na estrutura do solo, 
associada à evolução da cobertura herbácea e sobretudo arbustiva, relaciona-se com 
o desenvolvimento do sistema radicular, acumulação de maiores teores de matéria 
orgânica à superfície e devido à inferior presença de actividades humanas e animais.  
Para o conjunto das amostras analisadas, o pH (H2O) obtido varia entre um mínimo 
de 4,3 e um máximo 5,7, ou seja em termos qualitativos, podem ser classificados 
entre muito ácidos a ácidos11. Segundo Porta et al. (1999), estes solos caracterizam-
se por uma actividade bacteriana escassa, por uma acentuada pobreza em carbonato 
de cálcio e por elevados níveis de alumínio.  
 
 

                                                           
9- Através de um penetrómetro de mão (Modelo Eijkelkamp) cuja unidade de medida se encontra 
expressa em kg cm-2, entre 0 e 4.5 
10- Através de um Tovanne10 cuja unidade de medida se expressa em kg cm-2, entre o mínimo de 0 e o 
máximo de 10. 
11- Interpretação segundo o “Laboratório de Solos e Fertilidade” da Escola Superior Agrária de Coimbra.  
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Quadro 1- Principais características dos solos (média e desvio-padrão). 

 
 
 
A matéria orgânica do solo é comummente reconhecida como uma das componentes 
químicas chave da fertilidade do solo. A análise dos valores do quadro 1, relativos à 
concentração de matéria orgânica nos 20 cm superficiais, evidenciam a acentuada 
pobreza dos solos desta região do ponto de vista químico, pois só excepcionalmente 
são ultrapassados os 2% do peso total da amostra, nos 10 cm superficiais. Na 
camada superficial do solo, as parcelas com vegetação autóctone e há mais tempo 
inalteradas pelas actividades humanas são as que possuem os maiores teores de 
matéria orgânica, como são disso exemplo as de carvalhal em recuperação, com uma 
média de 1,47%, e as que comportam as comunidades arbustivas, com 1,43%. De 
qualquer forma estes valores representam cerca de metade dos verificados sob a 
vegetação autóctone (com uma média de 3,29%). Por efeito da decomposição da 
matéria vegetal fornecida ao solo pelas espécies arbustivas e arbóreas que, 
entretanto, se foram desenvolvendo, é também sob estas comunidades que se 
encontram os maiores teores de potássio uma vez que este elemento é o que se 
encontra em maiores proporções nos tecidos vegetais (Ruiz-Flaño, 1993). Repare-se 
que os solos das parcelas onde abandono é já muito antigo concentram praticamente 
o dobro do potássio assimilável, face às que estão a ser utilizadas pelo Homem. 
Aliás, estas parcelas sujeitas a uma acção antrópica mais ou menos regular e as que 
sofreram um processo de abandono ainda recente evidenciam os mais baixos teores 
de matéria orgânica, potássio e fósforo assimiláveis.  
A apreciação dos valores médios relativos ao conteúdo de cálcio e magnésio nos 
solos da área em análise permite aferir a sua escassez em todos os usos, tanto à 
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superfície como em profundidade, em associação directa com os baixos pHs 
identificados. A excepção verificada para o cálcio e o magnésio assimiláveis, 
decorrente dos valores relativamente mais altos, resultam da necessária adição de 
adubos, essencialmente químicos, de modo a rebater a acentuada acidez dos solos e 
incrementar a disponibilidade de bases, essenciais ao normal desenvolvimento dos 
cereais. Todos os macronutrientes registam um decréscimo com a profundidade. 
Para averiguar se as diferenças entre os dados das diferentes variáveis são 
representativos para cada um dos usos do solo procedeu-se à análise da variância 
(ANOVA). Os resultados expressos no quadro 1 (identificados pela letra a) mostram 
que grande parte das variáveis, quer físicas quer químicas, apresentam diferenças 
estatísticas representativas entre os diversos usos do solo, pois os resultados da 
ANOVA são inferiores a 0,05. Como excepção destacam-se a textura, nas 
granulometrias inferiores a 2 mm, o pH, tanto à superfície como em profundidade, o 
potássio assimilável, entre os 10 e os 20 cm de profundidade, e o magnésio 
assimilável.   
A aplicação do coeficiente de correlação linear de Bravais-Pearson entre as 
principais variáveis físicas e químicas dos solos (quadro2) mostra algumas relações 
que importa destacar. Da sua análise sobressai a correlação, inversa, estabelecida 
entre a densidade aparente e a porosidade (r= -1), e a respectiva associação positiva 
com a resistência mecânica à penetração (r= 0,51) e torção (r= 0,43). Com sentido 
positivo destacam-se as relações definidas entre a matéria orgânica e os principais 
macronutrientes fósforo e potássio assimiláveis (r= 0,47 e r= 0,83 respectivamente). 
Com o cálcio denota uma correlação inversa. A percentagem de humidade associa-
se positivamente com a matéria orgânica disponível nos 10cm superficiais e com a 
respectiva porosidade. Estes resultados parecem indicar que os solos da área de 
estudo se individualizam em função de duas características principais: uma física, 
associada à densidade/porosidade e outra química definida pela matéria orgânica.  
 
 

Quadro2: Resultados da aplicação do coeficiente de correlação linear de 
Bravais-Pearson entre variáveis físico-químicas dos solos (10 cm 

superficiais). (*):Correlação significativa ao nível de 0,05. 

 

 Poros. 
Resit. 
Penet. 

Resis. 
torção 

pH 
(H2O) 

Mat. 
org. 

P2O5 K2O Ca2+ Mg2+ Humid. 

Dens. Apar. -1,00* 0,51* 0,43* -0,14 -0,08 0,13 -0,06 0,06 -0,22 -0,39* 
Poros. *** -0,51* -0,43* 0,14 0,08 -0,13 0,06 -0,06 0,23 0,39* 
Resit. Penet.  *** 0,87* -0,2 0,13 -0,1 0,14 -0,07 -0,04 0,09 
Resis. torção   *** -0,2 0,22 -0,07 0,11 -0,15 -0,04 0,2 
pH (H2O)    *** 0,02 0,17 -0,01 0,53* 0,35* -0,15 
Mat. Org.     *** 0,47* 0,83* -0,39* 0,25 0,30* 
P2O5      *** 0,48* -0,09 0,21 -0,06 
K2O       *** -0,44* 0,21 0,17 
Ca2+        *** 0,57* -0,05 
Mg2+         *** 0,36* 
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Quadro 3: Contraste post hoc Tukey B da densidade aparente (A) e da 

percentagem de matéria orgânica (B) 

A N 1 2 3

I 8 0,891

V 8 0,941 0,941

IV 10 0,943 0,943

III 16 1,065

II 8 1,232

Subconjunto para alpha = .05

 

B N 1 2 3

I 8 0,491

II 8 0,574

III 16 1,419

IV 10 1,626

V 8 3,278

Subconjunto para alpha = .05

 

I- Parcelas em cultivo; II- Parcelas com 3-4 anos de abandono (abandono recente); 
III- Parcelas com 15-20 anos de abandono (abandono antigo); IV- Parcelas com 30-
40 de abandono (abandono muito antigo); V- Parcelas com vegetação autóctone. 
 
 
Assim, com base nos dados apurados anteriormente e com o objectivo de conhecer 
os usos do solo que apresentam as diferenças mais importantes realizou-se um 
contraste post hoc Turkey B para a densidade aparente e para a matéria orgânica. Os 
resultados representados no quadro 3 mostram que para as duas variáveis foram 
definidos 3 grupos homogéneos, no entanto a associação dos diferentes usos do solo 
é diferente. No caso da matéria orgânica individualiza-se um primeiro grupo, onde 
se integram as parcelas em cultivo (I) e as abandonadas recentemente (II), do 
segundo conjunto fazem parte as parcelas com giestais (III) e com carvalhal em 
recuperação (IV) e, no último insere-se a vegetação autóctone (V). No caso da 
densidade aparente, os usos do solo que geram as maiores diferenças são as parcelas 
em cultivo (I), as parcelas com 15-20 anos de abandono (III) e as recentemente 
abandonadas (II). 

Conclusões 
Assumindo que os solos possuíam sensivelmente as mesmas características antes de 
qualquer intervenção humana, verificamos que as parcelas abandonadas há 3-4 
décadas apresentam valores de densidade, porosidade, resistência à penetração e 
torção praticamente idênticos aos registados nos povoamentos de Quercus 

pyrenaica, tidos como a vegetação autóctone desta região, sugerindo uma 
importante recuperação física. Do ponto de vista químico os desvios são ainda 
significativos.  
As parcelas em utilização pelo Homem e recentemente abandonadas comportam os 
solos de menor qualidade, caracterizados por baixos teores de matéria orgânica, 
maior grau de compactação e inferior capacidade de retenção hídrica. O abandono 
das parcelas agrícolas e o consequente desenvolvimento de uma cobertura vegetal 
constituída maioritariamente por espécies do género Cytisus desencadeia várias 
alterações ao nível das propriedades físicas e químicas do solo. Estas alterações 
derivam do fornecimento de materiais orgânicos e do efeito melhorante que estas 
espécies promovem nos solos, por se integrarem na família das Leguminosae 
(Polunin, 1991). 
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Assim sendo, a fertilidade dos solos, dependente das suas componentes físicas e 
químicas, em especial da matéria orgânica, mostra uma relação importante com o 
tempo de abandono, ou seja faz-se de forma paralela ao processo de colonização 
vegetal, uma vez que o solo se vê directamente influenciado pela tarefa de 
construção que pode ser atribuída à vegetação (Ruiz-Flaño, 1993; Soriano, 1994). 
Com efeito, o abandono dos campos traduz-se, depois de algumas décadas, em solos 
com maior conteúdo em matéria orgânica (Fernández et al., 1994; Dunjó et al., 
2003), maior estabilidade estrutural dos agregados (Cerdà et al., 1994; Fernández et 
al., 1994), menores densidades e maior capacidade de retenção de água, pelos 
crescentes níveis de infiltração e aumento da porosidade. 
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Resumo  
A fracção sólida do chorume (FSC) de duas explorações de pecuária leiteira 
intensiva foi compostada: (i) sobre o solo, incluindo, ou não, palha, e com diferentes 
níveis de volteio, em 2004; e (ii) sobre uma tela de cobertura do solo, com e sem 
volteio, com diferentes coberturas e diferentes volumes em 2005. O teor de matéria 
seca da FSC da primeira exploração (30%) apresentou um valor superior, embora o 
rendimento da máquina separadora da FSC tenha sido inferior (1 m3 hora-1) 
relativamente ao observado na segunda exploração (4 e 3 m3 hora-1 e 22% e 24% de 
MS, respectivamente, em 2004 e 2005). A FSC com 30% MS atingiu elevadas 
temperaturas logo após a sua separação mas o mesmo não aconteceu com a FSC 
com menor teor de MS, particularmente quando foi compostada sem palha. O pH da 
FSC variou entre 8 e 9 durante a compostagem e a razão C/N foi semelhante entre 
tratamentos para o mesmo período de compostagem. 
A concentração de NH4

+ foi muito elevada durante a fase termófila da 
compostagem, após a qual diminuiu, acentuadamente, enquanto que a concentração 
de NO3

- foi mínima naquela fase e aumentou significativamente após três meses de 
compostagem.  O maior teor de MS da FSC inicial, a mistura com palha e a ausência 
de cobertura ou a cobertura geotextil (tecido de polipropileno) associaram-se a 
concentrações mais baixas de azoto amoniacal (NH4

+). Estas observações e, ainda, 
considerando que as elevadas temperaturas durante a compostagem e o pH alcalino 
da FSC potenciam a volatilização de amoníaco, sugerem que a redução deste tipo de 
perdas de N pode ser conseguido: (i) diminuindo o rendimento da máquina 
separadora da FSC; (ii) misturando a FSC com um material com elevada razão C/N; 
(iii) diminuindo o número de volteios; e (iv) mantendo as pilhas cobertas com tecido 
de polipropileno ou destapadas sob coberto.  
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Abstract 
Screw pressed dairy cattle slurry solid fraction (CSSF) was collected during 2004 
and 2005 from two dairy farms with 30% and 22% - 24% dry matter (DM) content 
and the effects of covered either with black polyethylene or with polypropylene, pile 
dimension, straw addition and of turning frequency on the fate of N were examined. 
The CSSF with 30% DM was collected at a rate of 1 m3 h-1 and the material with 
22% - 24% DM was collected at the rate of 4 - 3 m3 h-1 in 2004 and 2005, 
respectively. Thermophilic temperatures were attained soon after separation of 
CSSF with 30% DM. In contrast, temperatures were much cooler in CSSF with 22% 
DM without straw. The pH ranged from 8 to 9 and C/N ratio was similar amongst 
treatments on each sampling occasion.  
Mineral N production was characterized by high NH4

+ and low NO3
- contents during 

the thermophilic phase followed by a decrease of NH4
+ and an increase of NO3

- 
towards the end of composting. Higher DM, and straw addition were both associated 
with lower NH4

+ compost concentrations, whereas polyethylene cover was 
associated with increased NH4

+
 concentration. Therefore, to minimize N loss as NH3 

gas given that pH was alkaline during the thermophilic phase of composting, it is 
suggested: i) to increase DM by slowing the rate of the screw dewatering 
mechanism; ii) to increase the C/N ratio of composting mixture; iii) to reduce 
turning frequency; and iv) to avoid polyethylene cover.  

Introdução  
No processo de compostagem, as proteínas são decompostas em aminoácidos e em 
moléculas orgânicas mais simples até o azoto (N) ser mineralizado através da 
amonificação (excepto a componente que é humificada) com produção de amoníaco 
(NH3). Com a protólise do NH3 e a consequente produção do ião amoniacal (N-
NH4+), o azoto pode ainda ser nitrificado (oxidado) resultando N nítrico (N-NO3-). 
Nos estrumes sólidos compostados em condições aeróbias, o N é praticamente todo 
orgânico (> 95%; Kirchmann, 1985). O N mineral encontra-se principalmente como 
N amoniacal (N-NH4+) na fase mais activa (fase termófila) da compostagem, e na 
forma nítrica (N-NO3-) quando o composto está maduro. Em comparação com a 
compostagem aeróbia, o N no chorume digerido em condições anaeróbias tem uma 
fracção muito maior de N amoniacal. 
Os microrganismos responsáveis pela compostagem preferem o N-NH4

+ ao N-NO3
- 

Como existe pouco N-NO3
- na fase termófila da compostagem, quer porque o N 

mineral é utilizado pelos decompositores, quer porque as bactérias nitrificantes não 
resistem a elevadas temperaturas, é provável que a presença de N nitroso (N-NO2

-) 
seja também escassa. Se existir N em excesso, e os microrganismos não o 
conseguirem utilizar por falta de carbono disponível, o N acumula-se como N-NH4

+ 
e N-NO3

- e pode perder-se por volatilização ou por lixiviação, respectivamente. 
O NH3 contribui para os odores desagradáveis e pode provocar acidificação e 
eutrofização (Fukumoto, et al., 2003). Tiquia & Tam (2000) destacaram os 
processos de volatilização do amoníaco e de desnitrificação (redução do NO3

-) como 
responsáveis pelas perdas mais significativas de N, e encontraram na bibliografia 
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referências a perdas de N entre 21% e 77%. Raviv et al. (2004) referiram perdas 
semelhantes (16% - 74%) e concluíram, também, que a maioria das perdas de N era 
causada pela volatilização de NH3. Em contrapartida, a emissão de gases com efeito 
de estufa (N2O e CH4) foi muito superior com o armazenamento do chorume da 
pecuária leiteira em condições de anaerobiose, em comparação com a sua 
compostagem em condições aeróbias (Amon et al., 2001). Apesar de se conseguir 
produzir compostos com interesse agronómico com base na FSC é necessário 
investigar o processo de compostagem com o objectivo de minimizar as perdas de N 
por volatilização do amoníaco. 

Material e métodos  
Construíram-se 6 pilhas de compostagem com 15 m3 de volume, em 2004, sobre o 
solo, duas com a fracção sólida do chorume (FSC) de uma exploração de pecuária 
leiteira intensiva, duas com esta FSC misturada com palha de cevada (5% p/p fresco; 
11% p/p seco) e as restantes duas com a FSC de uma segunda exploração. As pilhas 
de cada par foram sujeitas a um número diferente de volteios: 5 e 10 na primeira 
exploração; 4 e 8 na segunda. As pilhas foram cobertas com um filme de polietileno 
preto, excepto durante os volteios. Na primeira exploração o rendimento da máquina 
separadora da FSC foi de 1 m3 hora-1, possuindo a FSC 30% de matéria seca (MS) 
enquanto que na segunda, o rendimento foi 4 vezes superior mas, em contrapartida, 
a FSC obtida possuía 22% MS. Realizaram-se oito colheitas, de cinco amostras por 
cada pilha, nos seguintes dias de compostagem: 0, 7, 14, 28, 42, 63, 91 e 105. 
Em 2005, construíram-se 16 pilhas com a FSC destas duas explorações. Na primeira 
exploração o teor de MS e o rendimento da máquina separadora manteve-se idêntico 
a 2004 (30%; 1 m3 hora-1) e na segunda alterou-se ligeiramente (24%; 3 m3 hora-1). 
Metade das pilhas iniciaram-se com 15 m3 ao ar livre, 4 cobertas com um filme de 
polietileno preto e 4 com uma tela de tecido de polipropileno verde, designada por 
geotextil “toptex”, a qual, não permite a infiltração de água mas possibilita as trocas 
gasosas com o exterior. As restantes 8 pilhas, com 5 m3, foram cobertas com 
polietileno ou descobertas no interior de um túnel de polietileno. Metade das pilhas 
tiveram 5 volteios e as restantes não foram reviradas. Todas as pilhas foram 
colocadas sobre uma tela de polietileno para impedir a entrada de terra durante o 
volteio. 
A temperatura no centro das pilhas e a temperatura do ar exterior foi monitorizada 
em cada minuto com termístores (tipo ST1, Delta-T Devices), sendo os valores 
médios horários registados com um registador de dados (Delta-T Devices).  
Recorreram-se às normas europeias (CEN, 1999) para a determinação da humidade 
dos compostos, com base em 50 g de material original (EN 13040), do pH por 
potenciometria utilizando extractos de 60 cm3 de amostra por 300 ml de água (EN 
13037), da matéria orgânica (MO), por calcinação numa mufla a 550°C durante 4 
horas (EN 13039) e do azoto (N) pelo método Kjeldahl modificado (EN 13654).  
Parte das amostras foram congeladas imediatamente após a colheita, para a 
determinação do azoto mineral, após extracção com KCl 2M (1:5), por 
espectofotometria de absorção molecular (Houba et al., 1995), em autoanalisador de 
fluxo segmentado, sendo a concentração de N amoniacal determinada pela reacção 
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de Berthelot e a de N nítrico através do reagente de Griess-Ilosvay, após redução em 
coluna de cádmio. A comparação da concentração de N amoniacal ou N nítrico entre 
tratamentos, e entre conjuntos de tratamentos, para cada data de colheita, realizou-se 
através de testes-t entre amostras independentes, recorrendo-se ao programa SPSS 
versão 12.0. 

Resultados  
A FSC1 com 30% MS, compostada em 2004, atingiu temperaturas superiores a 55ºC 
logo no início da compostagem, principalmente quando misturada com palha, 
tratamento em que as temperaturas ultrapassaram os 65ºC nos primeiros dias de 
compostagem. Pelo contrário, a FSC2 não alcançou temperaturas termófilas durante 
todo o processo de compostagem. O pH da fracção sólida do chorume (FSC) durante 
a compostagem de 2004 variou entre 8 e 9 em todos os tratamentos e a razão C/N 
diminuiu de valores superiores a 30 para valores próximos de 15, sem variações 
significativas entre pilhas, para o mesmo tempo de compostagem (quadro 1). 
No início, e durante a fase termófila da compostagem da FSC em 2004, a 
concentração de N-NO3

- foi muito baixa, enquanto a concentração de N amoniacal 
foi muito elevada, particularmente na FSC2 com maior teor de humidade inicial 
sendo, contudo, inferior para a FSC1 com adição de palha. Aproximadamente dois 
meses após o início da compostagem, esta tendência inverteu-se, diminuindo 
acentuadamente a concentração de N amoniacal e, simultaneamente, aumentando a 
concentração de N nítrico (figura 1). 
A concentração de N Kjeldahl aumentou durante a compostagem realizada em 2005 
de 1,2% a 1,4% N no início para concentrações próximas ou superiores a 3% N no 
final (quadro 2) e sem grandes variações entre tratamentos. Pelo contrário, em 2004, 
a concentração de N diminuiu com o aumento do número de volteios porque a 
compostagem não se realizou sobre uma cobertura do solo, introduzindo-se, por 
isso, matéria mineral nas pilhas durante os volteios. A evolução do N mineral 
durante a compostagem em 2005 foi semelhante à que se verificou em 2004 (figuras 
2 e 3). No entanto, o aumento da concentração de N amoniacal com o aumento de 
humidade inicial da FSC só se verificou nas pilhas compostadas sem volteio. Nestas, 
a concentração de N amoniacal foi superior, também, com o aumento da dimensão 
das pilhas e diminuiu mais rapidamente nas pilhas descobertas ou tapadas com 
geotextil em comparação com o polietileno (figuras 2 e 3).  
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Quadro 1. pH e razão C/N durante 15 semanas (S) de compostagem da fracção 
sólida do chorume (FSC) da pecuária leiteira intensiva com 30% de matéria 
seca (MS) inicial (FSC1) e adição, ou não, de palha (P) e com 22% MS 

(FSC2) e com diferente número de volteios ( SEx ± , n=5). 

 FSC1  FSC1P  FSC2  FSC1  FSC1P  FSC2  

Volteios 5 10 5 10 4 8 5 10 5 10 4 8 

Tempo 
(s) 

pH      C/N       

01 9,2±0,1 9,1±0,1 8,7±0,4 8,8±0,2 8,7±0,1 8,5±0,1 34±2 34±3 36±2 36±3 37±1 37±2 

02 9,1±0,1 9,0±0,1 8,8±0,3 8,8±0,3 8,2±0,6 8,6±0,1 34±2 36±2 30±1 35±1 38±1 31±1 

04 9,0±0,2 8,7±0,1 8,8±0,4 9,0±0,2 8,6±0,1 8,7±0,1 26±2 21±2 27±1 26±1 25±6 27±1 

06 9,2±0,1 9,0±0,1 8,9±0,1 8,9±0,1 9,1±0,1 8,9±0,1 27±6 18±1 17±4 21±5 19±2 19±4 
09 8,5±0,2 8,5±0,3 8,9±0,1 8,6±0,1 9,0±0,1 8,8±0,2 20±4 15±1 16±1 15±1 20±2 17±1 

13 8,2±0,1 7,9±0,1 8,2±0,3 7,9±0,2 9,2±0,1 9,1±0,1 14±1 15±1 14±1 15±1 17±4 17±1 

15 8,0±0,1 7,8±0,1 7,6±0,2 7,6±0,1 8,8±0,1 9,0±0,1 14±1 15±1 13±1 14±1 14±1 16±1 
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Figura 1. Evolução do N mineral (mg kg-1) durante 15 semanas (S) de 

compostagem da fracção sólida do chorume (FSC) com 30% de matéria seca 
(MS) inicial (FSC1) e adição, ou não, de palha (P) e com 22% MS (FSC2) e 

com diferente número de volteios (V) 
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Quadro 2 - N Kjeldahl (mg g-1) nas pilhas de compostagem com diferentes 
dimensões (15 m3 e 5 m3), origens (FSC1 e FSC2) e coberturas (polietileno, 
geotextil, ou descoberto) e com diferentes tempos de compostagem (semanas)  

Pilhas com volteio Pilhas sem volteio Tempo 
(sem.) 0 1 2 4 8 12 19 22 0 1 2 4 8 16 22 26 
15 m3 13 16 17 22 28 31 33 34 14 13 14 16 21 25 31 31 
5 m3 13 16 18 23 33 35 35 35 14 14 13 19 28 27 28 32 
FSC1 12 17 18 24 31 34 35 35 14 13 14 18 25 26 28 31 
FSC2 14 15 18 22 30 33 32 34 14 14 13 17 24 26 31 32 
Polietileno 13 16 18 22 30 31 31 32 14 14 13 17 24 25 31 34 
Geotextil 13 16 18 23 28 33 35 36 14 13 14 17 22 26 27 27 
Descoberto 13 16 17 24 34 38 37 36 14 14 13 20 28 28 28 31 
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Figura 2 – Evolução do azoto mineral durante a compostagem da fracção 
sólida do chorume com volteio. As pilhas incluíram diferentes origens (FSC1 
e FSC2), dimensões (5 m3 e 15m3) e tipos de coberturas (polietileno, geotextil 

e descoberto). 
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Figura 3 – Evolução do azoto mineral durante a compostagem da fracção 
sólida do chorume sem volteio. As pilhas incluíram diferentes origens (FSC1 
e FSC2), dimensões (5 m3 e 15m3) e tipos de coberturas (polietileno, geotextil 

e descoberto). 



359 

Conclusões  
A produção de azoto mineral durante a compostagem de resíduos sólidos de 
chorume da pecuária leiteira intensiva foi caracterizada por elevadas concentrações 
de N amoniacal e quase inexistentes de N nítrico durante a fase termófila da 
compostagem, e pela diminuição do N amoniacal e o aumento do N nítrico na fase 
final de compostagem. Na fase termófila da compostagem, e na presença de pH 
alcalino, o N amoniacal encontra-se principalmente na forma de amoníaco, pelo que 
as perdas de N por volatilização podem ser elevadas. Contudo, a adição de palha, 
com elevada razão C/N, e o aumento do teor da MS da FSC associaram-se a uma 
redução do N amoniacal das pilhas, potenciando, assim, a diminuição das perdas de 
N na forma de amoníaco. Logo, a adição de palha, a diminuição do rendimento da 
máquina separadora da FSC para aumentar o teor de MS, e a diminuição do número 
de volteios poderão contribuir para minimizar as perdas de N durante a 
compostagem da FSC.  
A concentração de N na forma nítrica foi baixa na fase termófila quando o teor de 
humidade era mais elevado, quer porque o N mineral foi utilizado pelos 
microrganismos decompositores, quer porque as bactéria nitrificantes não se 
desenvolvem durante o período de temperaturas elevadas, por isso, as perdas de N 
por lixiviação foram praticamente inexistentes nos primeiros meses de 
compostagem, mas também porque, posteriormente, o teor de humidade não era 
suficiente para ocorrer a sua lixiviação. 
Este estudo revela que a FSC pode ser compostada preferencialmente em pilhas 
cobertas com um tecido de polipropileno e não de polietileno, porque este último 
material não permite a evaporação da água das pilhas, e com um número mínimo de 
volteios, o que é benéfico para evitar perdas de N por volatilização de amoníaco 
durante o arejamento das pilhas. Apesar das pilhas colocadas por cima do solo 
beneficiarem com a inoculação de microrganismos do solo, é preferível construir as 
pilhas sobre uma cobertura do solo que impeça a introdução de solo nas pilhas já 
que a contaminação com solo diminui a concentração de N total nos compostos 
finais reduzindo, assim, o seu valor agronómico. 
As características físicas e químicas da FSC durante a compostagem evidenciaram 
que é possível produzir compostos com qualidade mas é necessário continuar a 
investigar para optimizar este processo de compostagem, designadamente para 
minimizar as perdas de N amoniacal, visto que o valor de pH da FSC é fortemente 
alcalino quando as temperaturas são também muito elevadas. 
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Resumo 
Avaliou-se a produção e a composição química e florística de três misturas de 
pastagens semeadas (A, B e C) num solo franco-arenoso, pastoreadas por ovelhas de 
leite. Para o conjunto dos três anos, a produção de matéria seca da mistura C foi a 
mais elevada (8478 kg/ha), diferindo da mistura B (7730 kg/ha). Para qualquer das 
misturas foi para as gramíneas que se obtiveram valores mais elevados de produção 
de MS, em especial na mistura A. Na mistura B destaca-se a produção de trevos e na 
mistura C a de luzerna. O teor de Ca, na média dos três anos, foi superior na 
forragem da mistura C. O teor de P é, nas três misturas, baixo, sendo o valor da 
relação Ca/P muito superior aos recomendados para este tipo de gado apresentando-
se contudo a mistura A como a mais equilibrada. Os teores de Mg também não 
diferem entre as misturas sendo ligeiramente inferiores ao valor mínimo 
aconselhável para este gado. Em relação ao K a mistura A apresenta valores 
inferiores aos das outras, embora os valores obtidos sejam muito superiores aos 
níveis mínimos recomendados para este gado. O Na surge em concentrações 
semelhantes nas três misturas, e com valores próximos dos necessários para os 
ovinos. Os teores de Fe e Zn também não são diferentes entre as três misturas, sendo 
muito superiores aos níveis tidos por adequados para os ovinos, não ultrapassando o 
máximo tolerável. Os teores de Mn da mistura C são superiores aos da A e da B, não 
ultrapassando qualquer deles o máximo permissível. O Cu nas três misturas difere 
significativamente, apresentando valores mais elevados, por ordem decrescente, na 
mistura B seguindo-se na C e por último na A. Tendo-se constatado que o valor 
nutritivo das misturas não diferiu e não havendo diferenças relevantes quanto à sua 
composição mineral, a opção da melhor mistura deverá ser feita com base na 
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produção pelo que a mistura seleccionada será a C, apesar de poder vir a observar-se 
uma maior persistência da pastagem com a mistura B. 

Abstract 
The objective of the present study was the evaluation of the production and chemical 
and floristic characterization of three different pastures (A, B and C) established in a 
sandy soil, pastured grazed by ewes. The species grown were separated in four 
groups: alfalfa, clovers, grasses, and weeds. In total for the three years, the 
production in the mixture C was the highest (8478 kg/ha) and different from the 
mixture B (7730 kg/ha). Whatever the mixture, the production of weeds was highest 
than the other groups of species, especially in the mixture A. The production of 
clovers is highest in the mixture B and in mixture C is detached the alfalfa 
production. Concerning the chemical composition, Ca level, in the mean for the 
three years, was significantly higher for the mixture C. Phosphorus level was always 
low, being the value of the ratio Ca/P much higher than the recommended for the 
ewes, however the mixture A was the most balanced one. As for the Mg content it 
was not found differences between mixtures and the values were slightly lower to 
the minimum recommended for ewes. In relation to K content, the values were 
always much higher than the minimums for ewes, even though the mixtures A had 
the lowest values. The values of Na concentration were similar for all the mixtures 
and balance in relation to ewes nutrition. As for Fe and Zn content, the values did 
not differ between mixtures, but were much higher than the adequate for the ewes, 
although not intolerable. The levels of Mn in the mixture C are higher than in the 
other mixture, but, in any case they did not go beyond the maximum allowed. 
Cupper content decreased from the mixture B, to C and to A. Concerning the values 
for Zn content, it was also different for the three mixtures and, although very high, 
they were lower than toxic limit for ewes. Since it was concluded that the nutritional 
value of the three mixtures did not differ and since there was no relevant difference 
for their chemical composition, the option of the most adequate mixture is based 
upon its production and therefore the selected mixture is the C, although it can be 
observed a greater persistence of the pasture with the mixture B. 

Introdução 
Na região de produção do queijo Rabaçal, os ovinos encontram-se, em geral, em 
explorações familiares, ocupando as terras mais pobres, de menor produtividade 
agrícola, em grande parte não cultivadas e de fracos recursos forrageiros. A 
instalação de prados e pastagens nestes solos para o incremento qualitativo dos 
prados e melhoria do encabeçamento revelou-se difícil, admitindo-se que os 
principais factores em causa estejam relacionados com a fertilidade do solo e 
adaptabilidade das espécies (Ramalheira, 1980; Salgueiro & Moura, 1985). 
A produtividade da ovelha é fortemente influenciada por flutuações do seu plano 
alimentar ao longo do ano e de ano para ano, flutuações estas que serão tanto mais 
evidentes num sistema pastoril de sequeiro. As variações reflectem-se na quantidade 
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e qualidade de Produto Animal, que é função das necessidades em determinada fase 
do ciclo produtivo e da capacidade da pastagem para a cobertura das mesmas 
(Santos, 1999a,b; Santos et al., 1998). O leite produzido na Região é utilizado 
principalmente para o fabrico do queijo do Rabaçal, um dos queijos tradicionais 
portugueses protegidos por Denominação de Origem (DOP). A sua qualidade 
depende da composição do leite (Pellegrini, 1997), que, por sua vez, é afectada por 
factores como o estado da lactação, a sazonalidade climática e o nível de produção. 
A alimentação dos animais constitui também um factor importante de acção directa 
nas características da qualidade do leite produzido (Sutton, 1989). 
Para o gado em sistema de pastoreio directo, a maior fonte de minerais resulta da 
ingestão de plantas, as quais dependem essencialmente do solo para a cobertura das 
suas necessidades nutritivas. A relação entre os elementos existentes no solo e nas 
plantas e as quantidades absorvidas e utilizadas pelos animais é bastante complexa e 
função de vários factores, nomeadamente a proporção de erva ingerida e sua 
digestibilidade, da forma e disponibilidade dos elementos ingeridos e da interacção 
com outros elementos presentes na dieta. A palatabilidade das plantas também afecta 
a quantidade e qualidade de matéria seca consumida e, consequentemente, a 
quantidade de minerais ingerida. 
Nos últimos anos e no âmbito de vários projectos de parceria entre o Departamento 
de Ciência do Solo da Estação Agronómica Nacional, a Direcção Regional da Beira 
Litoral e a Estação Zootécnica Nacional, realizaram-se vários ensaios de campo e de 
laboratório com vista a melhorar a produção forrageira em termos de qualidade e de 
quantidade cujo resultados foram já apresentados (Castelo Branco et al., 1997; 
Santos et al., 1998; Moreira et al., 1999; Castelo Branco, 2001; Moreira, 2004). 
Neste contexto, efectuou-se o presente estudo com o objectivo de avaliar produção e 
composição química e florística de diferentes misturas de pastagens, num solo 
franco-arenoso, na região do queijo do Rabaçal. 

Material e métodos 
O ensaio experimental foi instalado na quinta da Várzea (Santiago da Guarda - 
Ansião) numa zona abrangendo um Luvissolo crómico (LVcr) e um Leptossolo 
háplico (LPha), de acordo com a classificação da FAO (ISSS-ISRIC-FAO, 1998). 
Os solos apresentam uma textura variando entre a franco-arenosa e franco-argilosa 
(com cerca de 10% de elementos grosseiros), pH variando entre pouco ácido e 
neutro, teores médios de MO., baixos a altos de potássio, baixos de fósforo, baixos a 
normais de zinco e normais de ferro, manganésio e cobre. 
A preparação do solo consistiu numa lavoura entre 25 a 35 cm de profundidade com 
uma charrua de aivecas e duas passagens com grade de discos para preparação da 
cama para a semente e incorporação dos adubos e duma rolagem com rolo canelado 
após a sementeira. Os solos foram adubados em fundo com 200 kg/ha de Fertifos 
5:14:14, 800 kg/ha de superfosfato 18% e 100 kg/ha de sulfato de magnésio. As 
misturas utilizadas na pastagem foram as seguintes: mistura A – Lolium perene, 
Dactylis glomerata, 3 cvs de Medicago sp, 2 cvs de Trifolium subterraneum, 2 cvs 
de T. resupinatum, T. balansa, T. fragiferum; mistura B – Lolium perene, Dactylis 
glomerata, 3 cvs de Medicago sp, 3 cvs de Trifolium subterraneum, T. resupinatum, 
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T. balansa, T. fragiferum, T. vesiculosum; mistura C (Mix–Al 650 da Fertiprado) – 
Lolium perene, L. multiflorum, Dactylis glomerata, Phalaris, Medicago sp, 
Ornithopus compressus, Trifolium subterraneum Bisserula, T. incarnatum, T. 
balansa, T. vesiculosum. As pastagens foram pastoredas por ovelhas da raça 
Bordaleira da Serra da Estrela, com aptidão para a produção de leite, para posterior 
fabrico do queijo do Rabaçal. O encabeçamento foi de 10 ovelhas por hectare. 
A avaliação da produção, da composição florística e da composição química das 
plantas foi estimada por amostragem da erva contida em gaiolas de protecção (0,5 
m2). As gaiolas, em número 16 por hectare, foram distribuídas ao acaso em cada 
campo de ensaio (com cerca de 1 ha) e após cada corte foram novamente 
redistribuídas ao acaso. A colheita das plantas era efectuada quando a altura média 
do pasto atingia cerca de 20 cm. Para a avaliação da composição floristica, as 
amostras de plantas foram separadas em 4 lotes, respectivamente, de trevos, 
luzernas, gramíneas e infestantes. 
O material vegetal destinado à análise química, depois de descontaminado, foi seco 
a 70 ºC, durante 48 h e moído de modo a passar por um crivo de 0,5 mm. O azoto foi 
determinado pelo método de macro-Kjeldahl. Após a mineralização das amostras 
por via húmida pela técnica do microondas, a concentração de P total foi medida por 
colorimetria, pelo método de amarelo de vanadato (ADAS, 1986), e as de K, Ca, 
Mg, Na, Zn, Cu, Fe e Mn totais por espectrofotometria de absorção atómica com 
chama. 
Os resultados obtidos foram submetidos a análise de variância. Nos tratamentos em 
que o teste de f foi significativo a separação de médias foi feita pelo teste da 
diferença mínima significativa. 

Resultados 
Para o conjunto dos três anos, a produção de matéria seca (Fig. 1) da mistura B foi, 
significativamente, a mais baixa (7730 kg/ha), apresentando a mistura C o valor 
mais elevado (8478 kg/ha); a mistura A com uma produção de 8063 kg/ha, não 
diferiu significativamente das outras. É de notar que estas produções são bastante 
elevadas, quando comparadas com as produções médias das pastagens naturais desta 
zona - inferiores a 1000 kg/ha (Santos, 1999a), mesmo naquelas que já beneficiaram 
e/ou beneficiam de algum melhoramento. 
No que diz respeito à composição florística (Fig. 2), em qualquer das misturas foi 
para as gramíneas que se obtiveram valores mais elevados de produção de MS, em 
especial na mistura A. Na mistura B destaca-se a produção de trevos podendo vir a 
traduzir-se numa maior persistência da pastagem. A maior produção obtida na 
mistura C deve-se à produção de luzerna e, especialmente, de infestantes. 
No quadro 1 apresentam-se os valores da concentração dos elementos, expressos por 
kg de matéria seca, nas diferentes misturas semeadas. A concentração de Ca, na 
média dos três anos, foi significativamente superior na mistura C. Contudo, em 
qualquer das misturas, os valores encontrados foram superiores aos níveis normais 
de 6g kg-1 MS, recomendado para este gado (NRC, 1985). No que respeita ao P, a 
concentração foi significativamente superior nas plantas da mistura A. Contudo, os 
valores encontrados são muito baixos, uma vez que, para este tipo de gado, o nível 
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recomendado é de 7 g kg-1 de MS (NRC, 1985). Os baixos teores de P na forragem 
podem atribuir-se aos níveis de P “assimilável” existentes no solo que, mesmo 
depois da adubação, permaneceram muito baixos. 
O valor da relação Ca/P foi cerca de 3 na mistura A, 7 na mistura B e 18 na mistura 
C. Estes valores são bastante superiores aos níveis referenciados na bibliografia 
como ideais, de 1:1 a 2:1 (McDowell, 1985) ou de 1,5:1 a 3,5:1 (Bell, 1997). 
Contudo, os ruminantes, não só podem tolerar razões de 7:1, bastante superiores às 
referidas, especialmente se o teor de vitamina D for elevado (NRC, 1985; Mayland 
& Wilkinson, 1996; Bell, 1997), como também teores de Ca superiores a 20 g kg-1de 
MS (NRC, 1985). Quanto a este elemento, a mistura A parece ser a mais 
equilibrada. 
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Figura 1. Produção média de matéria seca, no conjunto dos três anos, para 

cada mistura. Conjuntos de colunas com letras iguais não diferem 
significativamente (p <0,05). 
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Quadro1. Concentração de elementos, na matéria seca, determinada nas 
diferentes misturas de pastagem, para o conjunto dos três anos em estudo 

 Mistura 
A 

Mistura 
B 

Mistura 
C 

Ca (g kg-1) 6,5 b 7,3 b 13,2 a 

P (g kg-1) 2,1 a 0,99 b 0,82 b 

Na (g kg-1) 3,9 a 2,1 a 3,1 a 

K (g kg-1) 15,3 b 19,7 a 19,6 a 

Mg (g kg-1) 1,1 a 1,1 a 1,9 a 

Fe (mg kg-1) 281 a 325 a 323 a 

Mn (mg kg-1) 77 b 74 b 80 a 

Cu (mg kg-1) 7 c 12 a 9 b 
Zn (mg kg-1) 279 a 207 b 161 c 
Médias numa mesma linha com letras iguais não 
diferem significativamente (p<0,05) entre si. 

 
 
Os teores de Mg também não diferiram entre as misturas sendo ligeiramente 
inferiores ao valor mínimo aconselhável (2 g kg-1 de MS) para este tipo de gado 
(Mayland & Wilkinson, 1996). Em relação ao K, a mistura A apresentou valores 
significativamente mais baixos do que as outras, embora os valores obtidos sejam 
muito superiores aos níveis mínimos recomendados para este gado, de 5 a 10 g kg-1 
(Mayland & Wilkinson, 1996). O teor de Na foi semelhante nas três misturas, com 
valores próximos dos 2 g kg-1 (NRC, 1985), referidos como necessários para os 
ovinos. Os teores de Fe também não diferiram significativamente entre as misturas, 
sendo muito superiores aos níveis tidos como adequados (30 mg kg-1) para os 
ovinos, contudo, não ultrapassam os 500 mg kg-1 na MS, referidos por Miller et al. 
(1991) como máximo tolerável. Os teores de Mn da mistura C foram 
significativamente superiores aos da A e da B. Apesar de não se conhecerem 
exactamente as exigências dos ovinos em relação a este elemento, a NRC (1985) 
refere que concentrações de cerca de 20 mg kg-1 devem cobrir as necessidades destes 
animais nos seus vários estados. Como se pode constatar, em qualquer das misturas, 
os valores encontrados ultrapassaram bastante os teores anteriormente referidos 
sendo, no entanto, muito inferiores ao máximo permissível, de 1 g Mn kg-1 de MS 
(Smith, 1996). Quanto ao Cu, nas três misturas diferiu significativamente, 
apresentando valores mais elevados, por ordem decrescente, na mistura B seguindo-
se a C e por último a A. De acordo com a bibliografia, os valores encontrados são 
satisfatórios desde que a forragem contenha níveis normais de S (2 g kg-1) e de Mo 
(2 a 3 mg kg-1). Apesar de não ter sido possível determinar nas amostras os níveis de 
Mo presentes, Torres et al. (1988, 1993), num ensaio efectuado nesta mancha de 
solos, verificaram que estes apresentavam teores muito baixos de Mo, tendo 
encontrado concentrações de 0,219 mg kg-1 em Medicago rugosa Desr. cv. 
Paragosa. Os teores de Zn, também são significativamente diferentes nas misturas e, 
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apesar de bastante elevados, são inferiores aos considerados tóxicos (> 300 mg kg-1, 
na NRC, 1980) para os ovinos. 

Conclusões 
O fósforo foi, indiscutivelmente, o principal factor limitante de natureza nutritiva. 
Atendendo a que o valor nutritivo das misturas não diferiu e não havendo diferenças 
relevantes quanto à sua composição mineral, a opção da melhor mistura deverá ser 
feita com base da produção pelo que a mistura seleccionada será a C. Contudo, foi 
na mistura C onde se contabilizou maior quantidade de infestantes e na mistura B 
onde se observou maior quantidade de leguminosas, podendo traduzir-se numa 
maior persistência da pastagem B. De qualquer forma, as produções obtidas nas 
pastagens em estudo, independentemente da mistura utilizada, foram bastante 
elevadas quando comparadas com as produções médias das pastagens naturais desta 
região, mesmo naquelas que já beneficiaram e/ou beneficiam de algum 
melhoramento. Em termos ambientais, os acréscimos de produtividade vão, não só 
conduzir ao aumento da capacidade do solo como sumidouro de CO2, contribuindo 
para a diminuição das emissões gasosas com efeito de estufa, como também 
proporcionar um maior rendimento aos agricultores da região, que pode ter algum 
significado em termos de fixação de populações em largas áreas muito despovoadas. 
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Resumen 
La cubierta vegetal es un sistema que cada vez ocupa una mayor superficie en los 
olivares andaluces. Su influencia en los procesos de erosión y escorrentía debería 
traducirse en una menor pérdida de nutrientes y contaminantes, aspectos de 
importancia esencial en agricultura ecológica, al no permitirse la utilización de 
productos de síntesis con rápida disposición de nutrientes para el cultivo. Para 
evaluar estos aspectos, se establecieron 3 campos de ensayo en Córdoba en parcelas 
de olivar ecológico, con un diseño en bloques completos al azar, que se han 
muestreado durante dos años bajo precipitación natural, al objeto de comparar los 
sistemas de laboreo convencional y cubierta vegetal en la pérdida de P disuelto 
reactivo (DRP) y P Olsen. Los resultados indican el efecto beneficioso del sistema 
conservacionista en la disminución de la contaminación y el mantenimiento de la 
fertilidad de los suelos, con reducciones del 24% al 100% en la pérdida de P Olsen y 
del 34% al 52% en la de DRP. Se han obtenido, igualmente, buenas correlaciones 
entre las pérdidas de estas formas de P con la producción de sedimentos y 
escorrentía, lo que demuestra la importancia de establecer sistemas de manejo que 
reduzcan ambas variables y los efectos positivos de la cubierta vegetal en el olivar. 

Abstract  
Plant cover is a system which is occupying more and more of the surface in 
Andalusian olive groves.  Its influence on erosion and runoff processes should mean 
in practice a lesser loss of nutrients and pollutants, important aspects which are 
essential in ecological agriculture, where the use of synthetic products with a fast 
disposal of nutrients for crops is not permitted. To assess these aspects, 3 trial fields 
were established in Córdoba in ecological olive plots, with a complete random block 
design, from which samples have been taken during a 2-year period under a natural 
precipitation, with the aim of comparing the conventional tillage and plant cover 
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systems with regard to the loss of dissolved reactive P (DRP) and P Olsen.  The 
results indicate the beneficial effect of the conservation system on the diminution of 
pollution and  on maintaining fertility in these soils, with reductions of 24 to 100% 
in the loss of P Olsen and of 34% to 52% in that of DRP.  Good correlations have 
also been obtained between the losses of these forms of P with the production of 
sediments and runoff, demonstrating both the importance of establishing 
management systems which reduce both variables, and the positive effects of plant 
cover in the olive grove. 

Introducción 
El manejo efectuado al suelo es una de las variables clave para determinar la pérdida 
de P en los procesos de erosión-escorrentía (Catt et al., 1998). Los olivares 
implantados en Andalucía se hallan en muchos casos situados en zonas de elevada 
pendiente, como demuestra el hecho de que el 36% de la superficie de este cultivo se 
halle en zonas con más de un 15% de pendiente (Consejería de Agricultura y Pesca, 
2003). El olivo es un cultivo leñoso que habitualmente otorga una escasa protección 
al suelo, habotualmente inferior al 35% en plantaciones tradicionales. Por otra parte, 
el clima mediterráneo se caracteriza por la presencia de eventos tormentosos de alta 
intensidad y corta duración que pueden dar lugar a importantes pérdidas de suelo. La 
presencia de cubierta vegetal puede ser una solución para este problema, según 
algunos estudios realizados. En Granada, Martínez-Raya et al. (2001), en parcelas 
cerradas con cultivos de almendro, evaluaron la importancia de la cubrición del 
suelo en base a distintas cubiertas, concluyendo que la especie con menor protección 
del suelo es la que originaba mayor erosión y escorrentía, 13 y 3 veces superior a las 
otras 2 especies utilizadas. Rodríguez-Lizana et al. (2005a) y Rodríguez-Lizana et 
al. (2005b) indicaron reducciones de escorrentía en la mayoría de los ensayos de una 
red de ocho parcelas experimentales, con una media del 29% durante un periodo de 
dos años. Espejo-Pérez et al. (2005), comparando laboreo convencional y cubierta 
vegetal, indicó la importancia de conservar coberturas del 30-40%, obteniendo en 
los ensayos reducciones medias en la pérdida de suelo de entre el 46 y el 90% en 
parcelas experimentales distribuidas por la región andaluza. 
Los procesos de erosión y escorrentía dan lugar al arrastre de nutrientes disueltos y 
adsorbidos al sedimento, susceptibles de contaminar las aguas y reductores de la 
fertilidad de los suelos. Esta pérdida es importante en olivar ecológico, en el que es 
vital el mantenimiento de la fertilidad de los suelos, al no permitirse la utilización de 
productos químicos de síntesis para la práctica de la fertilización, según la 
legislación existente al respecto (R(CE) 2092/91), por lo que los procesos de pérdida 
de suelo revisten, si cabe, mayor gravedad en este tipo de manejo. 
Los objetivos de este trabajo son (i) cuantificar las pérdidas de P Olsen en tres 
parcelas experimentales de olivar con cubierta vegetal (C) y laboreo convencional 
(N) manejadas en agricultura ecológica, (ii) relacionarlas con las pérdidas de suelo y 
agua. 
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Material y métodos 

Ensayos de campo 
Los ensayos se han realizado utilizando microparcelas de sedimentos en una red de 
3 campos experimentales localizados en la provincia de Córdoba (Castro del Río, 
parcela C3; Nueva Carteya, C4 y Obejo, C5). En cada una de ellos se ha realizado 
un diseño experimental en bloques completos al azar, con 4 repeticiones, y medidas 
repetidas tras cada evento de lluvia. Las variables dependientes son la pérdida de 
POLSEN y la de POLSEN + P SOLUBLE, indicadores de la pérdida de fertilidad del suelo, y 
las variables independientes son el sistema de manejo de suelo y el tiempo. La 
unidad experimental es una microparcela (MP) cuadrada de 1 m2, tamaño elegido 
por el elevado número de trampas instaladas y la facilidad de transporte y montaje. 
Una descripción detallada de las trampas, suelos objeto de estudio y operaciones 
realizadas puede encontrarse en Rodríguez Lizana et al. (2005a).  

Análisis de muestras y datos 
Las muestras obtenidas en las cisternas colectoras de las microparcelas se conservan 
a 4 ºC. Se extrae el P disponible según el método Olsen. Los procedimientos de 
análisis se exponen en Page (1982). Para evaluar las diferencias entre pérdidas de 
POLSEN se ha realizado una prueba T no paramétrica de rangos signados de Wilcoxon 
de muestras relacionadas (contraste unilateral) entre los resultados globales de cada 
parcela experimental y año. Idéntico procedimiento se ha seguido para las pérdidas 
globales del P total disponible (suma de DRP y POLSEN) por parcela y año. Para 
determinar la contribución de las variables pérdida de suelo y de agua en la 
explicación de la pérdidas de las formas de P analizadas, se han ajustado sencillos 
modelos de regresión lineal. Todos los análisis se han efectuado con el programa 
estadístico SPSS 11. 

Resultados y discusión 
Los resultados obtenidos (tabla 1) evidenciaron una reducción, significativa en la 
mayoría de los casos, en las pérdidas de P Olsen con cubierta vegetal (C) en todos 
los campos experimentales y en los dos años estudiados. La mayor precipitación del 
primer año de ensayo se tradujo en mayores pérdidas en este periodo. 
Los resultados, como se aprecia en la tabla 1, son en todos los casos inferiores a 80 
gha-1. Existen numerosos estudios experimentales sobre pérdidas de P contemplando 
diversas variables (Zhang et al., 2003) pero no enfocan las pérdidas de P particulado 
desde el punto de vista de la fertilidad, por lo que no se suele analizar el P disponible 
para las plantas.  
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Tabla 1. Pérdidas de P Olsen y P Olsen + DRP en los campos experimentales. 

1 Junio 2003-1 Junio 2005. Letras diferentes en la misma parcela y año 
indican diferencias significativas (α=0,05). C: cubierta  vegetal. N: laboreo 

convencional. 

Pérdidas 
POLSEN 

(gha-1) 

Pérdidas 
POLSEN+ 

DRP (gha-1)  Parcela 
Precipitación 

(l m-2) 

C N 

Reducción 
(%) 

C N 

Reducción 
(%) 

C3 499 29,5a 38,7a -23,8 74,5a 113,7a -34,5 

C4 657 16,7a 71,7b -76,7 86,7a 180,7b -52,0 
Año 
1 

C5 705 3,2a 36,8b -91,4 56,2a 105,8b -46,9 

C3 190 3,5a 16,9b -79,1 25,6a 47,6b -46,2 

C4 177 0,0a 5,7b -100,0 18,0a 27,5a -34,6 
Año 
2 

C5 311 0,7a 50,5b -88,2 37,5a 78,6a -52,4 

 
 
Del mismo modo, la cubierta redujo la pérdida de suelo de forma significativa en los 
distintos campos y años (Espejo-Pérez et al., 2005). Como se aprecia en la figura 1, 
existe una clara correlación entre la pérdida de P Olsen y de suelo, a pesar de la 
variabilidad temporal de P Olsen en la superficie del suelo, que se ha muestreado en 
cada salida a campo a una profundidad 0-3 cm. El resto de parcelas presentan la 
misma tendencia. La variable pérdida de suelo explica buena parte de la variabilidad 
existente en la pérdida de P Olsen. Dillaha et al. (1989) encontraron relaciones 
significativas entre la pérdida de suelo y P particulado (TP>0,45 µm) en un 
experimento con parcelas de campo, con R2=0.96, hecho que justificaron porque la 
mayoría del P perdido en sus ensayos lo fue como PP (más del 90% en todos los 
casos). 
La confluencia de la reducción de la pérdida de suelo y agua con cubierta dan lugar 
a una disminución en la pérdida del P del que pueden disponer las plantas (P Olsen + 
DRP) (ver tabla 1). La tabla 2 muestra los resultados de los modelos de regresión 
lineal efectuados. Las variables endógenas son la Pérdida de DRP (P DRP, gha-1), 
Pérdida de P Olsen (P P OLSEN, gha

-1) y la suma de ambas, denominada P FÉRTIL. 
Los modelos de regresión lineal han dado buenos estimaciones de la P P OLSEN, con 
unos R2 elevados, y significativos en todos los casos. El signo de los coeficientes c2 
y c3, relativo a las variables escorrentía y a la interacción erosión * escorrentía es 
negativo, lo cual indica que, dada una tasa de pérdida de suelo, mayor pérdida de 
agua implica una disminución de P POLSEN, incrementándose en consecuencia el 
PSOLUBLE. , lo cual puede deberse a la desorción de P en el sedimento en el equilibrio 
que se establece entre P soluble y P particulado. La pérdida de DRP resulta en parte 
explicada por la variable escorrentía, pero en menor medida que en el caso de P P 
OLSEN. Ello, en parte, es atribuible a la posible variación del contenido de P total en 
hoja según la edad de la planta y el estrés hídrico. White et al. (1977), indicaron que 
el transporte de P en solución estaba relacionado con la escorrentía, con coeficientes 
de determinación entre 0.5 y 0.75. Por último, en los modelos de regresión lineal 
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cuya variable dependiente es PFÉRTIL se observa que, en líneas generales, conforme 
mayor es el valor de estas variables, más cuantiosa es la pérdida de PFÉRTIL. La figura 
5 muestra gráficamente los resultados de la pérdida de fertilidad en la parcela C5 en 
función de las dos variables explicativas utilizadas. Se observa cómo el incremento 
conjunto de las dos variables explicativas da lugar al aumento de la variable 
endógena. 
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Figura 2. Variable PFÉRTIL en 
la parcela C5 en función de 
la pérdida de suelo y agua 

Conclusiones 
El olivo es un cultivo tradicionalmente implantado en zonas de ladera, propensas a 
la pérdida de suelo por erosión. Los resultados obtenidos indican que la cubierta 
disminuye las pérdidas de POLSEN y la de fertilidad de los suelos, altamente 
correlacionadas con la producción de escorrentía y sedimentos. Por otra parte, el 
incremento de infiltración a que da lugar la cubierta podría traducirse, de ser 
adecuadamente manejada, en un incremento del crecimiento vegetativo de los 
árboles, lo cual implica una mayor producción primaria neta que, al menos 
parcialmente, fertilizaría el suelo en el futuro, aspecto éste que no se ha considerado 
en el estudio. Sin embargo, deben hacerse otras consideraciones que afectan al 
manejo del cultivo. En agricultura ecológica la cubierta debe ser eliminada mediante 
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el uso de desbrozadoras o ganado, pues de no hacerse así tendrán lugar reducciones 
en la producción. Ello, unido a la incertidumbre sobre la fecha idónea de siega anual, 
aspecto de gran importancia en olivares de secano, y al, en ocasiones, difícil manejo 
de las hierbas mediante continuos desbrozados, pueden hacer que la técnica 
conservacionista resulte más difícil de manejar que en laboreo convencional, a pesar 
de lo cual los beneficios que presenta desde los puntos de vista agronómico y 
ambiental la hacen aconsejable en una amplia variedad de situaciones. 
 
 

Tabla 2. Modelos re regresión. Eros, gm-2 (x1), Eros*Esc (x2), Esc, Lm
-2 (x3). 

Vendog: variable endógena. Vexpl: variable explicativa § Regresión sin 
término independiente. £: en todos los modelos obtenidos se cumple p<0.001. 
ci: coeficiente de la variable xi. R

2
adj: coeficiente de determinación ajustado. 

Parcela Vendog Vexpl R2
adj n 

Ecuación de 
regresión£ 

IC95% de 
coeficientes de 
regresión  

x1 0.86 23 y=0.28x1 c1 Є [0.23 a 0.33] 

C3 
P P 
OLSEN x1, x2 0.86 23 

y=0.83+0.43x1-
0.02x2 

b Є [-1.27-2.90]; c1 
Є [0.32-0.54]; c2 Є 
[-0.03 a -0.01] 

x1 0.86 24 y=0.26x1 c1 Є [0.22 a 0.29] 

C4 
P P 
OLSEN x1, x2, x3 0.86 24 

y=1.09+0.40x1-
0.005x2-0.31x3 

b Є [-4.35 a 6.50]; 
c1 Є [0.21 a 0.59];c2 
Є [-0.01 a 0]; c3 Є [-
0.73 a 0.11] 

C5 
P P 
OLSEN 

x1 0.77 23 y=0.22x1 
c1 Є [0.17 a 0.27] 

C3 P DRP x3 0.63§ 85 y=1.51x3 c3 Є [1.20 a 1.70] 

C4 P DRP x3 0.25§ 86 y=1.11x3 c3 Є [0.70 a 1.53] 

C5 P DRP x3 0.52§ 82 y=1.03x3 c3 Є [0.82 a 1.25] 

C3 PFÉRTIL x1, x3 0.76 23 
y=4.02+0.31x1 

+1.57x3 

b Є [-1.72 a 9.76]; 
c1 Є [0.18 a 0.45]; 
c3 Є [-0,23 a 3,36] 

C4 PFÉRTIL x1, x2, x3 0.50 26 
y=-3.43+1.39x1-
0.04x2+0.07x3 

b Є [-26.12 a 
19.27]; c1 Є [0.60 a 
2.18]; c2 Є [-0.08 a 
0]; c3 Є [-1.68 a 
1.83] 

C5 PFÉRTIL x1, x3 0.77 23 
y=-
1.14+0.16x1+1.52
x3 

b Є [-9.00 a 6.73]; 
c1 Є [0.06 a 0.26]; 
c3 Є [0.55 a 2.49] 
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Resumo  
Em dois locais do Alentejo, Posto experimental de Alvalade-Sado (AS) e Herdade 
da Mitra (HM) foram instaladas duas áreas experimentais com cerca de 200 m2 de 
milho-grão. A instalação de um sistema de rega gota-a-gota em fonte tripla linear, 
permitiu o estabelecimento de diferentes gradientes de fertilização e de salinidade ao 
longo da linha de cultura. Para monitorização da solução do solo, instalaram-se 
cápsulas porosas às profundidades de 20, 40 e 60 cm nos grupos I, II, III e IV, a que 
corresponde o gradiente de azoto e nas modalidades A e C, correspondendo 
respectivamente à aplicação de água de rega com NaCl e de apenas água de rega. 
Nas amostras recolhidas das cápsulas porosas, foram analisados os parâmetros: pH, 
condutividade eléctrica (C.E.), concentrações do azoto inorgânico  (N-NO3

- e N-
NH4

+),  dos catiões solúveis (Na+, Ca2+, Mg2+ e K+) e de cloretos (Cl-). 
A dispersão espacial destes parâmetros foi caracterizada e analisada 
individualmente, por grupo, modalidade e local (tipo de solo). Com o tratamento 
estatístico multivariado, usando a Análise de Componentes Principais (ACP), foi 
possível associar os diferentes elementos químicos, e assim observar similitudes e 
diferenças entre os grupos e tipos de solos. Com tal procedimento obteve-se, para 
todos os grupos e modalidades, a projecção das variáveis em estudo (pH, C.E., N-
NO3

-, N-NH4
+, Na+, Ca2+, Mg2+, K+ e Cl) no plano formado pela 1ª e 2ª componentes 

principais.  
De uma forma geral, verifica-se uma forte correlação entre as variáveis N-NH4

+ e N-
NO3

-  e simultaneamente uma fraca correlação destas relativamente às outras 
variáveis em análise. Os resultados obtidos até a data, parecem indicar um 
comportamento independente dos iões N-NH4

+ e N-NO3
- relativamente aos catiões 

solúveis. 
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Abstract  
In the Alentejo region, two experimental areas, with 200 m2 each, were installed in 
Alvalade-Sado and Herdade da Mitra-Évora. To irrigate the Zea Mays crop, was 
installed a drip irrigation system with a triple emitter source allowing the 
establishment of different gradients of salinity and nitrogen fertilizer along the 
culture line. To monitor the soil solution, ceramic caps were installed at 20, 40 and 
60 cm in groups I, II, III and IV, and treatments A and C, corresponding respectively 
to the saline and non saline water application.  In the soil solutions samples collected 
at the ceramic cups, we measure the pH,  the electrical conductivity  (E.C.), the 
inorganic nitrogen (N-NO3

- e N-NH4
+), the soluble cations (Na+, Ca2+, Mg2+ and K+) 

and the chlorides (Cl-).  
The space dispersion of these parameters was characterized and individually 
analyzed, for each different treatment and type of soil. With the multivaried 
statistical treatment, using the Principal Components Analysis (PCA), it is possible 
to identifying patterns in data, and expressing the data in such a way, to highlight 
similarities and differences between groups and types of soil.  Projections of the 
variables  (pH, E.C., N-NO3

-, N-NH4
+, Na+, Ca2+, Mg2+, K+ e Cl) on the factor plane 

of the first two principal components, showed in most of results a strong correlation 
between the N-NH4

+ and N-NO3
-, but an independent behaviour of this variables, 

when compared with the variables E.C., Na+, Ca2+, Mg2+, K+. 

Introdução  
Nas regiões do Alentejo, onde se pratica o regadio, prevalecem as condições 
climáticas mediterrâneas, estando por isso fortemente sujeitas à salinização do solo 
dado que as condições de drenagem nem sempre estão asseguradas (Sentis, 1996). 
De facto, os níveis freáticos, alimentados pelas perdas de água na própria zona ou de 
zonas adjacentes, podem aproximar-se da superfície do solo e promover aí a 
evaporação e deposição de sais (Alvim, 1980). Assim a salinização/sodicização, é 
considerada como um impacto ambiental negativo, que se reflecte no solo, na água e 
na cultura, de formas distintas mas intrinsecamente relacionadas. Nos solos salinos, 
as culturas são afectadas quer por efeitos tóxicos específicos, quer pela elevada 
pressão osmótica da solução do solo, que reduz a capacidade das plantas para extrair 
água do solo. A acumulação no solo de catiões dispersivos, tais como o sódio e por 
vezes também o magnésio e o potássio, promove a expansão e/ou a dispersão da 
argila alterando a geometria dos poros do solo que, por outro lado, afecta a 
permeabilidade e porosidade do solo, a condutividade hidráulica do solo e 
consequentemente a produtividade da cultura (Keren, 2000), levando a médio/longo 
prazo a diminuição da qualidade dos solos. A salinização/sodização dos solos, não é 
o único problema a afecta-los, a utilização excessiva de fertilizantes na forma 
azotada tem também contribuído para o agravamento das condições ambientais, com 
destaque para a poluição das águas. A excessiva concentração de nitratos provoca 
graves problemas ambientais, com destaque para a deterioração da qualidade das 
águas subterrâneas. Consequentemente, a saúde animal e humana é afectada, pois a 
ingestão excessiva de nitratos parece estar associada ao aparecimento de cancro no 
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aparelho digestivo e à formação de metahemoglobina no sangue devido a redução de 
transporte de oxigénio. Por estes motivos, o Decreto Lei 236/98 de 1 de Agosto 
impõe um valor máximo recomendado (V.M.R.) de nitratos na água potável de 25 
mg NO3

- l-1 (ou 5,6 mg N-NO3
-) e na água de rega de 50 mg NO3

- l-1.  
Com o objectivo de minorar os problemas atrás mencionados, foram instalados dois 
ensaios na região do Alentejo, de modo a avaliar qual a combinação sal-fertilizante 
que melhor responde às necessidades da cultura, neste caso milho-grão, 
maximizando a sua produção, mas simultaneamente minimizando os impactos 
ambientais que possam ocorrer ao nível do solo, e das águas superficiais e 
subterrâneas.12 . 
Para a monitorização, das alterações verificadas no solo, recorreu-se à instalação de 
cápsulas porosas, onde periodicamente era recolhida solução do solo, para análise 
dos parâmetros analíticos: pH, C.E., teores em catiões solúveis (Na+, Ca2+, Mg2+, K+ 

e Cl-) e os azotos inorgânicos (N-NO3
-, N-NH4

+). 
De modo a analisar, os resultados atrás referidos, obtidos na HM e em AS durante os 
anos de 2004/2005 e de 2005/2006 tornou-se necessário recorrer a análise estatística 
multivariada. Foi escolhida a Análise de Componentes Principais (ACP) uma vez 
que se trata de um método estatístico que procura simplificar a análise de dados 
através da redução das variáveis necessárias para os descrever, mas é também mais 
ambicioso visto postular um modelo que explica a correlação entre as variáveis 
observáveis. Nos modelos de regressão múltipla, é muito comum a ocorrência de 
variáveis independentes altamente correlacionadas, resultando em coeficientes de 
regressão estimados com baixa precisão. Nesses casos, é vantajoso eliminar algumas 
variáveis como objectivo de aumentar a estabilidade dos coeficientes de regressão 
estimados. Como nos modelos de regressão, cujo propósito é a explicação da 
variável dependente, devem-se reter aquelas componentes principais que têm altas 
correlações com a variável dependente. (Mardia, Kent e Bibby, 1982). De modo 
resumido, podemos pois afirmar que os principais objectivos da análise de 
componentes principais são: a) reduzir o número de variáveis; b) analisar quais 
variáveis ou quais conjuntos de variáveis explicam a maior parte da variabilidade 
total, revelando que tipo de relacionamento existe entre elas (Bouroche & Saporta, 
1982). 

Material e métodos  

Descrição e caracterização dos ensaios 
Na região do Alentejo, Herdade da Mitra (HM) e em Alvalade do Sado (AS) foram 
instalados, duas áreas experimentais com cerca de 200 m2 cultivadas com milho-
grão. Os solos destes locais foram classificados por Gonçalves et al., 2005 como 
apresentando uma textura franco-arenosa na HM e franca a franco-limosa em AS. 
A cultura foi regada com um sistema de rega gota-a-gota em fonte tripla linear 
(Malach et al., 1995 e 1996) em que se tentou mimetizar a aplicação de uma rega de 

                                                           
12 Projecto AGRO 727 “Demonstração e divulgação de técnicas de gestão integrada 
da salinidade e da fertilização azotada em solos regáveis do Alentejo” 
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má qualidade. O sistema de rega instalado consiste em 3 fontes: uma fonte de água 
salina (água de rega com NaCl dissolvido), uma fonte de água de rega e uma fonte 
de fertilizanteazotado (água de rega com adição de NH4NO3) de modo a obter dois 
gradientes, um de salinidade e outro de fertilizante azotado. 
A área experimental é composta por 4 grupos (I a IV), com três repetições em cada 
um deles, correspondentes a 3 linhas de milho regadas. A injecção de água salina 
permite estabelecer um gradiente de salinidade, ao longo da linha de cultura, 
obtendo-se em função do caudal dos gotejadores diferentes níveis de concentração 
de sal, a que correspondem as modalidades A, B e C. O gradiente de azoto foi obtido 
ao longo dos 4 grupos, isto é do Grupo I para o grupo IV, com aplicação da maior 
dotação de fertilizante azotado no grupo I e menor no grupo IV, obtendo-se no total 
12 tratamentos diferentes devido à conjugação do gradiente salinidade versus 
gradiente de azoto. Cada linha de milho-grão é regada por uma dotação constante de 
18 Lh-1. 
A campanha de rega decorreu em ambos os locais AS e HM, entre Junho e 
Setembro, tendo-se recolhido e analisado a qualidade química da água à saída dos 
gotejadores nestes dois locais. 
Para monitorização da solução do solo, instalaram-se cápsulas porosas às 
profundidades de 20, 40 e 60 cm nos grupos I, II, III e IV e nas modalidades A e C. 
Nas amostras de solução do solo, recolhidas das cápsulas porosas, durante os anos 
de 2004 e de 2005, foram analisadas o pH, a condutividade eléctrica (C.E.), as 
concentrações de N-NO3

- e N-NH4
+, Na+, Ca2+, Mg2+ e K+ e de Cl-. 

Metodologia laboratorial 
A solução do solo, recolhida nas cápsulas porosas, foi analisada quanto a 
condutividade eléctrica, com recurso a um condutivímetro (Silva et al., 1975). Os 
teores de catiões solúveis foram determinados por espectrofotometria de absorção 
atómica. A dosagem dos azotos foi efectuada automaticamente em aparelho de fluxo 
segmentado. O ião nitrato foi doseado, após a passagem da solução a analisar, por 
uma coluna de cádmio que permite a redução de nitratos a nitritos. Um complexo do 
tipo azo é formado a partir da sulfanilamida do N-(naftil-etilenodiamina) e dos 
nitritos. Este complexo rosa é doseado a 550 nm. (Keeney, 1982). A dosagem do 
azoto amoniacal é baseada na reação de Berthelot. O azoto amoniacal é 
transformado numa monocloroamina que reage com o salicilato de sódio, formando 
5-aminosalicilato, que sofre posterior oxidação formando um complexo de cor verde 
que é doseado a 660 nm. (Searle, 1984). A análise estatística foi efectuada com o 
software Statistica versão 6.0 

Resultados  
A Análise de Componentes Principais (ACP) foi efectuada para as campanhas 
decorridas em 2004/2005 e 2005/2006 separadamente, uma vez que no 2ºano foi 
possível efectuar mais amostragens, pois procedeu-se a instalação de cápsulas 
porosas ao longo de mais grupos e modalidades. 
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Pretendemos assim realçar as semelhanças ou diferenças, existentes entre grupos 
idênticos, mas pertencentes a solos diferentes e, também concluir da importância das 
variáveis em análise e se estas se podem agrupar de alguma forma. 
Para cada grupo e modalidade, começamos por analisar a matriz de correlação dos 
pesos com o objectivo de encontrar a série de componentes principais que 
expliquem o máximo da variância total das variáveis originais. A escolha das 
componentes principais a serem retidas para análise obedeceu aos seguintes critérios 
de selecção: valor próprio superior a 1 e percentagem de variância total superior a 
70% (Reis,1997). 
Os resultados obtidos encontram-se nos quadros seguintes, onde apenas se retiveram 
as componentes principais que cumpriam os critérios anteriormente estabelecidos. 
Pela observação do quadro 1, verifica-se que no ano de 2004 na HM e em AS, o 
grupo I/mod A apresenta comportamento semelhante nos dois locais. Em ambos, a 
componente principal (CP1) está positivamente correlacionada (r>0,81) com a CE e 
alguns catiões solúveis enquanto a segunda componente principal (CP2) se encontra 
associada à variável N-NO3

-
.
 A CP1 explica 49% da variância total e a CP2 cerca de 

18% em AS, enquanto na HM a CP1 explica 39% da variância total e CP2 cerca de 
21%. O Grupo IV/mod  C apresenta o mesmo tipo de resultado com a CP1 a 
explicar 45% da variância total e CP2 15% em AS e na HM a CP1 representa 35% 
da variância total e CP2 17%. Neste grupo o Na não se encontra representado na 
CP1 e na CP2.  
Durante o ano de 2005, verifica-se quer em AS quer na HM, que o grupo I/mod A, 
mostra a CP1 correlacionada com CE, Na, Ca, Mg, K e Cl (r>0.72) enquanto a 2ª 
componente principal (CP2) se encontra associada à variável N-NO3

- (r=0,85) e a 3ª 
componente principal (CP3) à variável N-NH4

+ (r=0,82). Relativamente ao mesmo 
grupo, mas à modalidade C, os resultados obtidos são semelhantes com excepção da 
catião Na+ e K+ que se encontram ausentes ou pouco representados (quadro 2). 
Quanto ao grupo II, é curioso verificar que nas 3 modalidades analisadas (A, B e C) 
a CP2 representa os iões N-NO3

- N-NH4
+  sugerindo portanto uma elevada 

correlação entre eles, mas independentes dos outros catiões (quadro 3). Uma vez que 
na Herdade da Mitra, não foram instaladas cápsulas porosas no grupo II, torna-se 
impossível estabelecer uma comparação entre estes dois locais. 
Os resultados obtidos para o grupo III, reforçam os já anteriormente obtidos, para o 
grupo I, em que a variável N-NO3

- aparece associada à CP2, sugerindo a não 
correlação desta variável com as outras variáveis em estudo (quadro 4). 
Finalmente, no quadro 5, temos o grupo IV, que apresenta em termos de 
comportamento global grandes semelhanças com os outros grupos, uma vez que a 
variável N-NO3

- aparece muito pouco correlacionada com as outras variáveis em 
estudo. 
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Quadro 2. Contribuição de cada variável (loading) para as CPs, com variância 
total em%, Ano 2005-Grupo I. 

 
 
 

Quadro 3. Contribuição de cada variável (loading) para as CPs, com variância 
total em %. Ano 2005-Grupo II. 

 
 
 

Quadro 4. Contribuição de cada variável (loading) para as CPs, com variância 
total em %. Ano 2005-Grupo III. 

 



384 

 
Quadro 5. Contribuição de cada variável (loading) para as CPs, com variância 

total em %. Ano 2005-Grupo IV. 

 

Conclusões  
Os resultados obtidos até a data evidenciam de forma explícita que no conjunto 
global das amostras analisadas, a primeira componente principal (CP1) está 
relacionada com os catiões solúveis que contribuem para a salinidade, enquanto a 
CP2 se relaciona com o azoto inorgânico. Assim poderemos concluir que a 
mobilidade dos nitratos ao longo do solo não parece ser afectada pelas diferentes 
concentrações de salinidade, impostas às diferentes modalidades.  
Relativamente ao comportamento do ião N-NO3

- este parece associado ao ião N-
NH4+ , apenas no grupo II, mas nos restantes cenários ele apresenta-se mal 
representado na ACP, muito provavelmente porque o ião N-NH4

+ , pode sofrer 
vários destinos, sendo um destes a fixação nos minerais de argila. Segundo Nommik 
e Vahtras (1982), do ponto de vista agronómico, a reduzida disponibilidade do N-
NH4

+ pode não ser desfavorável. A fixação nos minerais de argila confere-lhe uma 
certa protecção contra lixiviação e permite que, de forma gradual, vá sendo 
fornecido às plantas ao longo do ciclo vegetativo, à medida que for sendo 
substituído pelos catiões que expandem a malha, nomeadamente pelo Mg2+, Ca2+, 
Na+ e H3O

+.  
Atendendo a composição da água fornecida através dos gotejadores, que atinge para 
alguns grupos, valores de 200 mg N-NH4

+ L-1 e para algumas modalidades valores 
de 50 meq Na L-1, e de acordo com os trabalhos realizados por Emídio et a.l (2005), 
o N-NH4+trocável  e o  N-NH4+fixo  podem ser trocados com o Na+ desde que a 
concentração deste seja adequada. Desta forma, seria provável que o ião N-NH4

+ 
aparecesse correlacionado com qualquer dos outros iões, ou que não se verifica, pelo 
que concluímos que a parte deste terá sido fixado, sofrido evaporação, ou se 
encontra imobilizado, ou em processo de nitrificação. 

Agradecimentos  
Trabalho financiado no âmbito do projecto AGRO 727 e da FCT (Bolsa pós-Doc 
16421). 



385 

Referências 
Alvim, A. (1980). Qualidade da água e riscos de salinização do solo nos perímetros 

de Campilhas e do Roxo. Congresso 80, Ordem dos Engenheiros. Coimbra. 
Bouroche, J.M., & Saporta, G. (1982). Análise de dados. Zahar Editores, Rio de 

Janeiro, Brasil. 
Emídio, V. S.,. Monteiro, M. I:, Silva, L., & Carneiro, M. (2005). Determinação de 

amônio fixo e de nitrogênio orgânico em amostras de rocha petrolífera. En 
www.cetem.gov.br/.../ 

Gonçalves, M.C., Martins, J.C., Castanheira, N., Santos, F.L., Neves, M.J., Reis, J., 
Prazeres, A., Ramos, T., Fonte, S., Pires, F., Bica, M., & Bica, J. (2005). 
Interacção da salinidade e da fertilização azotada na produtividade do milho-
grão .Actas I Congresso de Rega e Drenagem– COTR. Beja. Pp: 20-30.  

Keeney, D.R., & Nelson, D.W. (1982). Nitrogen - inorganic forms.. In: A.L. Page, et 
al. (ed.). Methods of Soil Analysis, p. 643-687. Part 2. Agronomy Monogr. 9. 
2nd ed. ASA and SSSA, Madison. 

Keren, R. (2000). Salinity. In M. E. Sumner (ed) Handbook of Soil Science, pp. G3-
G25. CRC Press, Boca Raton. 

Malach, Y., Ben-Asher, J., Sagi, M., & Alert, A. (1995). Doubble Emitter Source 
(DES): An adaptation of trickle irrigation to the double line source method. 
International Water & Irrigation Review 15 (2):34-39. 

Malach, Y., Ben-Asher, J., Sagih, M., & Alert, A. (1996). Doubble-Emitter Source 
(DES) for irrigation experiments in salinity and fertilization. Agronomy Journal 
88:987-990. 

Mardia, K.; Kent, J., & Bibby, J. (1982). Multivariate Analysis. Academic Press. 
London. 

Nommik, H., Vahtras, K., (1982). Retention and fixation of ammonium and 
ammonia in soils. En Stevenson, F.J. (ed.). Nitrogen in Agricultural Soils. Pp. 
123. American Society of Agronomy. Madison. 

Reis, E. (1997). Estatística Multivariada Aplicada. Edições Sílabo. Lisboa. 
Searle, P.L. (1984). The Berthelot or Indophenol reaction and its use in the analysis 

chemistry of nitrogen. The Analyst 109:549-565. 
Sentis, I. (1996). Soil salinization and land desertification. In J. Rubio & A. Calvo 

(eds) Soil degradation and desertification in Mediterranean environments. 
Geoforma Ediciones. Logroño. 

Silva, A.A., Alvim, A., & Santos, M.J. (1975). Métodos de Análise de Solos, Plantas 
e Águas. Pedologia 10 (3):133-146. 



386 

Tendencias Actuales de la Ciencia del Suelo 

N. Bellinfante & A. Jordán  (eds.); Sevilla, 2007 

ISBN 978-84-690-4129-1 

Interacção salinidade/adubação azotada na 
produção de milho grão 

M.C. GONÇALVES1, M. L. FERNANDES1, T. RAMOS1, N. 
CASTANHEIRA2, A. PRAZERES1, F. L. SANTOS2, J. C. 

MARTINS1, F. P. PIRES1, J. REIS2 

1 Estação Agronómica Nacional, Av. República, 2784-505 Oeiras, Portugal. 

2 Universidade de Évora, Pólo da Mitra, Apartado 94, 7000-554 Évora, Portugal  

Resumo 
Avalia-se, neste trabalho, o efeito da interacção da água da rega salina e da adubação 
azotada na produção de milho-grão em dois ensaios (Évora e Alvalade) instalados 
em solos diferentes (Antrossolo de textura ligeira e Fluvissolo de textura mediana, 
respectivamente), utilizando a mobilização convencional e um sistema de rega gota-
a-gota, em fonte tripla linear. Este sistema inclui 3 fontes: água salina, água de rega 
e solução fertilizante, de modo a obter dois gradientes, um de salinidade (adição de 
NaCl), e outro de fertilizante (adição de solução azotada). Cada área experimental 
integrava 4 grupos (I a IV), com três repetições tendo-se utilizado um gradiente 
decrescente de fertilizante do Grupo I para o IV, sem solução azotada neste último 
grupo. Dentro de cada grupo estabeleceram-se 4 modalidades de salinidade em 2004 
e apenas 3 em 2005, através da distribuição de diferentes quantidades de água salina 
ao longo das linhas de cultura. O conjunto de todos os gotejadores (das 3 fontes) 
debitava 18 L/h em cada ponto de rega e cada metro linear de cultura. Procedeu-se à 
monitorização da área foliar e à avaliação da produção de milho-grão nos diferentes 
grupos e modalidades. Apresentam-se resultados de análise de regressão múltipla, 
que relaciona as produções obtidas, nos dois locais, analisados conjuntamente, e 
isoladamente, com as quantidades totais de sais e de fertilizante azotado (N) 
aplicados em cada grupo e modalidade nos dois anos do ensaio (R2=0.62, n=55; 
R2=0.60, n=27; R2=0.68, n=27). Os resultados das funções de produção obtidas, para 
os dois primeiros anos deste ensaio, apontam para um efeito positivo da salinidade 
da água de rega, para aplicações de N inferiores a 4.83 g m-2. Este efeito benéfico da 
salinidade da água de rega, quando ocorre carência de fertilização azotada, pode ser 
explicado pela substituição, ou troca, no complexo coloidal do solo do ião NH4

+, lá 
existente, pelo ião Na+, da água de rega, ficando o primeiro disponível para a planta. 
As melhores produções de milho-grão (1000.2 e 936.4 g m-2) corresponderam às 
aplicações de N de 8 (com salinidade nula) e de 4 g m-2 (com salinidade máxima). 
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Verificou-se ainda que a aplicação de 12 g m-2 de N foi excessiva pois a produção 
decresceu para 871.8 g m-2. Nos casos com N=0 ou N= 4 g m-2 as produções 
aumentaram de 611 para 751 g m-2 e de 912.4 para 936.4 g m-2com o aumento da 
salinidade da água de rega, mas decresceram para aplicações de 8 e de 12 g m-2 de 
N, passando de 999.3 para 907.3 g m-2 e de 871.8 para 663.8 g m-2, respectivamente. 
Os resultados obtidos para o LAI revelam um decréscimo dos valores com o 
aumento da salinidade da água de rega. 

Abstract  
The objective of this work is to evaluate if different irrigation water salinity levels 
can be compensated by nitrogen, and still be able to achieve acceptable crop 
production levels even with low quality irrigation water. Two experimental fields in 
Herdade da Mitra and Alvalade do Sado, were installed in small plots, and in 
different soils, using conventional field operations. The crop was Zea Mays irrigated 
with a triple emitter source irrigation system. In this layout scheme there are 3 
sources of water with different water quality: salty water (water source with NaCl 
dissolved), irrigation water+fertilizer (water source with NH4NO3 added) and 
irrigation water (fresh water). With the layout it is intended to obtain two gradients: 
one with different levels of salinity (4 levels in 2004 and only 3 levels in 2005) and 
another with 4 different levels of nitrogen fertilizer, in order to be able to observe 
the responses of soil and culture to different levels of salinity and fertilizer. The 3 
sources of water together supply a constant amount of 18 L/h in each irrigation spot 
and per linear meter of the crop. The leaf area was monitored in the layouts of the 
system, and the maize harvest was done in a way to evaluate the different production 
in the various treatments. Multiple regression analysis were done relating the yields 
of the two locals, together and separately, with the total amount of salts and nitrogen 
applied in the two years of the experiments (R2=0.62, n=55, R2=0.60, n=27, 
R2=0.68, n=27). The production functions obtained point to a positive effect of 
salinity up to nitrogen content less than 4.83 g m-2. This useful effect of irrigation 
water salinity during nitrogen scarceness could be due to the replacement, and 
consequent availability for the crop, of the ion NH4+, adsorbed in the soil exchange 
complex, by the ion Na+. The best yields (1000.2 and 936.4 g m-2) were obtained 
with N=8 (null salinity) and 4 g m-2 (maximum salinity). The application of 12 g m-2 
of N was excessive and the yield decreased to 871.8 g m-2. When N=0 or N=4 g m-2 
the yields increased, respectively, from 611 to 751 g m-2 and from 912.4 to 936.4 g 
m-2 with salinity increase. The opposite happened for N=8 and N=12 g m-2, 
decreasing from 999.3 to 907.3 and from 871.8 to 663.8 g m-2. Results show that 
LAI decreased with the increase of the water salnity. 

Introdução  
Os estudos clássicos da aplicação de diferentes níveis de salinidade e de fertilizante 
às culturas, envolviam geralmente o uso de esquemas de rega por sectores, com 
bombas de injecção de soluções com diferentes concentrações. O esquema de rega 
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gota a gota em Fonte Tripla Linear permite simplificar esse processo muito 
laborioso e observar a resposta do solo e também da cultura a diferentes níveis de 
salinidade e de adubação azotada. É uma adaptação, com três fontes de alimentação, 
do esquema Fonte Dupla Linear de Malach et al. (1995, 1996). Beltrão (1998) 
refere, ainda, que a introdução de esquemas experimentais de gradientes de rega 
gota a gota oferece uma ferramenta muito vantajosa na obtenção de dados para a 
definição das funções de produção e de contaminação ambiental. 
O objectivo deste estudo é avaliar se a variação da salinidade da água da rega pode 
ser compensada com a variação de nutrientes azotados, conseguindo-se assim obter 
bons níveis de produção de milho-grão mesmo regando com águas de rega de 
qualidade inferior (salinas), sem, por outro lado, provocar a salinização e/ou 
sodicização do solo.  

Material e métodos  
Os ensaios decorreram na Herdade da Mitra e no Posto de Culturas Regadas de 
Alvalade-Sado, num Antrossolo de textura ligeira e Fluvissolo de textura mediana, 
respectivamente, em 2004 e 2005, prevendo-se prosseguir em 2006 para validação 
dos resultados obtidos. Ambos os campos experimentais tinham cerca de 200 m2 
cada, tiveram como cultura o milho para grão, foram sujeitos a mobilização 
convencional e regados com o sistema de rega gota a gota em fonte tripla linear. 
Este sistema de rega é alimentado por 3 fontes de água, a saber: água salina (água de 
rega com NaCl dissolvido), água de rega (não salina) e água+fertilizante (água de 
rega com adição de NH4NO3), o que permite obter dois gradientes, um de 
salinidade (com adição de sal – NaCl), e outro de fertilizante (com adição de solução 
azotada – Nitrato de Amónio). As dotações totais de rega (R) aplicadas em 2004 e 
2005, foram, respectivamente, 1066.5 e 725.1 L m-2, para a Herdade da Mitra, e 
997.3 e 1012.0 L m-2, para Alvalade-Sado. 
Cada campo experimental integrava 4 grupos (I a IV), com três repetições tendo-se 
utilizado um gradiente decrescente de fertilizante do Grupo I para o IV, sem solução 
azotada neste último grupo. Dentro de cada grupo estabeleceram-se 4 modalidades 
de salinidade em 2004 e apenas 3 em 2005, através da distribuição de diferentes 
quantidades de água salina ao longo das linhas de cultura. Assim, cada linha de 
cultura foi regada por três tubagens com três conjuntos de gotejadores, cuja dotação 
aplicada foi sempre constante em cada ponto de rega (modalidade) debitando 18 L/h 
por metro linear de cultura de milho. As quantidades totais de água e de sais 
aplicadas nos dois anos dos ensaios são apresentadas no quadro 1, tendo estas 
últimas sido calculadas com base na concentração em sais e fertilizante da água 
aplicada em cada modalidade durante os ciclos de rega. 
Procedeu-se ainda à monitorização da área foliar, e respectivo cálculo dos índices de 
área foliar, e à avaliação da produção de milho-grão nos diferentes grupos e 
modalidades.  



389 

 
Quadro 1 - Quantidade total de sais na água de rega salina (NaCl) e de 

fertilizante azotado (N), aplicados em cada Grupo e modalidade, nos dois anos 
de ensaio 

Sal (g/m2) Fertilizante (g/m2) 
2004 2005 2004 2005 Grupo

s 
Mod
. Alvalad

e 
Mitr
a 

Alvalad
e 

Mitr
a 

Alvalad
e 

Mitr
a 

Alvalad
e 

Mitr
a 

A 1365 1352 2055 962 12 6 13 10 
B 910 901 1027 481 12 6 13 10 
C 455 451 0 0 12 6 13 10 

I 

D 0 0 - - 12 6 - - 
A 1365 1352 2055 962 8 4 9 7 
B 910 901 1027 481 8 4 9 7 
C 455 451 0 0 8 4 9 7 

II 

D 0 0 - - 8 4 - - 
A 1365 1352 2055 962 4 2 4 3 
B 910 901 1027 481 4 2 4 3 
C 455 451 0 0 4 2 4 3 

III 

D 0 0 - - 4 2 - - 
A 1365 1352 2055 962 0 0 0 0 
B 910 901 1027 481 0 0 0 0 
C 455 451 0 0 0 0 0 0 

IV 

D 0 0 - - 0 0 - - 
 
 
Efectuaram-se análises de regressão múltipla relacionando o LAI e as produções 
obtidas nos dois locais, com as quantidades totais de sal (NaCl) e de fertilizante 
azotado (N) aplicados em cada grupo e modalidade nos dois anos do ensaio. Entrou-
se ainda, como variáveis independentes, com a quantidade total de água de rega 
aplicada em cada ano e local (R) e com uma variável discreta (S), para ter em conta 
os 2 locais, que tomou o valor de 1 para Alvalade, 2 para a Mitra e 1.5 para os dois 
locais analisados em conjunto. As funções de produção obtidas (grão e LAI) foram 
analisadas, os seus máximos calculados e determinadas as curvas de resposta (ou 
curvas de produção).  

Resultados  
No quadro 2 encontram-se os coeficientes de regressão e de correlação múltipla (r) e 
os respectivos níveis de significância para as equações obtidas, em que Y, YA e YM 
são as produções de grão, respectivamente, no conjunto dos locais, em Alvalade e na 
Mitra (g m-2), LAI é o índice de área foliar, N e NaCl são os teores aplicados de 
azoto e de cloreto de sódio (g m-2), R é a quantidade total de água de rega aplicada 
em cada ciclo de rega (l m-2), S é uma variável discreta para ter em conta os dois 
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locais experimentais e n o número de observações. No caso do LAI apenas se 
consideraram os dois locais em conjunto, devido ao reduzido número de 
observações. 
 
 

Quadro 2. Coeficientes de regressão e níveis de significância das equações 
ajustadas aos dados da produção de milho-grão e do LAI. 

Variável Y YA YM LAI 
constante -231.3 14450* -363.2 -3.917*** 
N 102.1*** 117.8*** 101.6** 0.122 
N2 -6.7*** -7.05*** -8.77** -0.0095 
NaCl 0.07 0.128 0.053 -0.00028 
N×NaCl -0.0145 -0.0193* -0.0069 -0.000031 
R 1.115*** -13.7* 1.03*** 0.0085*** 
S -144.5** - - - 
r 0.79*** 0.77*** 0.82*** 0.96*** 
n 55 27 27 17 
Níveis de significância: *** 0.1%, ** 1%, * 5%. 
 
 
De salientar que qualquer das equações justifica mais de 60% da variação total da 
produção observada (93% no LAI), e que os coeficientes de regressão para a 
produção do grão têm o mesmo sinal em ambos os campos e no seu conjunto, razão 
porque se apresenta apenas a análise gráfica para o conjunto dos campos. 
As curvas de resposta da produção de milho-grão e do LAI, em função dos teores de 
fertilizante azotado e de sal aplicados encontram-se nas figura 1 respectivamente. Os 
máximos das curvas da produção do milho-grão e do LAI, obtidos a partir das 
derivadas das funções de produção, encontram-se no quadro 3 e 4, respectivamente. 
Relativamente à produção de grão, a resposta do azoto seguiu a lei dos acréscimos 
decrescentes de produção e uma vez atingido o máximo, a lei de acréscimos 
negativos crescentes de produção (figura qA). A resposta à concentração salina foi 
sempre linear (figura qB). Devido ao facto da interacção N×NaCl ter sido negativa, 
o aumento da concentração salina antecipou de forma muito evidente o nível de N a 
que corresponde o máximo de produção e de forma menos evidente o respectivo 
nível de produção (figura 1A, quadro 3). Pela mesma razão, a resposta à 
concentração salina começa por ser positiva para baixos níveis de azoto e torna-se 
negativa a partir de 4.83 g m-2 de N (figura 2B). O efeito benéfico da salinidade da 
água de rega, quando ocorre carência de fertilização azotada, poderá ser explicado 
pela substituição, ou troca, no complexo coloidal do solo do ião NH4

+, lá existente, 
pelo ião Na+, da água de rega, ficando o primeiro disponível para a planta. Segundo 
Nommik e Vahtras (1982), a fixação do N-NH4

+ nos minerais de argila confere-lhe 
protecção contra a lixiviação e permite que, de forma gradual, vá sendo fornecido às 
plantas ao longo do ciclo vegetativo, à medida que for sendo substituído pelos 
catiões que expandem a malha, nomeadamente pelo Mg2+, Ca2+, Na+ e H3O

+. De 
acordo com Stevenson (1986), o ião sódio expande o espaçamento dos minerais 
silicatos, permitindo a libertação dos íões NH4+ retidos.  
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Assim, as melhores produções de milho-grão (1000.2 e 936.4 g m-2) corresponderam 
às aplicações de N de 8 (com salinidade nula) e de 4 g m-2 (com salinidade máxima). 
Verificou-se ainda que a aplicação de 12 g m-2 de N foi excessiva pois a produção 
decresceu para 871.8 g m-2. Nos casos com N=0 ou N= 4 g m-2 as produções 
aumentaram de 611 para 751 g m-2 e de 912.4 para 936.4 g m-2com o aumento da 
salinidade da água de rega, mas decresceram para aplicações de 8 e de 12 g m-2 de 
N, passando de 999.3 para 907.3 g m-2 e de 871.8 para 663.8 g m-2, respectivamente. 
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Figura 1. Curvas de resposta da produção em função dos teores de fertilizante 
e de sal aplicados 

 
 

Quadro 3. Máximos das curvas de resposta da produção em função dos teores 
de azoto e de sal ( 0=∂∂ NY  e 0=∂∂ NaClY ) 

NaCl (g m-

2) 
N 
(g/m2) 

Y 
(g/m2) 

N 
(g/m2) 

Y 
(g/m2) 

0 7.62 1000.2 4.83 947.9 
500 7.08 981.9 4.83 947.9 
1000 6.54 967.6 4.83 947.9 
1500 6.00 957.1 4.83 947.9 
2000 5.46 950.6 4.83 947.9 

 

 

Relativamente ao LAI, não se verificou o efeito benéfico da salinidade da água de 
rega (figura 2 A e B). Verificou-se um LAI máximo de 4.5 também no caso das 
doses de N=8 e de N=4 g m-2 que decresceu com o aumento da salinidade da água 
de rega. Também, devido ao facto da interacção N×NaCl ter sido negativa, o 
aumento da concentração salina antecipou de forma muito evidente o nível de N a 
que corresponde o máximo do LAI (quadro 4).  
 
 

B A 
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Figura 2. Curvas de resposta do índice de área foliar (LAI) em função dos 

teores de fertilizante e de sal aplicados 

 
 

Quadro 4. Máximos das curvas de resposta da produção em função dos teores 
de azoto e de sal ( 0=∂∂ NY ). 

NaCl (g m-2) N (g/m2) LAI 
0 6.43 4.55 
500 5.62 4.32 
1000 4.80 4.10 
1500 3.98 3.89 
2000 3.17 3.69 

 
 

Conclusões  
Os resultados obtidos nestes dois anos de ensaios, indicam que a salinidade da água 
de rega parece ter um efeito benéfico nas produções de milho-grão, até uma 
aplicação de 4.83 g m-2 de N. A partir de teores de azoto mais elevado verifica-se 
um efeito oposto. Pensa-se que o efeito positivo do NaCl da água de rega será 
devido a fenómenos de troca catiónica entre o ião NH4

+ retido no complexo coloidal 
do solo e o catião Na+ da água de rega. As melhores produções de milho-grão 
corresponderam às aplicações de N de 8 (salinidade nula) e de 4 g m-2 (com 
salinidade máxima). Verificou-se ainda que a aplicação de 12 g m-2 de N foi 
excessiva. Os resultados obtidos para o LAI revelam um decréscimo dos valores 
com o aumento da salinidade da água de rega. 
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Resumo 
Pretendeu-se avaliar as condições de salinidade do solo e as produtividades das 
espécies Trifolium fragiferum L. cv. Palestine e Festuca arundinacea Schreb. cv. 
Demeter, durante 3 anos (2003, 2004 e 2005), num ensaio estabelecido em Alvalade 
do Sado, Alentejo, num Fluvissolo Êutrico, com aplicação de 4 modalidades ou 
tipos de águas de rega (A, B, C e D, respectivamente com 1, 4, 8 e 16 dS m-1), em 
duas repetições por espécie forrageira. O ensaio foi instalado no Outono de 2002 e 
decorreu até Setembro de 2005. Utilizou-se um sistema de rega localizada 
(microaspersão) em que a água salina saturada com Cloreto de sódio era injectada 
em volumes variáveis nas condutas de transporte da água disponível (cerca de 1 dS 
m-1) de modo a obterem-se as 4 salinidades pretendidas. A rega foi realizada, 
geralmente de Março/Abril a Setembro nos 3 anos de ensaio, com as águas salinas 
em alternância com a água A.  
A salinidade do solo superficial (0-10 cm) mais elevada foi atingida em Outubro de 
2004, com cerca de 6 e 8 dS m-1 nos talhões regados com a água C e D 
respectivamente, devido à maior quantidade de sal aplicada nesse ano. No fim do 
ensaio, a salinidade do solo não excedeu 4 dS m-1, em qualquer das modalidades. 
Quanto aos riscos de sodicidade do solo, verificou-se que os valores mais altos da 
percentagem de sódio de troca (ESP) atingiram cerca de 12%, no fim do ensaio 
(2005), mas apenas no solo superficial dos talhões com Festuca e regados com a 
água D. Nas outras modalidades, a ESP não excedeu os 8%. 
A produção de matéria seca decresceu, de 2003 para 2005, em todas as modalidades 
nas duas espécies, que mostraram uma grande resistência à salinidade uma vez que o 
maior decréscimo na produtividade foi registado em 2005, sendo de 18% no T. 
fragiferum na modalidade C e de 34% na F. arundinacea na modalidade D. 
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Abstract 
The aim of this work was to evaluate soil salinity and sodicity and Trifolium 
fragiferum L. cv. Palestine and Festuca arundinacea Schreb. cv. Demeter yields, 
under field conditions, from 2003 till 2005, in a Eutric Fluvisol located in Alvalade 
(Alentejo-Portugal). The species were irrigated with 4 water salinity treatments (A, 
B, C e D, corresponding to 1, 4, 8 e 16 dS m-1), with two replications. A micro-
sprinkler irrigation system was used in which the saturated saline water was injected 
in variable volumes depending on the targeted irrigation water salinity. Irrigation 
was made in general from April to September, with the 4 water types or with only 
the A water, to prevent soil solution salinity from exceeding the salinity values of 
the irrigated waters. 
The higher salinity in the soil surface (0-10 cm), 6 and 8 dS m-1, was found in the 
plots irrigated with C and D water respectively, in October 2004, due to the larger 
amount of applied salts in that year. In the end of the experiment, soil salinity was 
about 4 dS m-1 in every treatments. Concerning to the risks of the soil sodicity, it was 
assessed that ESP (exchangeable sodium percentage) reached a higher value of 
about 12%, in October 2005, but only in the surface soil of the plots with Festuca 
and irrigated with D water. In the other treatments, ESP did not exceed 8%. 
Yields decreased from 2003 to 2005 in all treatments and in both species although 
they have shown high salt resistence. During this period, the greatest decrease was 
found in 2005, the third year of the experiment, of about 18% in T. fragiferum and 
34% in F. arundinacea (D treatment).  

Introdução 
A salinização de solos e águas tem menor repercussão na Europa em comparação 
com a Ásia, África ou Austrália, muito embora seja um risco crescente que exige a 
sua monitorização num grande número de países da Europa (Szabolcs, 1996). Mais 
de 10% do território dos continentes é afectado por algum tipo de salinização, com 
tendência a aumentar rapidamente devido a factores naturais mas principalmente à 
intervenção humana através do regadio, com utilização intensiva de agroquímicos e 
de águas de rega de menor qualidade, da deflorestação, do sobrepastoreio, da 
desertificação, etc. As mudanças climáticas dos últimos anos por aumento da 
concentração de CO2 da atmosfera interferem também na salinização das terras. 
Chhabra (1996) refere que a área total submetida a salinização e sodicização, a nível 
mundial, rondará os 1000 milhões de hectares, com incidência, por ordem 
decrescente de importância, na Austrália, Ásia, América do Sul e África. Na zona 
mediterrânica da Europa, as áreas secas da Península Ibérica, como o Alentejo, estão 
particularmente expostas à salinidade potencial devido à crescente aridez. 
Os solos afectados por sais podem ser encontrados em qualquer clima e altitude mas 
são mais comuns em climas áridos, semi-áridos e sub-húmidos secos e em zonas 
baixas e aplanadas. Essas áreas salinizadas ou em processo de salinização, 
geralmente com predomínio do NaCl, podem constituir um constrangimento para o 
cultivo de espécies agrícolas tradicionais, nomeadamente as forrageiras, dado que a 
acumulação de sais na zona das raízes, causa um aumento do potencial osmótico do 
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solo, dificultando a absorção, pela planta, da água com os nutrientes de que 
necessita. Mesmo quando o conseguem, a entrada de iões, alguns em excesso, 
podem provocar toxicidade. As espécies, e mesmo as cultivares de uma dada 
espécie, conseguem enfrentar estas situações de forma distinta, tendo diferentes 
tolerâncias à salinidade. A maior parte das leguminosas são classificadas por Noble 
& Rogers (1994) como sensíveis ou moderadamente sensíveis à salinidade, 
enquanto que as gramíneas são consideradas mais tolerantes.  
A classificação dos solos quanto à salinidade e sodicidade baseia-se, 
fundamentalmente, no teor em sais solúveis ou condutividade eléctrica do extracto 
de saturação do solo (CEe) e na proporção de sódio no complexo de troca ou 
percentagem de sódio de troca (ESP), mas também no pH do solo saturado. Um solo 
é salino quando a CEe é superior a 4 dS m

-1 e a ESP, isto é, a proporção de sódio de 
troca relativamente à capacidade de troca catiónica, é inferior a 15%. Um solo é 
sódico quando a CEe é inferior a 4 dS m

-1 e a ESP é superior a 15% (Richards, 
1954).  
Pretendeu-se avaliar a possibilidade de utilização para pastagens e forragens de 
espécies cultivadas resistentes à salinidade, para adaptação a áreas marginais como, 
por exemplo, zonas costeiras ou margens de rios (Tejo, Sado, Mondego) e algumas 
áreas degradadas de regadio que têm sido afectadas por salinidade secundária. Neste 
sentido, pensa-se poder contribuir para a melhoria dos solos através do aumento do 
teor e qualidade da matéria orgânica, do controlo dos níveis de salinidade e da 
protecção contra a erosão e do aproveitamento de nutrientes fundamentais para a 
alimentação animal (vitaminas, sais minerais, ácidos gordos) que são produzidos em 
maior quantidade quando as plantas crescem em condições de salinidade. 
Num ensaio em condições naturais, instalado em 2002, efectuou-se a avaliação da 
resposta de 2 espécies forrageiras vivazes (uma leguminosa e uma gramínea) à rega 
com diferentes concentrações de cloreto de sódio, isto é, com águas de rega com 
condutividades eléctricas de 4, 8 e 16 dS m-1, para além do controlo (± 1 dS m-1), 
procedendo-se a cortes sucessivos da matéria verde e avaliação da respectiva matéria 
seca. Fez-se ainda a monitorização da salinidade da solução do solo e do solo em 
talhões semeados com aquelas espécies.  

Material e métodos 
A unidade-solo relativa à área do ensaio de campo corresponde a um Aluviossolo 
Moderno Não Calcário de textura mediana (A), segundo Cardoso (1974) ou 
Fluvissolo Êutrico (FAO, 2001) e localiza-se no Posto de Culturas Regadas D. 
Manoel Castello Branco, Alvalade-Sado (37º57´ N, 8º24´W, 61 m altitude). 
O ensaio compreendeu o estudo de 16 espécies forrageiras, vivazes e anuais que 
foram semeadas em 6/11/2002. Neste trabalho, apresentam-se apenas os resultados 
correspondentes às espécies Trifolium fragiferum L. cv. Palestine e Festuca 
arundinacea Schreb. cv. Demeter relativamente aos rendimentos obtidos e ao estado 
de salinidade e de sodicidade do solo. O número total de talhões semeados foi de 
128 (16 espécies × 4 modalidades de salinidade de água de rega × 2 repetições). 
Cada talhão tinha uma área de 2 × 1 m2 e era regado por 1 micro-aspersor. Os 8 
grupos de 16 talhões com 16 espécies diferentes, correspondentes às 2 repetições 
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com 4 modalidades de água de rega, encontravam-se separados por faixas de terreno 
com 2 m de largura e com 0,5 m entre talhões. Foi efectuada uma fertilização, à 
sementeira, com 25 kg de N/ha e 70 kg de P2O5 e de K2O/ha e ainda uma adubação 
azotada de cobertura em Fevereiro de 2003 (100 kg de N/ha). Em Março de 2004, os 
talhões com gramíneas foram submetidos a uma adubação azotada de cobertura (200 
kg de N/ha). 
Utilizaram-se 4 modalidades de águas de rega, A, B, C e D, respectivamente com 
condutividades eléctricas de 1, 4, 8 e 16 dS m-j, que foram monitorizadas ao longo 
dos períodos de rega nos 3 anos de ensaio. A água de rega utilizada, originária do 
Rio Sado, insere-se nas classes C3 e S1 da classificação de águas de rega (Richards, 
1954). A condutividade eléctrica apresentou valores entre 0,7 e 1,1 dS m-1, o que 
implica uma salinidade elevada (C3) e valores de SAR entre 3 e 5,5 (S1). É de notar 
que, em 2005, a qualidade desta água se revelou como de pior qualidade devido a 
que este ano se apresentou como de seca extrema. A classe C3 implica que este tipo 
de água não pode ser usada em solos com má drenagem, podendo ser exigível o uso 
de práticas especiais para controlo da salinidade e ainda a selecção de culturas 
resistentes. 
O sistema de rega compreendeu uma rede de 8 tubagens para os 8 grupos de 16 
talhões (4 modalidades × 2 repetições), que entroncavam numa conduta geral, que 
era abastecida pela água A por uma bomba centrífuga. Dispunha-se ainda de um 
tanque com água saturada com NaCl que era bombeada por uma bomba doseadora, 
em volumes variáveis ajustados manualmente às condutividades pretendidas, e 
distribuída na conduta geral através de um injector ligado em paralelo ao sistema. 
Cada modalidade era regada separadamente, isto é, procedia-se à rega de 2 grupos 
de 16 talhões (2 repetições). Cada micro-aspersor debitava entre 5 e 20 L/m2, em 
cada rega, dependendo do estado hídrico do solo, que era monitorizado com um 
equipamento TDR (Time Domain Reflectometry), através de sondas instaladas na 
espessura de 0-20 cm nos talhões com as espécies 6 e 11. Foi, assim, possível 
garantir que o intervalo de variação do teor de água oscilasse entre 25 e 35%, isto é, 
entre valores acima do teor correspondente ao coeficiente de emurchecimento 
permanente (pF 4,2) e valores próximos da capacidade de campo. 
No início do ensaio (Novembro de 2002) e no fim dos ciclos de rega de 2003, 2004 
e de 2005 colheram-se amostras de terra num total de 16 talhões semeados com as 
espécies 6 e 11 (T. fragiferum e F.  arundinacea) e regados com os 4 tipos de águas 
de rega (A, B, C e D, respectivamente com 1, 4, 8 e 16 dS m-1), em duas repetições. 
A salinidade do solo inicial, avaliada através da condutividade eléctrica do extracto 
de saturação, apresentava-se baixa, variando entre cerca de 0,3 e 0,5 dS m-1, assim 
como a percentagem de sódio de troca (ESP) com valores inferiores a 2%, na 
espessura de solo até 40 cm. A reacção do solo era neutra, com valores entre 6,8 e 
7,5. 
A monitorização da salinidade da solução do solo foi efectuada, de Junho de 2003 a 
Outubro de 2005, nos dois grupos de 4 talhões com as espécies 6 e 11. A solução do 
solo foi obtida através de cápsulas porosas ou lisímetros de sucção instalados às 
profundidades de 15 e 30 cm. A salinidade e a sodicidade do solo foram avaliadas 
através da condutividade eléctrica do extracto de saturação do solo (CEe) e da ESP, 
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respectivamente, em amostras de terra colhidas, em Outubro de 2003, 2004 e 2004, 
em cada talhão dos 2 grupos com as espécies 6 e 11, a diferentes profundidades. 
Para a avaliação do rendimento de cada espécie, para as diferentes modalidades de 
águas de rega, procedeu-se a cortes sucessivos (em número variável conforme a 
espécie) da matéria verde, fazendo, em cada colheita, uma amostragem por 
modalidade que correspondeu a quatro vezes um quadrado de 0,0625 m2. 
Realizaram-se pesagens de uma amostra de cada espécie em fresco e após secagem 
em estufa a 80 °C. 

Resultados  
A quantidade de água de rega aplicada foi de 480, 1300 e 950 L m-2 respectivamente 
em 2003, 2004 e 2005, a que correspondeu aplicações de NaCl, por modalidade, 
indicadas na figura1A.  
A precipitação de Novembro/2002 a Maio/2003 foi de cerca de 500 mm, no Outono 
de 2003 até à Primavera de 2004 foi de 470 mm, mas no período chuvoso de 
2004/2005 registaram-se apenas cerca de 200 mm. A soma da rega e precipitação 
nos 3 anos hidrológicos, 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005, atingiu 
respectivamente 75, 130 e 82% da evapotranspiração potencial (Penman-Monteith) 
para cada um dos anos. A rega efectuada em 2004 (Março-Setembro) superou a 
evapotranspiração em cerca de 30% para satisfazer as necessidades de lavagem do 
solo dado que a quantidade de sal aplicada nesse ano quase duplicou. 
O rendimento em matéria seca do trevo morango, apresentado na Fig.1B foi 
avaliado em 2003 com 4 cortes, em 2004 com 5 cortes e em 2005 com 2 cortes, em 
todas as modalidades. Quanto à Festuca, as produções foram obtidas em 2003 (4 
cortes), em 2004 (9 cortes) e em 2005 com apenas 3 cortes, tendo-se verificado em 
2005 as produções mais baixas e com decréscimos de 22, 24 e 34% com o aumento 
da salinidade. 
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Figura 1. Quantidades de NaCl e de água de rega aplicadas (A) e 

produtividade (B) das espécies 6 (T. fragiferum) e 11 (F. arundinacea) nos 3 
anos de ensaio. 
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A monitorização da condutividade eléctrica da solução do solo (CEs) recolhida a 15 
e 30 cm de profundidade nos talhões de solo com as espécies 6 e 11, mostrou não ter 
ultrapassado, em regra, os valores de condutividade eléctrica correspondentes aos 
das modalidades consideradas, correspondendo os valores mais altos ao período de 
Junho a Agosto e os mais baixos ao período correspondente ao Inverno em que se 
processava a lavagem de sais do solo com a chuva. É de referir ainda que a 
condutividade eléctrica se apresentou em geral mais elevada à profundidade de 15 
cm. A figura 2 mostra a variação da CEs nos talhões com a espécie 6 (T. fragiferum) 
para as modalidades de água de rega A, B, C e D. 
 
 

0

4

8

12

16

20
-3
-0
3

28
-6
-0
3

6-
10
-0
3

14
-1
-0
4

23
-4
-0
4

1-
8-
04

9-
11
-0
4

17
-2
-0
5

28
-5
-0
5

5-
9-
05

14
-1
2-
05

C
E
 (d
S 
m
-1
)

6A 6B 6C 6D

 
Figura 2. Evolução da CEs durante 3 anos de ensaios, relativa à espessura de 
0-15 cm, para as 4 qualidades de água estudadas, nos talhões com a espécie 6. 

 
 
As figuras 3 e 4 mostram a variação da condutividade eléctrica do extracto de 
saturação (CEe) e da percentagem do sódio de troca do solo (ESP), para as 
espessuras de solo 0-10, 10-20 e 20-40 cm, nas diferentes datas de amostragem 
(início do ensaio e em Outubro de 2003, 2004 e 2005 e para as diferentes 
modalidades de águas de rega aplicadas nos talhões com as espécies 6 e 11. 
A salinidade do solo superficial (0-10 cm) mais elevada foi atingida em Outubro de 
2004, da ordem dos 6 e 8 dS m-1, nos talhões regados com a água C e D, 
respectivamente, devido à maior quantidade de sal aplicada nesse ano. Face à 
qualidade das águas de rega aplicadas, nomeadamente a C e D, com condutividades 
eléctricas de 8 e 16 dS m-1, respectivamente, seria de esperar que no fim dos ciclos 
de rega, a salinidade do solo e a da solução do solo aumentassem notoriamente nas 
camadas superficiais. Tal não ocorreu devido a que a rega com as águas salinas era 
efectuada alternadamente com a água A (controlo) e, por outro lado, a dotação de 
rega foi relativamente elevada nomeadamente em 2004 e em 2005 de modo a 
promover a lavagem do solo. 
Quanto aos riscos de sodicidade do solo, verificou-se que os valores mais altos da 
ESP atingiram cerca de 12%, no fim do ensaio (2005), e apenas no solo superficial 
dos talhões com Festuca (espécie 11) e regados com a água de salinidade mais 
elevada. 
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Figura 3. Variação da CEe em diferentes espessuras de solo, nas diferentes 
amostragens, para as 4 qualidades de água aplicadas nos talhões com as 

espécies 6 e 11. 
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Figura 4. Variação da ESP em diferentes espessuras de solo, nas diferentes 
amostragens, para as 4 qualidades de água aplicadas nos talhões com as 

espécies 6 e 11 

Conclusões  
As espécies estudadas podem ser consideradas tolerantes à salinidade dado que 
apenas no 3º ano de exploração, com condições climatéricas adversas, se verificou 
um decréscimo de produtividade em matéria seca de 18% no T. fragiferum e de 34% 
na F. arundinacea, regados com águas de 8 e 16 dS m-1, respectivamente. 
Comparando as produções de matéria seca na F. arundinacea, em 2003 e 2004 para 
cada salinidade, observaram-se decréscimos que oscilaram entre 1,7% nos talhões B 
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e 8,4% nos talhões C, apesar da quantidade de sal aplicado em 2004 ter sido 
aproximadamente o dobro. 
A salinidade da solução do solo mostrou ter raramente ultrapassado os valores de 
condutividade eléctrica correspondentes aos das modalidades consideradas. No solo 
superficial (0-10 cm) as salinidades mais elevadas, 6 e 8 dS m-1, foram obtidas, em 
Outubro de 2004, nos talhões regados com as águas C e D respectivamente, devido à 
maior quantidade de sal aplicada nesse ano, mas no fim do ensaio não excedeu 4 dS 
m-1, em qualquer das modalidades. Apenas com a água D e nos talhões com Festuca 
se atingiram maiores níveis de sodicidade, no fim do ensaio. 
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Resumo 
O conhecimento da quantidade e distribuição de tamanho dos sedimentos 
transportados pela enxurrada, durante um evento de erosão hídrica, é importante 
para o adequado planejamento conservacionista do solo e do ponto de vista 
ambiental, porque diferentes tamanhos de sedimentos adsorvem diferentes 
quantidades de nutrientes, em especial o fósforo. Em um solo Hapludox típico no 
Planalto Sul Catarinense do Brasil, quantificaram-se os diferentes tamanhos de 
sedimentos transportados pela enxurrada da erosão hídrica sob chuva simulada. 
Estudaram-se os tratamentos solo sem cultivo (SC), preparo convencional (PC), 
semeadura direta em resíduo queimado (SQ), semeadura direta em resíduo 
dessecado (SD) e semeadura direta tradicional (ST). Sobre estes tratamentos foram 
aplicados cinco testes de chuva simulada com simulador de chuvas de braços 
rotativos, com intensidade constante de 64 mm h-1 e duração de uma hora. 
Determinou-se a distribuição de tamanho dos sedimentos transportados pela 
enxurrada e, nestes, foram determinados os teores de fósforo extraível e de potássio 
trocável. Os sistemas de manejo conservacionista do solo (SD e ST) apresentaram 
maior porcentagem de sedimentos de menor tamanho do que os demais tratamentos, 
na faixa de tamanhos entre < 0,037 mm e 0,250 mm. Os teores de fósforo 
apresentaram clara tendência de aumento nos sedimentos de menores tamanho nos 
tratamentos com cultivo do solo (PC, SQ, SD e ST). No solo sem cultivo não 
ocorreu tendência clara dos teores de fósforo em relação à distribuição de tamanho 
dos sedimentos. No caso dos teores de potássio nos sedimentos, ocorreu uma clara 
tendência de aumento nos sedimentos de maior tamanho nos tratamentos sem 
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mobilização do solo (SQ, SD e ST), contrariando o comportamento do fósforo, 
enquanto nos demais tratamentos nenhuma tendência foi verificada com relação aos 
tamanhos dos sedimentos. 

Abstract 
Knowledge about quantities and size distribution of sediments transported by water 
during water erosion events is important for an adequate conservation planning and 
because of environmental concerns. Moreover, sediments of different sizes are 
associated or adsorb nutrients at different rates, which is mainly true for phosphorus. 
Experiments were carried out on a Typic Hapludox in the Southern Plateau of Santa 
Catarina State, Brazil, in order to characterize the size of soil sediments transported 
by runoff generated by water erosion under simulated rainfall conditions. Following 
tillage treatments were considered: conventional tillage, without crop, i.e., bare soil 
(SC), conventional tillage (PC), no tillage on burnt residues (SQ), no tillage on dried 
residues (SD) and traditional no tillage (ST). On each treatment, five rainfall 
simulation tests were applied using a rotating-boom rainfall simulator operated at 
constant rainfall intensity of 64 mm mm h-1 during one hour. Size distribution of 
sediments transported by water runoff as well as extractable phosphorus and 
potassium contents of these sediments were determined. Two management systems 
taken into account soil conservation (SD and ST) were characterized by a higher 
proportion of fine sediments, fine sand and silt, i.e., in the size range between < 
0.037 and 0.250 mm, than the remaining treatments. Phosphorus contents showed a 
clear trend to increase in the small-sized sediment fractions of the cropped 
treatments (PC, SQ, SD and ST). However, in the bare soil treatment, phosphorus 
content and sediment size distribution were not related and a clear trend between 
these variables was not shown. In the case of potassium content in sediments a clear 
trend was observed to increase it in the coarser sediments in treatments without soil 
removal by tillage (SQ, SD and ST), which is in contrast with the case of 
phosphorus. However, in the conventionally tilled treatments no trend was found 
between potassium content and sediment size. 

Introdução 
A erosão hídrica constitui-se num fator de grande importância na diminuição da 
capacidade produtiva do solo devido à remoção de nutrientes adsorvidos aos 
sedimentos minerais e orgânicos e solubilizados na água da enxurrada. Além disso, a 
erosão do solo promove o assoreamento e eutroficação das águas onde o material 
transportado é depositado comprometendo as águas superficiais. 
Estudos relativos á eficacia de sistemas conservacionistas de manejo do solo e 
controle de perdas de nutrientes indican que o total de nutrientes perdidos por erosão 
hídrica decresce quando tais sistemas são utilizados em relação aos convencionais. 
Esta redução nos sistemas conservacionistas pode ser atribuída aos efeitos 
combinados do aumento da cobertura do solo com resíduos vegetais e conseqüente 
redução das perdas de solo e água, a pesar de, em geral, aumentar a concentração 



404 

dos nutrientes na água e no sedimento perdidos pela erosão hídrica em tais sistemas 
(Guadagnin et al., 2005). 
O conhecimento da quantidade e distribuição de tamanho dos sedimentos 
transportados pela enxurrada, durante um evento de erosão hídrica, é importante 
para o planejamento conservacionista do solo e do ponto de vista ambiental, porque 
diferentes tamanhos de sedimentos adsorvem diferentes quantidades de nutrientes, 
em especial o fósforo. O tamanho dos sedimentos é influenciado, primeiramente, 
pelo tipo do solo e, secundariamente, pelo preparo, cobertura e manejo do solo. O 
preparo altera a qualidade e distribuição de tamanho dos sedimentos transportados 
pela erosão.  
Em geral, sistemas de manejo conservacionista do solo produzem quantidades 
relativamente maiores de sedimentos de menor tamanho do que sistemas 
convencionais (Cogo et al., 1983; Gilley et al., 1987; Bertol et al., 1997). 
Sedimentos de menor tamanho, oriundos de preparos de conservacionista, por sua 
vez, em geral apresentam maiores teores de fósforo (Soileau et al., 1994) e, por isso, 
podem exercer impacto mais negativo do que os sedimentos de maior tamanho 
oriundos de preparos de solo convencional, no ambiente onde são depositados, em 
especial nas águas superficiais. 

Material e métodos 
O trabalho foi conduzido no campo, sendo o experimento implantado em um solo 
Hapludox típico localizado em São José do Cerrito (Estado de Santa Catarina-
Brasil) a 28º55’44’’ de latitude ao Sul e 51º08’32’’ de lonxitude ao Oeste de 
Greenwich, com 846 m de altitude média, onde o clima é do tipo Cfb, ou seja, 
subtropical úmido, segundo a classificação de Köppen. Em condições naturais, o 
solo apresenta pH em água de 4,82. 
Quantificaram-se em 2004 os diferentes tamanhos de sedimentos transportados pela 
enxurrada da erosão hídrica sob chuva simulada. Estudaram-se os tratamentos: 1) 
preparo convencional com uma aração + duas gradagens sem cultivo do solo (SC), 
2) preparo convencional com uma aração + duas gradagens (PC), 3) semeadura 
direta em resíduo queimado onde o solo não recebeu preparo algum (SQ), 4) 
semeadura direta em resíduo dessecado onde o solo não recebeu preparo algum (SD) 
e 5) semeadura direta tradicional (ST), em duas repetições, totalizando dez parcelas 
experimentais com declividade média de 0,16 m m-1. Todos os tratamentos, com 
exceção do SC, foram sob cultivo de soja (Glycine max). Sobre estes tratamentos 
foram aplicados cinco testes de chuva simulada com simulador de chuvas de braços 
rotativos (Swanson, 1975), com intensidade constante de 64 mm h-1 e duração de 
uma hora.  
Durante a aplicação de cada chuva simulada, foram feitas amostragens da enxurrada 
para posterior determinação das perdas de água e sedimentos. Determinou-se a 
distribuição de tamanho dos sedimentos transportados pela enxurrada e, nestes, 
foram determinados os teores de fósforo extraível e de potássio trocável. O fósforo 
nos sedimentos da erosão foi extraído com solução de duplo ácido (Mehlich-1), e a 
sua determinação foi feita por espetrofotometría. No caso do potássio nos 
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sedimentos da erosão a extração foi também pela solução Mehlich-1 e a 
determinação por fotometría de chama. 

Resultados e discussão 
Os sistemas de manejo conservacionista do solo (SD e ST) apresentaram maior 
porcentagem de sedimentos de menor tamanho do que os demais tratamentos, na 
faixa de tamanhos entre < 0,037 mm e 0,250 mm (quadro 1). Na média, os 
tratamentos SD e ST apresentaram 4,48% de sedimentos nesta faixa de tamanho, em 
relação ao total, enquanto nos demais tratamentos esses sedimentos perfizeram 
2,72% do total. Neste contexto, destacam-se os tratamentos SD com 4,56% dos 
sedimentos com tamanho < 0,037 mm e o ST com 13,39% dos sedimentos com 
tamanho de 0,250 mm. 
 
 

Quadro 1. Distribuição relativa de tamanho (%) dos sedimentos transportados 
pela enxurrada em diferentes sistemas de manejo do solo (média de duas 

repetições) 

Tamanho 
(mm) 

SC PC SQ SD ST 

< 0,037 2,33 1,46 1,38 4,56 1,86 
0,037 0,77 0,74 0,79 0,81 1,59 
0,053 1,20 1,59 1,62 2,02 3,36 
0,125 2,29 3,57 3,41 4,12 5,50 
0,250 4,65 8,50 6,51 7,60 13,39 
0,500 14,13 15,99 11,78 10,10 20,14 
1,000 36,95 38,71 52,93 31,87 41,80 
> 2,000 37,68 29,45 21,58 38,92 12,40 
 
Os teores de fósforo apresentaram clara tendência de aumento nos sedimentos de 
menores tamanho nos tratamentos com cultivo do solo (PC, SQ, SD e ST) (quadro 2 
e figura 1). Comparando faixas de tamanho dos sedimentos, os teores de fósforo 
foram 1,8 vezes maiores nos sedimentos de tamanhos entre < 0,037 mm e 0,053 mm 
(72, 9 mg dm-3) do que nos sedimentos de tamanhos entre 0,125 e > 2,000 mm (39,8 
mg dm-3), na média dos tratamentos sem mobilização do solo (SQ, SD e ST), 
enquanto no tratamento de preparo convencional (PC), essa diferença foi de 2,4 
vezes, ou seja, de 16,4 mg dm-3 na faixa de tamanhos de sedimentos entre < 0,037 
mm e 0,053 mm, para 6,9 mg dm-3 na faixa entre 0,125 e > 2,000 mm. No solo sem 
cultivo não ocorreu tendência clara dos teores de fósforo em relação à distribuição 
de tamanho dos sedimentos. 
No caso dos teores de potássio nos sedimentos, ocorreu uma clara tendência de 
aumento nos sedimentos de maior tamanho nos tratamentos sem mobilização do 
solo (SQ, SD e ST) (quadro 2 e figura 2), contrariando o comportamento do fósforo, 
enquanto nos demais tratamentos nenhuma tendência foi verificada com relação aos 
tamanhos dos sedimentos. 
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Figura 1. Teores de fósforo nos diferentes tamanhos de sedimentos (mg dm-3) 
em diferentes sistemas de manejo do solo 
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Figura 2. Teores de potássio nos diferentes tamanhos de sedimentos (mg dm-3) 
em diferentes sistemas de manejo do solo 
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Quadro 2. Teores de fósforo e potássio (mg dm-3) nos diferentes tamanhos dos 
sedimentos transportados pela enxurrada em diferentes sistemas de manejo do 

solo (média de duas repetições) 

Tamanho 
(mm) 

SC PC SQ SD ST 

 Fósforo 
< 0,037 5,9 19,3 66,8 89,3 56,1 
0,037 7,5 15,2 86,4 58,9 63,0 
0,053 4,1 14,7 115,3 60,5 59,6 
0,125 6,1 11,6 79,2 53,9 54,3 
0,250 5,4 7,4 57,8 30,5 37,1 
0,500 4,2 6,1 49,4 20,2 24,7 
1,000 4,7 5,7 44,4 17,2 32,0 
> 2,000 5,7 3,6 41,1 22,0 33,9 
 Potássio 
< 0,037 80 177 186 178 168 
0,037 128 131 134 141 161 
0,053 111 169 214 218 282 
0,125 109 149 220 203 322 
0,250 114 155 255 234 389 
0,500 106 155 278 249 401 
1,000 97 153 325 246 429 
> 2,000 103 155 313 297 310 

Conclusões 
Os sistemas de manejo de solo conservacionista apresentaram uma clara tendência 
de maior quantidade de sedimentos de menor tamanho do que o preparo de solo 
convencional. Ainda, os teores de fósforo foram claramente maiores nos sedimentos 
de menor tamanho do que nos de maior tamanho, em todos os sistemas de manejo 
com cultivo do solo, enquanto os teores de potássio tenderam a ser maiores nos 
sedimentos de maior tamanho do que de menor tamanho nos sistemas de manejo 
com cultivo sem mobilização do solo. 
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Resumo  
A recuperação do azoto (N) mineral aplicado ao milho foi comparada entre duas 
experiências, a primeira de blocos casualizados e a segunda com arranjos 
sistemáticos dos tratamentos na qual, com início num dos vértices de cada bloco, os 
tratamentos foram organizados, entre talhões adjacentes, ao longo de um eixo com 
doses crescentes de um adubo nítrico – amoniacal, incluindo um adubo de libertação 
lenta (ALL) para a dose mais elevada, e ao longo do eixo perpendicular com 
compostos da fracção sólida do chorume (FSC), produzidos com 5 e 15 volteios 
durante 105 dias para primeira experiência, e com 5 volteios durante 154 dias para a 
segunda. 
A produtividade do milho e a acumulação do N na planta aumentaram com a 
aplicação de N mineral ao solo até 140 kg/ha na primeira experiência, mas o 
aumento para 210 kg/ha de N não resultou em novo acréscimo de produção. No 
entanto, a produtividade do milho aumentou entre 90 kg/ha e 180 kg/ha, na segunda 
experiência, particularmente quando esta última dose foi aplicada com o ALL, o que 
sugere que este poderá ser mais eficaz para sincronizar a disponibilidade de N no 
solo com as necessidades do milho.  
A produtividade do milho não aumentou com os compostos da FSC porque estes 
deviam ser aplicados ao solo mais maduros, ou com maior antecedência 
relativamente à sementeira do milho. A eficiência agronómica do N e a recuperação 
do N pelo milho, indicaram que no arranjo sistemático, em comparação com os 
blocos casualizados, as bordaduras foram mais eficazes para impedir que o N de uns 
talhões fosse utilizado pelo milho dos talhões adjacentes, por causa do efeito 
progressivo da disponibilidade de N entre os talhões.  
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Abstract  
To compare N recovery within plots, a silage maize randomized block designed 
experiment was carried out, as opposed to another experiment, with systematic 
arrangement of treatments, which included a controlled-release N fertilizer. Both 
experiments integrated increasing rates of an ammonium nitrate based fertilizer and 
composts from the solid fraction of dairy cattle slurry. Piles were composted over 
105 days for the randomized experiment, with 5 and 15 turns and over 154 days for 
the systematic arranged experiment, with 5 turns. 
Although occasional effects were found on crop growth with the application of 
composts they were generally small or not significant compared to the addition of 
mineral N fertilizer. Maize yield and N uptake increased with mineral N applied 
from 0 to 140 kg/ha, however, a further increase to 210 kg/ha was not related to 
higher yield in the randomized experiment. Nevertheless, increases of mineral N 
between 90 kg/ha and 180 kg/ha were associated with higher yield in the systematic 
arranged experiment, particularly when the controlled-release fertilizer was used. 
Since the most efficient management practice to maximise plant uptake and 
minimise losses, is to synchronise the N supply with the plant demand for N, 
controlled-release fertilizers may be an alternative to improve N recovery by the 
crop, whereas composts should be applied after a long period of maturation, or 
sooner before sowing. In contrast to the randomized experiment, edge effects within 
plots appeared to be largely cancelled each other out in the systematically arranged 
experiment, because of the stepwise progression of the mineral N treatments. 

Introdução  
Em anos recentes, em explorações leiteiras intensivas, a separação entre a fracção 
sólida e a fracção líquida do chorume, concentrando os nutrientes na fracção sólida, 
tornou-se numa tecnologia com crescente utilização na gestão deste subproduto 
(Ford & Fleming, 2002). Neste estudo, a fracção sólida do chorume foi compostada, 
e avaliada como fertilizante orgânico, em combinação com a fertilização mineral, na 
cultura do milho forrageiro. Na maioria das experiências de campo que avaliam a 
resposta das culturas à aplicação de fertilizantes, os talhões são distribuídos ao 
acaso, podendo localizar-se um talhão que não inclui fertilizante junto a outro que 
inclui a dose máxima do mesmo fertilizante. Neste caso, é difícil garantir que as 
raízes das plantas localizadas no talhão sem fertilizante, não alcancem o talhão 
fertilizado. O arranjo sistemático dos tratamentos, em oposição aos arranjos ao 
acaso, acontece quando os tratamentos são organizados numa determinada ordem 
como por exemplo, com doses crescentes de um fertilizante entre talhões adjacentes 
(Mead, 1990). Quando existem vários níveis crescentes de aplicação de um 
fertilizante, o arranjo dos talhões para que o fertilizante aumente sistematicamente, 
de forma progressiva, em vez de ao acaso, diminui os riscos das plantas do talhão 
não fertilizado utilizarem o fertilizante aplicado ao talhão adjacente (Cleaver et al., 
1970).  
Nos arranjos sistemáticos, apesar de poder continuar a existir alguma competição 
entre as plantas de um talhão adjacente e as plantas do próprio talhão, esta poderá 
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ser considerada pequena, ou mesmo anulada completamente, pelo efeito 
compensatório entre os lados opostos do talhão, uma vez que o aumento do 
fertilizante entre talhões é progressivo. (Nelder, 1962; Bleasdale, 1967; Cleaver et 
al., 1970).  
Existem vários parâmetros referentes à eficiência da aplicação de azoto ao solo que 
podem ser utilizados para avaliar a eficiência com que o azoto é acumulado nas 
culturas (Huggins and Pan, 1993; Wen et al., 2003) e desta forma, para propor uma 
fertilização que minimize os riscos de poluição causados pela lixiviação, ou pela 
volatilização de azoto que se encontre em excesso no solo. Neste estudo, utilizaram-
se adubos azotados e compostados da fracção sólida do chorume, para avaliar a 
eficiência do milho para recuperar o N incorporado no solo em duas experiências, 
uma de bloco casualizados (2004), e outra de arranjos sistemáticos (2005) e 
comparam-se os resultados entre estes dois modelos de delineamento experimental. 

Material e métodos  
A FSC foi compostada em 2004 por um período de 105 dias em pilhas com 15 m3 de 
volume, sobre o solo, com 5 e com 15 volteios, com o objectivo de obter uma pilha 
com um composto menos maduro (CI) e outra com um composto mais maduro 
(CM), respectivamente. Em 2005, a FSC (C) foi compostada por um período de 154 
dias em pilhas de 15m3 com 5 volteios durante a compostagem, sobre uma tela de 
cobertura do solo, para evitar a introdução de solo na pilha durante o volteio. 
A experiência de campo decorreu num Antrossolo Cumúlico Dístrico em granitos e 
rochas afins (ATcd.g) derivado de um Cambissolo Húmico de granitos (CMux.g) de 
textura franco arenosa. Em 2004 a experiência realizou-se com 3 blocos 
casualizados e estrutura factorial de tratamentos. Os factores incluíram o tipo de 
compostados (sem compostado – SC, compostado imaturo – CI e compostado 
maduro – CM) e a dose de azoto mineral (0, 140 e 210 kg/ha), resultando 9 
tratamentos por bloco, num total de 27 talhões experimentais. Em 2005 os 
tratamentos foram arranjados de forma sistemática, em 3 blocos. Em cada bloco, ao 
longo de um eixo aumentaram-se as doses de azoto mineral (0, 90, 180 kg/ha através 
de um adubo nítrico-amoniacal e 180 kg/ha através de um adubo de libertação lenta) 
enquanto ao longo do eixo perpendicular ao anterior se aumentaram as doses de 
aplicação do composto da FSC (0, 20 e 30 t/ha), resultando 12 tratamentos por 
bloco, num total de 36 talhões. 
Cada talhão (30 m2) incluiu 8 linhas (6 m) com 30 plantas por linha (5m). O milho 
forrageiro (cv. Mikado, FAO 500) foi semeado em 21 de Maio em 2004 e em 24 de 
Maio em 2005, com a densidade de 80 000 plantas por hectare e espaçamento de 
0,75 m entre linhas. Antes da sementeira, os compostados foram aplicados ao solo 
com uma lavoura e parte do adubo (1/3 da dose de N) com uma rotofresa. A restante 
parte (2/3) do adubo (com 20,5% de N mineral, metade na forma nítrica e metade na 
forma amoniacal) foi aplicado 40 dias após a sementeira. Na experiência de arranjos 
sistemáticos, o adubo de libertação lenta (Fertis, com 17% de N amídico e 5% de N 
amoniacal) foi aplicado todo em fundo com a rotofresa. Em cada talhão, 117 e 116 
dias após a sementeira em 2004 e 2005, respectivamente, colheram-se as plantas dos 
3 m centrais das 2 linhas de plantas do meio do talhão (4,5 m2) para determinação do 
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peso fresco no campo, e dessas foram seleccionadas 2 plantas de cada talhão, pela 
homogeneidade, para determinação da humidade e do azoto total na matéria seca. 
Calcularam-se os parâmetros de eficiência do N acumulado na planta e do N 
aplicado ao solo (adaptados de Wen et al., 2003). Utilizaram-se as normas europeias 
(EN - Soil improvers and growing media, 1999) para a determinação das seguintes 
características dos compostados. O azoto mineral, após extracção com KCl 2M 
(1:5), foi determinado por espectofotometria de absorção molecular, em 
autoanalisador de fluxo segmentado, sendo a concentração de N amoniacal 
determinada pela reacção de Berthelot e a de N nítrico através do reagente de 
Griess-Ilosvay, após redução em coluna de cádmio.  

Resultados  
Na experiência de blocos casualizados, a acumulação de peso seco do milho 
diminuiu com a aplicação de compostados ao solo (P <0,05), e aumentou (P <0,001) 
com a aplicação de 140 kg/ha de azoto mineral (figura 1). A relação entre o peso 
seco das espigas e o peso seco da parte verde (caule e folhas) do milho nesta 
experiência não variou significativamente entre os tratamentos sendo a produção de 
matéria seca das espigas aproximadamente 75% da produção da matéria seca dos 
caules e folhas. 
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Figura 1. Peso seco (t/ha) e percentagem (%) de matéria seca do milho 

forragem, em experiências de blocos casualizados e de arranjos sistemáticos. 
O N mineral (kg/ha) aplicado ao solo inclui um adubo de libertação lenta 
(LL). Os compostos (C) da fracção sólida de chorume incluíram um menos 
maduro (CI) e outro mais maduro (CM). As barras indicam +/- o erro padrão 

da média. 
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Na experiência de arranjos sistemáticos, a aplicação de composto ao solo não 
afectou a produtividade do milho, mas a influência do adubo mineral foi muito forte 
(figura 1). Quando se comparam as produtividades entre ambas as experiências 
torna-se evidente que a diferença existente entre o peso seco das testemunhas é 
muito grande. A concentração média de N na matéria seca do milho não variou 
significativamente entre os tratamentos de 2004. Contudo, na experiência de 
arranjos sistemáticos, a concentração de N no milho aumentou sempre com o 
aumento do fertilizante azotado, sendo máxima no tratamento com adubo de 
libertação lenta (figura 2). 
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Figura 2. Percentagem (%) de N na matéria seca e acumulação de N (kg/ha) 
do milho forragem, em experiências de blocos casualizados e de arranjos 
sistemáticos. O N mineral (kg/ha) aplicado ao solo inclui um adubo de 
libertação lenta (LL). Os compostos (C) da fracção sólida de chorume 
incluíram um menos maduro (CI) e outro mais maduro (CM). As barras 

indicam +/- o erro padrão da média. 

 
 
A eficiência com que o milho utilizou o N para acumular matéria seca diminuiu 
ligeiramente na experiência de arranjos sistemáticos com o aumento de N aplicado 
ao solo, mas o mesmo não se verificou na experiência de blocos casualizados (figura 
3). Contudo, a eficiência agronómica do N aplicado ao solo diminuiu, em ambas as 
experiências, com o aumento da dose de adubo azotado. A aplicação de 210 kg/ha, 
em comparação com 140 kg/ha, não contribuiu para o aumento da produção de 
milho, ou para uma maior acumulação de N na parte aérea das plantas. A 
recuperação do N foi muito superior na experiência de arranjos sistemáticos, em 
comparação com a de blocos casualizados, porque as plantas testemunha, nos 
arranjos sistemáticos, produziram menos peso seco e acumularam muito menos N do 
que na experiência de blocos casualizados. (figura 3).  
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NUE: PS / N acumulado (kg/kg). NPE: PSNx-PSN0 / N acumulado 
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Figura 3. Eficiências de utilização (NUE) e fisiológica (NPE) de N 

acumulado, eficiência agronómica (NAE) e taxa de recuperação (NRR) do N 
aplicado ao solo, na forma de adubo mineral, para a cultura de milho 

forragem, em experiências de blocos casualizados e arranjos sistemáticos. O N 
mineral (kg/ha) aplicado ao solo inclui um adubo de libertação lenta (LL). 

 
 
No cálculo dos parâmetros de eficiência do N é necessário garantir que as plantas 
testemunha não utilizem o N dos talhões adjacentes, por outro lado, assume-se que a 
mineralização do N do solo é semelhante nos talhões fertilizados e não fertilizados, 
por isso, assume-se que o N acumulado a mais nos talhões fertilizados provém do N 
do fertilizante. Contudo, as plantas fertilizadas podem ter um maior sistema 
radicular, o qual estimula a mineralização do N do solo num maior volume de solo. 
Este fenómeno é designado pelo efeito do N mineral aplicado ao solo na 
mineralização do N orgânico do solo, ou por interacção entre o N adubado e a 
mineralização do N do solo (Strong, 1995). Por outro lado, o maior sistema radicular 
ajuda a impedir a lixiviação de nitratos e causa outros benefícios para a fertilidade 
do solo (Nielsen et al., 1988). Estes fenómenos poderão explicar o facto das plantas 
fertilizadas com o adubo nítrico-amoniacal na dose inferior (90 kg/ha) ou através do 
adubo de libertação lenta (180 kg/ha), terem acumulado mais N do que aquele que 
foi aplicado, na experiência de arranjos sistemáticos quando, na experiência de 
blocos casualizados, a recuperação de N variou entre valores muito inferiores para 
adubações com 140 kg/ha (de 42,7 %) e 210 kg/ha (25,6 %) de N mineral (figura 3).  
Com os arranjos sistemáticos, as linhas das plantas testemunha nunca ficaram 
próximas do talhão mais fertilizado, e as plantas dos extremos das linhas ficaram 
sempre junto de talhões não fertilizados e por isso, expressaram melhor a baixa 
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produtividade correspondente à ausência de adubo mineral. Por isso, em comparação 
com os talhões localizados ao acaso, as plantas testemunha na experiência de 
arranjos sistemáticos terão sido sujeitas a restrições mais fortes de N. Cresceram 
mais lentamente, e as suas folhas mantiveram-se amareladas durante toda a 
experiência, o que não aconteceu nos blocos casualizados. Na colheita, verificou-se 
que a concentração de N na matéria seca das plantas testemunha variou entre 0,72% 
e 0,86% nos arranjos sistemáticos enquanto que as plantas testemunha, na 
experiência de blocos casualizados, possuíam um concentração variável entre 0,96% 
e 1,02% N. Estas concentrações de N explicam a baixa produtividade (< 9 t/ha PS) e 
a menor acumulação de N (62 kg/ha) das testemunhas na experiência de arranjos 
sistemáticos, em comparação com a de blocos casualizados (17 t/ha PS e185 kg/ha 
N). Também, o facto de não existirem diferenças significativas entre a produção 
com 140 kg/ha e 210 kg/ha de N mineral na experiência de blocos casualizados, 
poderá ser explicado por parte do N dos talhões com 210 kg/ha ter sido utilizado por 
plantas de outros talhões adjacentes. 
O fertilizante de libertação lenta, em comparação com o fertilizante tradicional 
(nítrico-amoniacal) teve uma maior eficiência agronómica e uma maior taxa de 
recuperação de N (figura 4) o que permite sugerir que poderá maximizar a absorção 
do N porque o disponibiliza de forma mais síncrona com as necessidades da planta, 
diminuindo, assim, os riscos de lixiviação de N nítrico. 

Conclusões  
A aplicação dos compostos da FSC ao solo imediatamente antes da sementeira, e as 
características que lhes são intrínsecas, como a sua condutividade eléctrica, poderão 
explicar o facto destes não terem contribuído para o aumento da produtividade do 
milho na experiência de arranjos sistemáticos, ou terem mesmo provocado um 
decréscimo de produção na experiência de blocos casualizados. Este decréscimo 
resultou, provavelmente, da criação de condições adversas à germinação e ao 
crescimento das jovens plantas. Por isso, a sua incorporação no solo tem de ser 
realizada com compostos mais maduros e/ou muito antes da sementeira. A aplicação 
deste tipo de compostos ao solo, quando bem amadurecidos, poderá ser 
recomendada até doses de 20 a 25 t/ha sem se ultrapassar a dose máxima de N 
orgânico recomendada pelo código das boas práticas agrícolas para a protecção da 
água contra a poluição com nitratos de origem agrícola. 
A eficiência com que a cultura recuperou o azoto aplicado ao solo diminuiu de 43% 
para 26% quando se aumentou a aplicação de N mineral de 140 para 210 kg/ha na 
experiência de blocos casualizados enquanto, na experiência de arranjos 
sistemáticos, foi sempre superior a 93%, ultrapassando os 100% da dose de 90 kg/ha 
aplicada com o adubo nítrico-amoniacal e da dose de 180 kg/ha aplicada com o 
adubo de libertação lenta, por isso, sugere-se este último tipo de adubos para 
maximizar a absorção do N porque disponibiliza este nutriente de forma mais 
síncrona com as necessidades da planta, diminuindo, assim, os riscos de lixiviação 
de N nítrico, para além de ser mais prático para o agricultor introduzir todo o adubo 
antes da sementeira.  
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A diferença de produtividade, e de acumulação de N no milho, entre os talhões não 
fertilizados de ambas as experiências, revelou que as bordaduras, na experiência de 
blocos casualizados, não foram suficientemente eficazes, e que é necessário 
aumentar muito a distância entre talhões neste tipo de delineamento experimental, 
caso contrário, é preferível utilizar um delineamento com arranjo sistemático dos 
tratamentos que possa evitar a competição do milho entre talhões, para que o cálculo 
da eficiência agronómica do N, e da recuperação do N mineral aplicado ao solo, seja 
mais rigorosa. 
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Resumen 
La eficiencia en el uso del N de  la fertilización nitrogenada depende no sólo del tipo 
de abono sino también del método de aplicación. Así, aplicaciones superficiales de 
urea y fertilizantes amoniacales pueden   reducir de forma significativa la eficiencia 
de uso del N aplicado por volatilización de amoniaco. Por otra parte, la localización 
del fertilizante nitrogenado junto con la semilla, técnica utilizada en los sistemas de 
siembra directa, puede producir pérdidas de plantas por fitotoxicidad debido a la 
emisión de vapores de NH3, aumento de presión osmótica y cambios en el pH del 
suelo. 
Se ha realizado un ensayo comparativo para estudiar el efecto de distintos tipos, 
cantidades y formas de aplicación de fertilizantes nitrogenados sobre un cultivo de 
trigo manejado en siembra directa. 
La experiencia se llevó a cabo en un suelo arcilloso de la Campiña de Carmona 
(Sevilla) en un cultivo de  trigo blando y al que se le aplicaron cinco tipos de 
fertilizante en el momento de la siembra. Dos localizados con la propia sembradora 
(fosfato diamónico y abono microgranulado) y tres aplicados de forma superficial 
(urea, abono con inhibidor de la nitrificación y solución del 32). Las parcelas 
experimentales, con cuatro repeticiones en bloques al azar por tratamiento, se 
dividieron por la mitad y una de estas partes se trató en cobertera con 50 unidades de 
N/ha en forma de urea. 
Los resultados muestran que en las circunstancias del ensayo, no se encontraron 
diferencias significativas en la producción de grano y paja para los distintos abonos 
utilizados en el momento de la siembra ni en el que además de esta dosis se le aplicó 
abono en el ahijado. No obstante, la consideración conjunta de abonado o no de 
cobertera determina diferencias significativas en el rendimiento de grano para los 
fertilizantes aplicados a voleo con incrementos de mas del 70% del grano producido. 
La recuperación del nitrógeno aportado en la cobertera es efectiva para el grano y 
muy baja para la paja. 
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Abstract 
Efficiency in the use of the N of nitrogenous fertilizers not only depends on the type 
of fertilizer but also its application method.  Surface amendments of urea and 
ammoniacal fertilizers may cause signficant reductions in the effectiveness of the 
use of N applied by ammonia volatilization, which are more important in direct 
drilling as the fertilizer is not buried.  Also, the incorporation of the nitrogenous 
fertilizer together with the seed may produce plant loss by phytotoxicity due to the 
emission of NH3 vapours, the increase in osmotic pressure and changes in the soil’s 
pH.  
A comparative trial has been held to study the effect of different types, amounts and 
of nitrogenous fertilizer application on a wheat crop managed with direct drilling. 
The experiment was performed on a clayey soil at Vega de Carmona (Seville), in 
which soft wheat was sown and to which five types of fertilizers were applied at 
sowing: two incorporated ones (diammonic phosphate and micro-granulated 
fertilizer) and three broadcasted (urea, fertilizer with nitrification inhibitor and 32 
solution).  The experiment plots, with four replicates in random blocks per 
treatment, were divided in half and one of these parts was treated on top with 50 
units of N/ha in the form of urea.  
The results show that, under the trial circumstances, no significant differences were 
found in the production of grain and hay for the different fertilizers used in the 
treatment at sowing, or in the one in which, as well as this dose, fertilizer was 
applied to the shoot.  However, the overall consideration of fertilizing, or not, the 
top soil, determined significant differences in the grain yield with the broadcasted 
fertilizers with increases of over 70% in the grain produced. The recovery of the 
nitrogen applied to the top was effective for the grain and very poor for hay. 

Introducción 
La decisión de la fertilización constituye una de las herramientas de manejo del 
empresario agrícola que afectan más directamente al costo, a la rentabilidad de la 
producción y al medioambiente; no obstante el éxito de esta práctica está ligado a 
factores edáficos, climáticos y de manejo de suelo. 
El ajuste de la fertilización en sistemas de siembra directa, es uno de los aspectos 
agronómicos que preocupa a  técnicos y agricultores. Y más aún cuando se trata de 
nitrógeno, nutriente asociado a la materia orgánica, cuya dinámica cambia en 
ambientes estabilizados en siembra directa (González y Ordóñez, 1997). 
El nitrógeno es fundamental para el desarrollo de los cereales, de los que 
aproximadamente unas 559.000 has en Andalucía están involucradas en la 
producción de trigo . Un adecuado aporte de nitrógeno eleva los parámetros de 
calidad del grano (el contenido de proteínas, el valor nutritivo del grano y mejora el 
grado de panificación). Sin embargo un exceso de este elemento puede aumentar el 
riesgo de encamado. 
El nitrógeno es el nutriente más complicado de manejo, ya que tanto en forma de 
urea como de nitrato, es muy susceptible de perderse por lavado a capas del suelo no 
alcanzables por las raíces y por tanto no aprovechables (Wild, 1992). La única forma 
no lixiviable es el amonio, pero presenta el inconveniente de pasar rápidamente (2-7 
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días) a nitrato.  Por otra parte, gran parte del nitrógeno aportado por el abonado no 
se recupera con la cosecha, debido principalmente, como se ha indicado, a las 
pérdidas por filtración en el suelo, aunque también se producen pérdidas por 
volatilización y por desnitrificación. La solución a dichas pérdidas radica en el 
aporte de menores cantidades de fertilizantes con mayor frecuencia, o bien en el 
empleo de nuevas fórmulas de lenta liberización que han salido últimamente al 
mercado.  
Entre esta nueva generación de fertilizantes están los que incorporan a su fórmula 
inhibidores de la nitrificación. Numerosos ensayos de investigación muestran la 
capacidad de este tipo de moléculas para reducir la contaminación de las aguas por 
nitratos, así como para simplificar las prácticas de fertilización Zerulla et al., (2000); 
Linzmeier et al., (2001). La incorporación de estos compuestos al abonado de los 
cultivos, permiten que en la fertilización  con formas amoniacales o ureicas, el N 
permanezca en el suelo en su forma de NH4

+ durante un cierto periodo de tiempo 
con lo cual el cultivo puede disponer de nitrógeno durante todo su ciclo, sin excesos 
ni deficiencias.  
Por otra parte, el efecto del N en los llamados fertilizantes iniciadores es 
fundamental, por elevar los niveles de N disponibles iniciales, bajos de por sí en 
siembra directa y porque el efecto del N acompañante, constituyente  del fosfato 
diamónico de los fertilizantes mezclas, conduce a una mejor absorción del fósforo. 
Este efecto ha sido atribuido al poder acidificante del amonio que aumenta la 
solubilidad del fosfato dicálcico de la zona de la rizosfera. El N en estas mezclas 
usadas en SD ha explicado muchas veces la respuesta a los fertilizantes iniciadores 
antes que el P (Ritchie et al., 1995). 
El inconveniente de estos fertilizantes, mas adecuados a las exigencias 
medioambientales, radica en que su precio es mayor que el de los convencionales. El 
objetivo del estudio es el de comparar la eficacia de estos abonos y sus efectos  en 
cultivos en siembra directa de manera que este aspecto de la explotación no sea 
limitante para el desarrollo de las técnicas de manejo conservativas. 

Material y Métodos 
El experimento se localizó en la finca Experimental Tomejil situada en la Campiña 
de Carmona( 37º 24´ 07´´ latitud norte y 05º 35´ 10´´ longitud oeste), representativa 
de la zona cerealista de los secanos del Valle del Guadalquivir. 
El suelo es arcilloso (contenido de arcilla superior al 60%), clasificado como 
Chromic Haploxerert según el Soil Taxonomy (USDA, 1999). Son suelos de buena 
fertilidad natural con altas concentraciones de potasio y calcio, cantidades adecuadas 
de fósforo y con pH que tiende hacia la neutralidad, lo que le confiere un alto 
potencial para la actividad agrícola (Giráldez y González, 1994). La precipitación 
media anual oscila entre 400 y 600 mm, con una gran irregularidad inter e intra 
anual, lo que unido a las altas temperaturas registradas durante el verano, dificulta su 
explotación agrícola. En el año agrícola del ensayo la lluvia acumulada fue de 573 
mm, correspondiendo la máxima pluviometría a los meses de octubre y febrero con 
precipitaciones que suponen un 42 % del total. 
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En la campaña 03/04 se sembró un trigo blando de la variedad Galeón sobre parcelas 
de 12 x 5 m2. El ensayo consistió en la aplicación, a la siembra, de cinco tipos de 
abono nitrogenado en las cantidades recomendadas por los productores para este 
tipo de cultivo. Dos incorporados (fosfato diamónico (1) y abono microgranulado 
(2)) y tres a voleo (urea (3), nitrato amónico con inhibidor de la nitrificación (4) y 
solución del 32 (5)). Las parcelas experimentales, con cuatro repeticiones en bloques 
al azar por tratamiento, se dividieron por la mitad y en una de estas partes se aplicó 
abono de cobertera con 50 unidades de N ha-1 en forma de urea. Las características 
del ensayo se reflejan en la tabla 1. 
 
 

Tabla 1. Dosis de nitrógeno y épocas de aplicación. 

Tratamientos Kg de N/ha aplicados 
 Siembra Cobertera 
1-FDA 22,5 72,5 
2-Micro 4,0 54,0 
3-Urea 50,0 100,0 
4-Inhib. 50,0 100,0 
5-Sel-32 50.0 100.0 

 
 
Una vez concluida la campaña se estimó la producción de biomasa y grano, así 
como los índices de calidad de la cosecha. 
Los métodos seguidos para la estimación de nitrógeno, fósforo y potasio en grano  
son los descritos en Sparks et al. (1996). La comparación de medias entre 
tratamientos se realizó mediante la prueba de Tukey con  p*

<0.05 y p**
<0.01. 

Resultados y Discusión 
Las tablas 2 y 3 reflejan la cosecha de paja y grano y el valor nutricional de este 
último. Como puede apreciarse no existen diferencias significativas al 5% entre 
tratamientos de abonado a la siembra para ninguno de los parámetros evaluados, 
observándose las mayores producciones de biomasa y grano en el trigo fertilizado 
con urea y el mayor porcentaje de proteína en el tratado con fosfato diamónico. 
Al igual que ocurriera en el caso anterior, no se aprecian diferencias significativas en 
los índices de producción y calidad del trigo al que se le aplicó 50 unidades de 
nitrógeno en cobertera (tabla 3). En este caso, las mayores cosechas se aprecian en 
los abonos aplicados a voleo, con el valor más alto en el trigo tratado con la solución 
del 32 que produce 1000 y 700 Kg más de grano y paja respectivamente con 
respecto al de menor producción que ha sido el abonado con fosfato diamónico. 
Desde un punto de vista medioambiental, por los problemas de contaminación que 
un empleo excesivo de abono nitrogenado genera en zonas cerealistas, la mayoría de 
ellas situadas en áreas vulnerables a la contaminación de acuíferos (Ordóñez et al., 
1997), el tratamiento más eficiente ha sido el del abono microgranulado en el que 
por cada Kg de nitrógeno aplicado se ha producido 511 Kg de grano y 525 Kg de 
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paja. Estos datos contrastan con los del fertilizante menos eficiente que ha sido el 
del inhibidor de la nitrificación con cifras de 38 y 45 Kg de grano y biomasa 
respectivamente por Kg de N. 
 
 

Tabla 2.Producción y calidad del trigo sin abonado de cobertera. Columnas 
con la misma letra  indican que no hay diferencia significativa, letras 

diferentes indican diferencias significativas a los niveles p*<0.05  y p**<0.01 
(test  de Tukey. 

Tratamiento Peso paja Peso grano N P K 
Peso 
específico 

 (kg/ha) (kg/ha) % % % (Kg/hl) 
1 2376.3a 1671.3a 1.81a 0.06a 0.58a 84.9a 
2 2098.8a 2046.3a 1.78a 0.08a 0.57a 85.2a 
3 2462.5a 2266.3a 1.64a 0.08a 0.57a 85.2a 
4 2252.5a 1923.8a 1.68a 0.07a 0.57a 86.4a 

5 2210.0a 2141.3a 1.67a 0.07a 0.58a 85.2a 
 
 

Tabla 3. Producción y calidad del trigo con abonado de cobertera. Columnas 
con la misma letra  indican que no hay diferencia significativa, letras 

diferentes indican diferencias significativas a los niveles p*<0.05  y p**<0.01 
(test  de Tukey. 

Tratamiento Peso paja Peso grano N P K 
Peso 
específico 

 (kg/ha) (kg/ha) % % % (kg/hl) 
1 2060.0a 2820.0a 1.79a 0.08a 0.54a 86.8 
2 2250.0a 3188.8a 1.83a 0.09a 0.53a 86.4a 
3 2671.3a 3797.5a 1.72a 0.08a 0.54a 85.7a 
4 2487.5a 3421.3a 1.85a 0.08a 0.53a 85.1a 

5 2731.3a 3806.3a 1.67a 0.08a 0.51a 85.7a 
 
 
Las figuras 1 y 2 representan la comparación en la producción de grano y biomasa 
de los trigos con y sin abonado de cobertera. En la figura 1 se puede apreciar como 
la aplicación de 50 unidades de nitrógeno en el ahijado ha determinado incrementos 
en la cosecha de grano, con diferencias significativas en los tres abonos aplicados a 
voleo. Las diferencias son máximas en los tratamientos 4 y 5 con incrementos de 
producción del 78 % con respecto al trigo sólo fertilizado a la siembra. El efecto de 
la cuantía del fertilizante aplicado no se ha hecho sentir en la producción de paja 
(figura 2), que no presenta diferencias significativas en ninguno de los tratamientos 
considerados en el estudio. 
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Figura 1.Comparación de la producción de grano de trigo con y sin abono de 

cobertera para los distintos tratamientos considerados. Letras diferentes 
indican diferencias significativas a los niveles p*<0.05  y p**<0.01. 
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Figura 2.Comparación de la producción  de biomasa de trigo con y sin abono 
de cobertera para los distintos tratamientos considerados. Letras diferentes 

indican diferencias significativas a los niveles p*<0.05  y p**<0.01. 

 
 
Con objeto de evaluar la eficiencia de la planta en la utilización del abono de 
cobertera aplicado, se ha calculado el porcentaje de nitrógeno recuperado por el 
grano y la paja con respecto a los valores registrados en el trigo abonado a la 
siembra, según la fórmula: 

%Nrec.=(%N x Prodc.)C - (%N x Prodc.)S x 100 /(%N x Prodc.)C 
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donde Nrec.= nitrógeno recuperado; Prodc. = producción de grano o paja en Kg/ha; 
C=cobertera; S=siembra. 
Los valores obtenidos se han representado en la figura 3. En ella se puede apreciar 
como el grano ha recuperado un importante porcentaje del nitrógeno aplicado en la 
cobertera, siendo este efecto más significativo en los abonos aplicados a voleo que 
son los que presentan mayores producciones. El caso más favorable es el del abono 
con el inhibidor cuyo grano ha “recuperado” un 63 % de los 50 Kg de N aplicados 
en el ahijado. El incremento de biomasa producida con la adición del abono de 
cobertera ha sido ineficaz para recuperar el fertilizante aplicado (fig. 3). Al igual que 
ocurre con el grano, la escasa recuperación por parte de la paja es mayor en los 
abonos a voleo y oscila entre el 4 y el 8%. 
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Figura 3. Porcentaje del abono de cobertera recuperado por el grano y la 

biomasa. 

Conclusiones 
A la vista de los resultados obtenidos no se puede afirmar que un abono sea más 
eficaz que otro. No obstante, si podemos decir que se observan tendencias más 
favorables a los abonos aplicados a voleo que presentan mejores producciones de 
grano y biomasa. 
Independientemente del tipo de abono a la siembra, la aplicación de 50 Kg de N en 
el ahijado ha incrementado la producción de grano. En las condiciones del ensayo 
los mejores resultados se obtienen en el trigo fertilizado con la solución del 32 y el 
que lleva incorporado un inhibidor de la nitrificación que han aumentado su cosecha 
en un 78%. Los índices de calidad no se alteran con la cuantía del fertilizante. 
En años de escasa pluviometría en los que la producción de grano se ve restringida, 
se desaconseja la aplicación del abono de cobertera por la ineficacia de la paja en 
recuperar el fertilizante añadido. Este nitrógeno, no aprovechado por el cultivo, 
permanecerá en el suelo y será lavado en las lluvias otoñales a horizontes no 
accesibles para las raíces, suponiendo tanto una pérdida ambiental como económica 
para el agricultor. 
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Resumen 
El alperujo constituye una valiosa enmienda debido a su riqueza en nutrientes y 
materia orgánica (MO), lo que permite su utilización para mejorar la fertilidad de los 
suelos agrícolas. Su aplicación al suelo  incrementa  el contenido de MO con las 
ventajas que ello supone  y entre las que se podría destacar la  formación de 
agregados que le confiere al suelo una mejora en su estructura y por consiguiente 
una mayor resistencia de éste frente a lo procesos erosivos. 
Se ha realizado un estudio de la dinámica de P y K disponibles, de la materia 
orgánica y otras formas de carbono (C-POM, carbono orgánico hidrosoluble, 
carbono orgánico activo, ácidos húmicos y fúlvicos) indicativos de la calidad de un 
suelo agrícola, sobre unas parcelas a las que se les ha aplicado un total de 56 t/ha de 
alperujo seco desde el año 1998, repartidas en cinco aplicaciones en una rotación 
trigo-girasol. Los valores estimados en los distintos parámetros controlados se han 
comparado con los obtenidos en otras parcelas de la misma finca que no han 
recibido la enmienda. 
Los resultados indican incrementos en el K disponible y en la MO y otros 
parámetros indicativos de la fertilidad del suelo con la aplicación de la enmienda y 
apunta a una mejora en sus propiedades físicas. 

Abstract 
Alperujo (crushed olive stones) is a valuable amendment due to its riches in 
nutrients and organic matter (OM), which permits its use to improve agricultural soil 
fertility.  Its application on the soil increases the MO. content with the advantages 
this signifies, among which could be highlighted the formation of aggregates, 
improving the soil’s structure and, therefore, its greater resistance to erosion 
processes. 



426 

A study of the dynamics of available P and K, of the organic matter and other forms 
of carbon (C-POM), hydrosoluble organic carbon, active organic carbon, humid and 
fulvic acids) indices of the quality of an agricultural soil, was made in some plots to 
which a total of 56 t/ha of dry alperujo has been applied since 1998, distributed in 
five applications with a wheat-sunflower rotation. The values estimated in the 
different parameters tested were compared with those obtained in other plots in the 
same farm which had not received the amendment.  
The results indicate increases in available K and in MO and other parameters 
indicative of the soil’s fertility with the application of the amendment, and point to 
an improvement in its physical properties. 

Introducción 
Hay estudios relacionados con la importancia que tiene la aplicación de alperujo al 
suelo en cuanto al aumento de los niveles de  MO en el mismo (Ordoñez et al., 
1996). 
La MO es una componente dinámica del suelo y está sufriendo un contínuo proceso 
de degradación (Imaz, 2005). Las variaciones sufridas pueden deberse a distintas 
causas como son el clima, la vegetación y el uso y manejo del suelo entre otros. 
Trabajos sobre la evolución en el contenido de materia orgánica  y las distintas 
formas de carbono que la integran proporcionan información de la calidad agrícola 
de un suelo (Gregorich et al., 1994).  
Es un componente crítico en la conservación de los suelos agrícolas (Doran et 
al.,1994) y aunque es difícil dar niveles base del contenido de MO en suelos sí se 
sabe que los suelos degradados se caracterizan por presentar niveles bajos (Loveland 
and Webb, 2003). 
La MO del suelo es uno de los componentes del ciclo global del C. El suelo puede 
actuar como sumidero de C y ciertas prácticas como la aplicación de enmiendas 
orgánicas entre otras pueden contribuir a aumentar ese efecto. 
Ensayos llevados a cabo por Martín Olmedo (1995), Cabrera et al. (1997) y 
González et al.(2003) sobre su aplicación durante varios años consecutivos, indican 
que no produce desequilibrios nutricionales en las plantas y mejora notablemente las 
propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos. 
El objetivo del estudio es el de evaluar la eficacia de la enmienda continuada con 
alperujo sobre la fertilidad de un suelo destinado al cultivo de extensivos. 

Material y métodos 
Se ha realizado un  estudio de la dinámica de P y K disponibles, de la materia 
orgánica y otras formas de carbono (C-POM, carbono orgánico hidrosoluble, 
carbono orgánico activo, ácidos húmicos y fúlvicos) relacionados con la fertilidad de 
un suelo agrícola. 
El ensayo se lleva a cabo en una finca situada en el Término Municipal de Osuna 
(Sevilla). Para ello se eligieron  unas parcelas a las que se les viene aplicando 10 t/ha 
de alperujo seco desde 1998 en una rotación trigo-girasol. Además de la variable 
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alperujo, se ha considerado en el ensayo la del fertilizante nitrogenado con 
tratamientos de 0, 100 y 250 Kg/ha. juntamente con las parcelas que recibieron la 
enmienda se dispuso otras testigo, a las que sólo se les aplicó  el fertilizante 
nitrogenado en las mismas dosis que  a las parcelas enmendadas. 
El manejo de las parcelas experimentales es el mismo que el del agricultor al resto 
de la finca y se caracteriza por el uso exclusivo de gradas de disco y escarificadores. 
La toma de muestras se realizó mensualmente. Según algunos autores el contenido 
en MO cambian con la profundidad, siendo en la superficie donde se concentra la 
mayor parte y donde esta suele ser mas lábil  (Janzen, 2002), por ello los muestreos 
se realizaron en los 6 primeros cm del suelo. 
Las características del suelo iniciales antes de haber recibido aporte alguno de la 
enmienda se recogen en la tabla 1. 
 
 

Tabla 1. Características del suelo usado en el ensayo. 

pH en H2O 8.56 

M.O % 1.78 

N.org % 0.11 

Textura Arcillo-limosa 

Carbonatos % 27 

C.I.C (meq/100 gr) 22.50 

K asim. (ppm) 611 

P asim (ppm) 17 

Resultados 
Como puede apreciarse en la tabla 2 la adición continuada del alperujo en las 
parcelas ha modificado la composición de las mismas. 
 
 

Tabla 2.Características medias de los suelos de las parcelas a lo largo de los 
distintos muestreos. Letras diferentes indican diferencias significativas al 

p**<0.01 y p***<0.001 (test T de Tukey). 

Tratamiento N.NO3
- N.NO2

- N.NH4
+ P K MO 

 (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) (ppm) % 
A-0 6,8 b*** 0,2 a 2,8 a 15,6 a 663,5 a*** 3,07 ab*** 
A-100 35,6 ab*** 0,5 a 4,3 a 16,2 a 744,4 a*** 3,21 a*** 
A-250 73,1 a*** 0,3 a 21,7 a 15,5 a 716,8 a*** 3,22 a*** 
T-0 6,6 b*** 0,2 a 2,3 a 14,1 a 483,1 b*** 2,62 b*** 
T-100 29,2 ab*** 0,1 a 4,5 a 14,6 a 489,0 b*** 2,69 b*** 

T-250 57,6 a*** 0,2 a 9,9 a 9,8 a 433,6 b*** 2,61 b*** 
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En la tabla 2 se observa que en lo que respecta al contenido en K asimilable las  
parcelas que fueron abonadas con la enmienda presentan en todos los casos un valor 
superior al  inicial  de 611 ppm. En las no tratadas los niveles de este elemento son 
sensiblemente menores al de partida debido fundamentalmente a la no aplicación de 
potasio con el abonado y a la extracción por parte de los cultivos. 
No se aprecia diferencias importantes en el contenido de fósforo disponible para 
ninguno de los tratamientos considerados. Hay que recordar que el alperujo no es un 
producto rico en este elemento lo que hace que su aplicación no suponga un 
aumento en el contenido del mismo. 
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Figura 1.Evolución temporal del contenido de carbono orgánico. 

 
 
La figura 1 representa la evolución en el tiempo del contenido de C orgánico en  el 
suelo tratado y en el testigo. En ellos se puede apreciar como era de esperar por la 
naturaleza orgánica del resíduo aplicado, un mayor contenido en los niveles de este 
parámetro para los suelos con alperujo. En los meses mas secos el porcentaje de C 
orgánico se mantiene o incrementa ligeramente, tendencia que se invierte en los 
meses más lluviosos en los que mayor humedad del suelo favorece la 
descomposición de los restos orgánicos.  
En la  tabla 3 se recogen las correlaciones que existen entre las distintas formas de 
carbono evaluados en el estudio. En ella se puede apreciar como la forma de C mas 
correlacionada con el C orgánico es el C-POM (79.76 %). 
Cambardella & Elliot (1992) definieron el C-POM como la fracción de tamaño entre 
2 mm y 53 µm que consiste principalmente en fragmentos de raíces en diferentes 
estados de descomposición. Los restos vegetales primero se incorporan al suelo 
como POM (Particulate organic matter) y a medida que se van descomponiendo se 
incorporan en los agregados contribuyendo a la estabilización de estos y quedando la 
MO protegida (Aoyama et al., 1999). Cuando los agregados del suelo son alterados 
la POM queda  desprotegida y accesible para los microorganismos y se mineraliza 
rápidamente. Por ello la representación en el tiempo del % de C.POM sobre el % de 
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C total puede darnos una idea del grado de descomposición de la misma y por tanto 
de la estabilización de los agregados. 
La mayor relación de estos parámetros observados en los suelos enmendados con 
respecto al testigo (figura 2), da una idea de que la materia orgánica de las mismas 
muestra una mayor descomposición con generación de restos orgánicos de menor 
tamaño que facilita su inclusión entre los agregados del suelo contribuyendo a 
mejorar su estructura frente a los procesos erosivos. 
 
 

Tabla 3. Correlación de Pearson entre los parámetros analizados en el estudio.  

 
C orgánico 
activo 

Ácidos 
fúlvicos 

C.orgánico 
hidrosoluble 

Ácidos 
húmicos 

C-POM 

Ácidos 
fúlvicos 

0,1319         

p-value 0,1162      

C orgánico 
hidrosoluble 

0,2277 0,4274     

p-value 0,0063 0,0000     

Ácidos 
húmicos 

-0,0814 -0,0951 0,1657    

p-value 0,3337 0,2581 0,0480    

C-POM 0,0112 0,5970 0,5126 0,4570   

p-value 0,8941 0,0000 0,0000 0,0000   

C orgánico 
total 

-0,0657 0,4388 0,5035 0,4459 0,7976 

p-value 0,4352 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
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Figura 2. Nivel de degradación del suelo expresado como la relación entre el 
porcentaje de C-POM y de C orgánico. 
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Conclusiones 
La aplicación continuada de alperujo al suelo ha mejorado la fertilidad del mismo 
con incrementos del 1 % de MO y de 200 ppm de K disponible en los suelos 
tratados con respecto al testigo. 
El efecto de la enmienda no solo se ha hecho sentir en las propiedades químicas del 
suelo sino que el aumento en carbono orgánico y sobre todo en el nivel de 
degradación del mismo determinará una mejora en la estructura del suelo y la 
estabilidad de los agregados  que deberá ser comprobada con los controles 
oportunos.  
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Resumen 
Los suelos de raña del Sur Oeste de España se encuentran en su mayoría degradados 
como consecuencia de un manejo inadecuado, que ha deteriorado su calidad y 
capacidad productiva.  
La calidad de estos suelos (Plinthic Palexerult) se ha mejorado mediante su 
enmienda con espumas de azucarería, yesos y calizas magnesianas en las cantidades 
necesarias para elevar el pH a 6.3 unidades más un abonado complementario. 
El objetivo de esta investigación ha sido cuantificar los beneficios agronómicos de 
las diversas enmiendas y su evolución a lo largo de ocho años sobre las 
producciones de forrajes 
Las parcelas mejoradas con espumas y calizas incrementan sus producciones de 
forma notable con unas producciones medias de 5897 y 4801 kg de materia seca /ha 
respectivamente. Las espumas se muestran como un excelente encalante seguido por 
las calizas magnesianas y duplica la media anual de la biomasa producida en las 
parcelas control.. El yeso, no mejora las producciones. No obstante, su mezcla con la 
caliza las incrementa al nivel de la caliza y espumas. 

Abstract 
Low foothill “araña” lands in the south west of Spain are mostly degraded as a 
consequence of inappropriate management, which has deteriorated their quality and 
production capacity. 
The quality of these soils (Plinthic Palexerult) has been improved by amending them 
with lime refuse from sugar factory and magnesium limestone and gypsum in the 
amounts necessary to raise their pH to 6.3 units plus supplementary fertilization. 
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The aim of this research was to quantify the agronomic benefits of the different 
amendments and their evolution on the production of forage throughout eight years. 
The plots improved with lime refuse and limestone showed a notable increase in 
production, with mean yields of 5897 and 4801 kg of dry matter/ha, respectively. 
The lime refuse from sugar factory showed themselves to be an excellent liming 
element, followed by magnesium limestone, and doubled the annual mean of the 
biomass produced in the control plots. Gypsum did not improve yields. However, 
mixing it with the limestone increased them to the level of limestone and lime 
refuse. 

Introducción 
Los suelos de raña ocupan una considerable extensión de terreno en España. 
Constituyen unas antiguas formaciones geológicas de gran interés datadas en el 
Plioceno Superior (Espejo 1987). Su superficie llana con ligeras ondulaciones 
facilita su roturación pero sus suelos pobres, ácidos y frágiles (Santano et al. 1993) 
han sufrido con esta operación y de hecho en muchas rañas la agricultura e incluso 
los pastizales se encuentran en franca regresión debido a sus bajas producciones. La 
razón de estas deficientes cosechas en cantidad y calidad hay que buscarla en el 
progresivo deterioro causado por el laboreo, que ha destruido parte de las reservas 
de materia orgánica y con ello ha reducido la disponibilidad de nutrientes, ha 
incrementado la toxicidad del Al e incluso ha facilitado ciertos procesos erosivos. El 
pastoreo intensivo también contribuye al deterioro de la flora, eliminando las plantas 
más interesantes desde el punto de vista nutritivo. 
En 1997 se estableció un ensayo de larga duración con el propósito de estudiar la 
mejora la calidad de los viejos suelos de raña e incrementar su valor agrícola y 
ganadero. En dicho ensayo se estudian los efectos de diversos productos 
enmendantes y fertilizantes para determinar la óptima estrategia de manejo en unas 
alternativas eminentemente forrajeras. 
En el presente trabajo se recogen los resultados de los primeros ocho años de 
ensayos. 

Materiales y métodos 
El campo de ensayos se estableció sobre un suelo de raña (Plinthic Palexerult) 
situado en Cañamero, Cáceres, España. (39°19’50” N y 1°39’30” O) a 620 m de 
altitud. En la tabla 1 se proporcionan algunas de las características más interesantes 
de este suelo. La temperatura media de la zona es 14,6ºC y la pluviometría media 
anual es de 783 mm. 
Como enmendantes se han utilizado la caliza magnesiana (6’3 t/ha) y las espumas de 
azucarería (7’4 t/ha) en cantidades necesarias para elevar el pH en agua del 
horizonte Ap a 6’3 unidades. El tratamiento con yeso (10’8 t/ha) aportaba una 
cantidad equivalente de calcio. También se aplicó un tratamiento combinado de 
caliza y yeso, en el que se añadía el 60% del calcio como caliza y el resto en forma 
de yeso. 
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Tabla 1. Propiedades seleccionadas del suelo al inicio del ensayo. 

pH Hori-
zonte 

Prof. 
cm 

Gravas 
% 

Arcilla 
% agua ClCa 

Al 
ppm 

P 
disp. 
ppm 

K 
disp. 
ppm 

Materia 
orgánica 

% 
A1+Ap 0-33 40 6 5.07 4.28 84 18 87 3.9 
AB 34-45 23 22 5.18 4.35 95 5 53 0.6 
B1t >46 14 32 4.67 4.12 186 2 53 0.4 
 
 
Los fertilizantes NPK utilizados durante el ensayo no han aportado calcio ni 
magnesio alguno a las parcelas. 
El diseño seguido fue de bloques al azar con parcelas elemental de 8 x 5 m2 
separados por pasillos de 1 metro y cuatro repeticiones por tratamiento. 

Resultados y Discusión 
En los cuatro años siguientes a las enmiendas se estimó su eficacia mediante dos 
cosechas de cebada (Hordeum vulgare L.) y una de ballico (Lolium perenne L.), una 
planta acidófila. En la figura 1 se puede apreciar la clara respuesta de la cebada a la 
mejora del suelo en el primer año. Las producciones de ballico no difieren entre los 
tratamientos. Una segunda cosecha de cebada, sembrada en la campaña 2000-2001, 
se perdió por un exceso de humedad y enfermedades. No obstante las producciones 
de las gramíneas espontáneas reflejan ese año una mayor producción en las parcelas 
tratadas con espumas y caliza + yeso. 
Durante los cuatro años siguientes se sembraron cultivos forrajeros. Dos años con 
triticale, (Triticum x Secale), uno con centeno (Secale cereale L,) y otro con una 
mezcla de triticale y veza (Vicia villosa Roth.) que se segaron en verde. En la figura 
2 se recogen estas producciones. La biomasa media más alta corresponde a las 
parcelas enmendadas con espuma de azucarería (5897 Kg. m.s./año), que duplica las 
producciones de las parcelas control (2658 Kg m.s./año) y sextuplica las 
producciones de las praderas naturales del entorno, estimados en una media de 970 
Kg m.s./ha. Las parcelas enmendadas con una mezcla de caliza magnesiana y yeso 
produjeron una media de 5184 Kg. m.s/ha. y las parcelas tratadas con calizas 
magnesianas 4801 Kg m.s./ha. La biomasa media recogida en las parcelas control y 
con yeso (3483 Kg. m.s./ha) fue significativamente inferior. 
Las mejoras en la calidad del suelo conseguidas con las enmiendas se han estimado 
que persisten como mínimo 9 años (González, 2004). Un abonado NPK que aporte 
bases prolongará la duración de las mejoras. 
Un estudio de los costes e ingresos originados por las enmiendas nos permiten, en 
un primer paso, evaluar la viabilidad económica de las mejoras. Para ello se han 
valorado el coste de las enmiendas asignando a las espumas de azucarería un coste 
de 0’021 €/Kg. en el que se incluyen su manipulación, transporte y reparto, 0’039 
€/Kg para las calizas magnesianas, 0’033 €/Kg para el yeso y 0’35 € para cada 
unidad de K20. 
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Figura 1. Producción media de biomasa de los cultivos indicadores en los 
distintos tratamientos de suelo entre 1997 y 2001; C: calizas magnesianas, Y: 
yesos, E: espumas de azucarería y O: parcelas control. Cada barra con letra 

distinta difiere significativamente con p=0.05. 
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Figura 2. Producción media de biomasa de los cultivos forrajeros  en los 

distintos tratamientos de suelo entre 2002 y 2005; C: calizas magnesianas, Y: 
yesos, E: espumas de azucarería y O: parcelas control. Cada barra con letra 

distinta difiere significativamente con p=0.05. 
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Tabla 2. Gastos e ingresos medios esperados en los suelos enmendados con 
distintas productos. 

 Coste 
enmienda 
€/ha 

120u 
K2O 
€/ha 

Total 
€/ha 

Valor medio 
sobre produc. 
€/ha 

Años de 
amortización 
de la inversión 

Espumas 155,4 42 197,4 252,6 1 
Caliza magna 245,7 42 287,7 167,1 2 
Yeso 357,6 42 399,6 110,1 4 
Caliza+yeso 204,6 42 246,6 151,1 2 
 
 
Los ingresos obtenidos por los agricultores que opten por mejorar sus campos se 
calculan multiplicando los incrementos medios de biomasa sobre el control por un 
valor medio del forraje de 0’078 E/Kg. m.s. (resultado de descontar los 0’036 €/Kg. 
m.s. de empacado). 
En la tabla 2 se puede apreciar la rapidez con que los agricultores de la zona pueden 
recuperar las inversiones realizadas en mejorar la calidad de los suelos y la 
viabilidad de las enmiendas en los suelos de raña. 
Los suelos de raña como se ha dicho son frágiles y susceptibles de empeorar su 
calidad con unas enmiendas incontroladas que agudizan la deficiencia en otros 
nutrientes, en especial el magnesio (Peregrina,2005; González et al., 2005). Por lo 
que siempre deberán realizarse con el adecuado asesoramiento de técnicos expertos. 

Conclusiones 
Los suelos de raña pueden multiplicar sus producciones forrajeras en cantidad y 
calidad con unas adecuadas enmiendas y manejo. En los ensayos realizados en la 
raña de Cañamero se han obtenido producciones dobles que en las parcelas control y 
seis veces mayores que en los pastizales naturales. Para conseguir unas eficientes 
mejoras es preciso que las enmiendas se realicen de forma correcta con el adecuado 
asesoramiento técnico. 
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Resumen 
Los suelos agrícolas Mediterráneos se caracterizan por su escaso contenido en 
materia orgánica,  y la utilización de orujo extractado químicamente para la 
obtención de aceite, con un porcentaje superior al 90 % de materia orgánica, puede 
constituir una interesante alternativa para recuperar los niveles óptimos de este 
parámetro. No obstante, son necesarios la realización de estudios que determinen los 
posibles impactos y modificaciones  en  suelos y aguas, derivados de la aplicación 
de estos residuos. Con el objetivo de determinar el efecto que la aplicación, como 
enmienda orgánica, de orujo extractado ejerce sobre la lixiviación de nitratos, 
fosfatos y potasio procedente de fertilizantes, se ha llevado a cabo una experiencia 
en invernadero cultivando trigo (Triticum aestivum L.) en dos suelos agrícolas con 
amplia representación en ambiente mediterráneo: Luvisol cutánico (LC) y Cambisol 
léptico (CL). Se han contemplado seis tratamientos: 0, 5, 10, 20 y 40 Mg ha-1 de 
orujo extractado no compostado y el equivalente a 130 kg N, P y K ha-1, y un control 
que sólo incorpora el correspondiente fertilizante químico mencionado. Se han 
recogido muestras de lixiviados a intervalos de 20 días. 
El análisis de los  lixiviados recogidos  pone de manifiesto que la cantidad total de 
nitratos, fosfatos y potasio en los mismos es significativamente menor en los 
tratamientos que incorporan orujo extractado, independientemente de la dosis 
aplicada y del tipo de suelo que lo incorpora.  Así, cuando se incorpora la máxima 
dosis del residuo, en el Luvisol se produce una disminución del 47, 83  y 47 % en la 
lixiviación  de nitratos, fosfatos y potasio, respectivamente. En el Cambisol, la 
máxima dosis de orujo reduce en un 43 % la lixiviación de nitratos, un 77 % la  de 
fosfatos y, solamente, un 10 % la de potasio.   La  utilización de orujo extractado 
como enmienda orgánica puede ser de gran utilidad también en la prevención de la 
contaminación de aguas por  elementos procedentes  de fertilizantes químicos. 
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Abstract  
In Mediterranean agricultural areas predominate the soils with low organic matter 
content and the two-phase olive pomace application (TPOP), as soil amendment, to 
agricultural soils have been proposed to enrich soils poor in organic matter. 
Nevertheless, TPOP use should have appropriate studies that determine the possible 
impacts and derived environmental implications of its agronomic application. In 
order to evaluate the impact to the nitrate, phosphate and potassium leaching from 
direct application (not composted) of two-phase olive pomace, a greenhouse 
experiment in two Mediterranean agricultural soils was performed. Wheat (Triticum 
aestivum, L.) was cultivated and the doses applied each one of the soils correspond 
to the equivalent to 0, 5, 10, 20 and 40 Mg ha-1, combined with mineral fertilizer. 
The results show that the leaching of nitrate, phosphate and potassium were 
inversely proportional to the quantity of TPOP applied. For the greatest loading rate 
of 40 Mg ha-1 of TPOP there was a significant reduction in the N (47 %), P (83) and 
K (47 %) leaching of LC soil. In the CL soil, at the highest application rate (40 Mg 
ha-1), the N, P and K leaching was decreased by 43 %, 77 % and 10 %, respectively, 
compared to the control, confirming that TPOP can contribute to minimize the 
contamination of the aquifers.  

Introducción 
España es el mayor productor de aceite de oliva de los países de la Cuenca 
Mediterránea con una producción  próxima al 1.000.000 de toneladas al año. El 
proceso actual de producción del aceite de oliva, el sistema de dos fases, genera un 
residuo denominado alperujo. Este residuo, habitualmente, es tratado químicamente 
para conseguir una segunda extracción de aceite, generándose un último residuo 
sólido denominado orujo extractado u orujillo. Ambos residuos presentan un 
porcentaje en materia orgánica superior al 90 %, por lo que su reutilización como 
enmienda orgánica, aplicándose directamente o una vez compostados, puede tratarse 
de una eficiente alternativa en la valorización de los mencionados residuos. 
Los suelos sometidos a cultivos durante décadas, en ambiente mediterráneo, se 
caracterizan por su bajo contenido en materia orgánica, siendo necesaria su 
aportación externa para controlar los procesos  degradativos de estos suelos 
evitando, así, la destrucción de los mismos. La materia orgánica mejora la 
estabilidad estructural de los suelos, aumentando su porosidad y capacidad de 
retención hídrica, favoreciendo así el intercambio de gases y agua, y la capacidad 
exploratoria del sistema radicular de las plantas. Asimismo aumenta su capacidad de 
intercambio catiónico, favoreciendo la fijación de nutrientes. Del mismo modo, 
aumenta el estado de agregación del suelo y el desarrollo de su flora microbiana. Por 
ello, una de las vías más importantes de protección y regeneración de suelos, sobre 
todo en la cuenca mediterránea, consiste en la incorporación al mismo de materia 
orgánica con objeto de restablecer sus propiedades por medio de todas las acciones 
directas o indirectas que ella ejerce (Costa, 1991). Incrementar el contenido de 
materia orgánica de los suelos  también conlleva que los agroquímicos sean 
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arrastrados con menor facilidad hacia aguas subterráneas disminuyendo, en 
consecuencia, la contaminación de las mismas y su posible eutrofización. 
Luvisol cutánico y Cambisol léptico son dos suelos agrícolas con una amplia 
representación en España y Portugal y la incorporación de materia orgánica a estos 
suelos, mediante la utilización de alperujos  extractados químicamente para la 
obtención de aceite,  pueden constituir un material apropiado para ser utilizado 
como enmienda orgánica, con la consiguiente valorización agronómica y ambiental 
de los mismos. Sin embargo, la aplicación de estos residuos debe contar con 
apropiados estudios que determinen los posibles impactos e implicaciones 
ambientales derivados de la utilización agronómica de los mismos. Varios son los 
estudios que determinan el efecto directo de la aplicación de alperujo (López Piñeiro 
et al., 2003; Barreto et al., 2000; López-Piñeiro et al., 2006). Sin embargo, 
raramente,  han sido descritos estudios que pongan de manifiesto el efecto  de la 
aplicación directa de alperujos extractados.  Por ello, este trabajo tiene como 
objetivo analizar los efectos que la aplicación directa de orujo extractado ejerce 
sobre la lixiviación de nitrato, fosfato y potasio en suelos agrícolas de ambiente 
mediterráneo. 

Materiales y métodos 
Para este trabajo se han utilizado orujos extractados químicamente procedentes de 
una almazara próxima a portalegre (Portugal) que emplea un sistema centrífugo de 
dos fases. Los tipos de suelos seleccionados son: Cambisol léptico (CL) y Luvisol 
Cutánico (LC), (FAO, 1999), representativos de suelos agrícolas de España y 
Portugal. En la tabla 1 se muestran las características generales de los suelos y del 
residuo  utilizado. Las muestras de suelo utilizadas corresponden a la capa arable (0-
25 cm) y los análisis se han realizado después de secar las muestras al aire y 
tamizarlas con un tamiz de 2 mm.  
En los suelos y alperujo el pH se  determinó en agua y en una proporción 1:1 (p/v) 
usando un electrodo combinado; materia orgánica se ha determinado mediante 
oxidación con dicromato potásico (Nelson and Sommers, 1982); capacidad de 
intercambio catiónico (CIC) fue obtenida mediante saturación con NH4OAc 1N a 
pH=7 y posterior lavado con etanol, el desplazamiento de NH4

+ se ha realizado con 
NaOAc y su determinación mediante destilación Kjeldahl; nitrógeno total se ha 
determinado con el método de Kjeldahl (Bremner and Mulvaney, 1982); 
conductividad eléctrica fue determinada mediante el método de la pasta saturada 
(Allison, 1973); fósforo asimilable se ha determinado mediante extracción con 
NaHCO3 0.5 M a pH= 8.5 (Olsen and Dean, 1965).  
Con la fracción menor de 2 mm de ambos suelos se ha planteado una experiencia 
por un periodo de 220 dias en contenedores, en invernadero,  en el que se ha 
contemplado seis tratamientos: 5, 10, 20 y 40 Mg ha-1 de alperujo no compostado  y 
el equivalente a 130 kg de N ha-1, 130 kg de P ha-1 y 260 kg de K ha-1 (T1, T2, T3 y 
T4) y un control que sólo recibe fertilización química equivalente a 130 kg de N ha1,  
130 kg de P ha-1 y 260 kg de K ha-1 (TF) en un diseño de bloques al azar con seis 
repeticiones. Los contenedores se regaban con agua destilada aportando una 
cantidad total equivalente a la precipitación media de la zona  (520 mm/año). 
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Tabla 1. Propiedades generales de los suelos y residuo utilizados 

Propiedades Luvisol cutánico Cambisol léptico Alperujo extractado 
Arcilla (%) 19,67 8,72 - 
Limo USDA (%) 19,72 8,23 - 
Arena USDA (%) 60,61 83,05 - 
Materia orgánica (%) 2,29 0,94 90.10 
pH H2O 8,18 5,3 5.30 
C.E.(dS cm-1) 513 99 5300 
P (g kg-1) 0,030a 0,011a 1,79b 

K (g kg
-1) 0,240a 0,098a 12,5b 

N  total (%) 0,149 0,071 2,40 
CIC (cmol(+)/kg) 29,0 5,6 34,0 
a P y K asimilable. 
b P y K total, extraído con  Na2S2O7. 
 
 
Durante el transcurso del ensayo se recogieron 4 muestras de lixiviados para cada 
uno de los contenedores y a intervalos de 20 días, para ello se provocó la lixiviación 
puntualmente con un exceso de agua (40 mm). En las muestras de lixiviados, el 
mismo día de su recogida, se determinó N-NO3 (potenciométricamente con 
electrodo selectivo de ión nitrato), P-PO4 (valoración del complejo fosfomolíbdico 
por espectrofotometría) y K (espectrofotometría de absorción atómica). 
Para el tratamiento estadístico de los datos obtenidos se ha utilizado el software 
informático SPSS 11.5 para Windows. Se han calculado las ANOVAs, haciendo 
comparaciones múltiples post-hoc, mediante el test de Duncan (medias con la misma 
letra no son significativamente diferentes a p=0,05).  

Resultados y discusión   
El efecto que la aplicación de orujo extractado ejerce sobre la lixiviación de nitratos, 
fosfatos y potasio se puede observar en la tabla 2. La aplicación de este residuo 
causa diferencias muy notables, siendo la experiencia altamente significativa.  
 
 

Tabla 2. Efecto de la aplicación de orujo extractado en la lixiviación total de 
N, P y K. 

Tratamientos TF T1 T2 T3 T4 Sig. 
LC Nitratos (mg) 862,7a 723,3a 726,3a 472,5b 456,8b *** 
 Fosfatos (mg) 0,542a 0,171b 0,141b 0,074b 0.089b *** 
 Potasio (mg) 21,81a 14,26b 13,74b 13,14b 11,59b *** 
CL Nitratos (mg) 340,1a 220,6bc 243,4c 214,5bc 192,7c *** 
 Fosfatos (mg) 6,27a 1,31b 1,98b 2,24b 1,44b *** 
 Potasio (mg) 17,79a 10,85b 11,34b 11,97b 15,85a *** 
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En cada fila, los valores medios seguidos por distinta letra/s son significativamente 
diferentes según los siguientes niveles de probabilidad: *** > 99,9 %, con un nivel 
de significación inferior a 0,001 
Transcurridos doce meses desde la aplicación de orujo extractado se constata que la 
cantidad de N, P y K lixiviados es siempre menor en los tratamientos que, además 
de fertilizantes inorgánicos, incorporan orujo extractado que en aquél que incorpora 
sólo fertilización química. Como cabría esperar la mayor cantidad de nitratos 
lixiviados se registra en el Luvisol cutánico, suelo que inicialmente presenta la 
mayor cantidad de nitrógeno total. Además, el tiempo de residencia del agua en el 
Cambisol es corto y, consecuentemente, el agua no llegará a saturarse en N-NO3 a 
pesar de su elevada solubilidad. Por el contrario, en el Luvisol, el agua reside en el 
suelo suficiente tiempo para alcanzar el equilibrio y, de esta forma la lixiviación de 
nitratos es más elevada. Para aplicaciones de cantidades superiores a 20 Mg ha-1 de 
orujo extractado, la disminución de N lixiviado representa más del 47 % y del 43 % 
para el Luvisol y Cambisol, respectivamente. 
La cantidad de fosfatos lixiviada es muy baja en los dos suelos analizados (tabla 2), 
aunque los valore menores aparecen en el Luvisol cutánico, hecho lógico si se tiene 
en cuenta el  pH que ofrecen cada uno de los suelos (Ruiz et al., 1997). Para ambos 
suelos se produce una importante y significativa disminución en la cantidad de P 
lixiviado a medida que se incrementa la dosis de orujo extractado. Esta disminución 
representa un 83 % y 77 % para Luvisol y Cambisol, respectivamente. 
La mayor cantidad de K lixiviado se produce en el tratamiento que sólo incorpora 
fertilización química (TF) (tabla 2). Este hecho sucede en ambos suelos, aunque la 
cantidad lixiviada es ligeramente superior en el Luvisol que en el Cambisol. Cuando 
se aplica la máxima dosis de orujo extractado se produce una disminución en la 
lixiviación de K equivalente al 47 % de la registrada en TF. En el Cambisol léptico 
también se produce una disminución en el K lixiviado de los tratamientos que 
incorporan orujo, aunque esta disminución no es estadísticamente significativa en el 
tratamiento que incorpora 40 Mg ha-1 (tabla 2). La elevada cantidad de K 
suministrado con la incorporación de la máxima dosis de orujo extractado, junto con 
la escasa capacidad de adsorción de cationes propio del Cambisol léptico, justifican 
ampliamente este hecho. 

Conclusiones 
Los resultados obtenidos permiten concluir que la aplicación directa, no 
compostado, de orujo extractado, como enmienda orgánica, disminuye 
significativamente la lixiviación de nitrato, fosfato y potasio  en los dos tipos de 
suelos utilizados. La aplicación de este residuo de almazara como enmienda 
orgánica, además de ser una interesante alternativa a su reutilización, puede prevenir  
la contaminación de los acuíferos  provocada por la aplicación de fertilizantes y 
otros agroquímicos.  
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Resumen 
Los suelos agrícolas de ambiente mediterráneo dedicados a cultivos intensivos se 
caracterizan por ofrecer niveles bajos de materia orgánica, por lo que la aplicación 
de residuos orgánicos es una práctica común e interesante para corregir esta 
deficiencia. Por ello, la reutilización de orujo extractado químicamente para la 
obtención de aceite de oliva, puede constituir un material apropiado para ser 
utilizado como enmienda orgánica. Con el objetivo de determinar el efecto que la 
aplicación directa de orujo extractado, no compostado, ejerce sobre las propiedades 
físico-químicas de suelos de ambiente mediterráneo, se ha realizado una experiencia 
en  laboratorio en dos tipos de suelos agrícolas de amplia representación, Luvisol 
cutánico (LC) y Cambisol léptico (CL). Los tratamientos seleccionados incluyen 
dosis de  orujo extractado que varían entre 0 y 40 Mg ha-1. 
El análisis de los resultados permite concluir que la utilización de orujo extractado 
como enmienda orgánica provoca en los suelos utilizados un incremento 
significativo en carbono orgánico, nitrógeno total, capacidad de intercambio 
catiónico, potasio asimilable y estabilidad estructural. Sin embargo, se produce una 
disminución significativa en la cantidad de fósforo asimilable de los suelos que 
incorporan la enmienda orgánica. La aplicación directa de este residuo mantiene un 
efecto positivo en las propiedades edáficas, por lo que su utilización como enmienda 
orgánica puede compensar los continuos procesos de degradación a los que estos 
suelos están sometidos tras décadas de ser dedicados a la producción agrícola de 
manera intensiva.  
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Abstract  
The semiarid Mediterranean soils under intensive continuous cultivation have a net 
deficit of C, and addition of organic wastes is becoming a common practice as a 
disposal strategy and an interesting solution to redress this deficiency. Therefore, 
recycling two-phase olive pomace, TPOP, as soil amendment to agricultural soils 
have been proposed to enrich soils poor in organic matter. A laboratory study was 
conducted to evaluate the effects of TPOP on the properties of two representative 
Mediterranean agricultural soils, a cutanic Luvisol (CL) and a degraded leptic 
Cambisol (LC). Treatments included five TPOP rates ranging from 0 to 40 Mg ha-1.  
Significant increases in organic carbon, aggregate stability, total N, available K, and 
cation exchange capacity were observed in both soils. However, available P 
decreased significantly. Raw TPOP may be a potentially valuable soil amendment 
agent and source of organic matter, N, and K, since it maintains a positive, 
beneficial effect on soil properties. Hence its use may contribute to counterbalancing 
the continuing processes of degradation to which these soils have been subjected 
over decades of unceasing agricultural production. 

Introducción 
Las industrias relacionadas con la extracción del aceite de oliva son muy abundantes 
en los países Mediterráneos. Así, una gran cantidad de residuos procedentes de las 
almazaras son generados en periodos cortos de tiempo, convirtiéndose en un 
importante problema medioambiental. España es el mayor productor de aceite de 
oliva de los países de la Cuenca Mediterránea con una producción  próxima al 
1.000.000 de toneladas al año. El proceso actual de producción del aceite de oliva, el 
sistema de dos fases, genera un residuo denominado alperujo. Este residuo, 
habitualmente, es tratado químicamente para conseguir una segunda extracción de 
aceite, generándose un último residuo sólido denominado orujo  extractado u 
orujillo. Hay, por tanto, una necesidad de deshacerse del alperujo y orujo extractado 
como residuo, no sólo por el volumen y la velocidad de producción, sino por lo 
perjudicial que resultan en el ambiente. Ambos residuos presentan un porcentaje en 
materia orgánica superior al 90 %, por lo que su reutilización como enmienda 
orgánica, aplicándose directamente o una vez comportado, puede tratarse de una 
eficiente alternativa en la valorización de los mencionados residuos. 
Los suelos de ambiente mediterráneo, especialmente los sometidos a cultivos 
durante décadas, se caracterizan por su bajo contenido en materia orgánica. La 
carencia de material orgánico incrementa los procesos erosivos del suelo, 
provocando la destrucción de un recurso natural no renovable. Este escaso 
contenido, además, conlleva que los agroquímicos sean arrastrados con mayor 
facilidad hacia aguas subterráneas provocando la contaminación de las mismas y la 
eutrofización en algunas zonas.  
La materia orgánica mejora la estabilidad estructural de los suelos, aumentando su 
porosidad y capacidad de retención hídrica, favoreciendo así el intercambio de gases 
y agua, y la capacidad exploratoria del sistema radicular de las plantas. Asimismo 
aumenta su capacidad de intercambio catiónico, favoreciendo la fijación de 
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nutrientes. Del mismo modo, aumenta el estado de agregación del suelo y el 
desarrollo de su flora microbiana. Por ello, una de las vías más importantes de 
protección y regeneración de suelos, sobre todo en la cuenca mediterránea, consiste 
en la incorporación al mismo de materia orgánica con objeto de restablecer sus 
propiedades por medio de todas las acciones directas o indirectas que ella ejerce 
(Costa, 1991).  
El Luvisol cutánico y el Cambisol léptico son dos suelos agrícolas con una amplia 
representación en España y Portugal y la incorporación de materia orgánica a estos 
suelos, mediante la utilización de alperujos extractados químicamente para la 
obtención de aceite, pueden constituir un material apropiado para ser utilizado como 
enmienda orgánica, con la consiguiente valorización agronómica y ambiental de los 
mismos. Varios son los estudios que determinan el efecto directo de la aplicación de 
alperujo (López Piñeiro et al., 2003; Barreto et al., 2000; López-Piñeiro et al., 
2006). No obstante, raramente han sido descritos estudios que pongan de manifiesto 
el efecto de la aplicación directa  de estos residuos. Por ello, con este estudio se 
pretende determinar  el efecto que la aplicación de alperujo extractado ejerce sobre 
las propiedades de dos suelos agrícolas de ambiente mediterráneo (Luvisol cutánico 
y Cambisol léptico), tras doce meses de incubación con distintas dosis de residuo y 
en condiciones controladas de laboratorio. 

Materiales y métodos 
Para este trabajo se han utilizado orujos extractados químicamente procedentes de 
una almazara próxima a portalegre (Portugal) que emplea un sistema centrífugo de 
dos fases. Los tipos de suelos seleccionados son: Cambisol léptico (CL) y Luvisol 
Cutánico (LC), (FAO, 1999), representativos de suelos agrícolas de España y 
Portugal. En la tabla 1 se muestran las características generales de los suelos y del 
residuo  utilizado. 
Se ha planteado una experiencia por un periodo de 12 meses en la que se ha 
contemplado cinco tratamientos: 5, 10, 20 y 40 Mg ha-1 de alperujo y el equivalente 
a 130 kg de N ha-1, 130 kg de P ha-1 y 260 kg de K ha-1 (T1, T2, T3 y T4), y un  
control que sólo recibe fertilización química equivalente a 130 kg de N ha-1, 130 kg 
de P ha-1 y 260 kg de K ha-1 (TF) en un diseño de bloques al azar con cinco 
repeticiones. En cada uno de los contenedores se han sembrado 25 semillas de trigo 
(Tritcum aestivum L.). Cada cierto tiempo los contendedores se regaban con agua 
destilada, en función de las necesidades del cultivo e intentando simular las 
condiciones naturales de la zona. Con el fin de que todas las macetas estuviesen en 
las mismas condiciones, fueron rotándose dentro de su mismo grupo. Al finalizar el 
cultivo, se procedió a la recogida de muestras de los suelos y se procedió a la 
realización de los distintos análisis. En las muestras de suelo el pH se determinó en 
agua y en una proporción 1:1 (p/v) usando un electrodo combinado; materia 
orgánica se ha determinado mediante oxidación con dicromato potásico (Nelson and 
Sommers, 1982); capacidad de intercambio catiónico (CIC) fue obtenida mediante 
saturación con NH4OAc 1N a pH=8 y posterior lavado con etanol, el desplazamiento 
de NH4

+ se ha realizado con NaOAc y su determinación mediante destilación 
Kjeldahl; nitrógeno total se ha determinado con el método de Kjeldahl (Bremner and 
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Mulvaney, 1982); conductividad eléctrica fue determinada mediante el método de la 
pasta saturada (Allison, 1973); fósforo asimilable se ha determinado mediante 
extracción con NaHCO3 0,5 M a pH= 8.5 (Olsen and Dean, 1965). El porcentaje de 
agregados estables se ha determinado mediante tamizado en húmedo (Sun et al., 
1995). 
 
 

Tabla 1. Propiedades generales de los suelos y residuo utilizados 

Propiedades Luvisol cutánico Cambisol léptico Alperujo extractado 
Arcilla (%) 19,67 8,72 - 
Limo USDA (%) 19,72 8,23 - 
Arena USDA (%) 60,61 83,05 - 
Materia orgánica (%) 2,29 0,94 90.10 
pH H2O 8,18 5,3 5.30 
C.E.(dS cm-1) 513 99 5300 
P (g kg-1) 0,030a 0,011a 1,79b 

K (g kg
-1) 0,240a 0,098a 12,5b 

N  total (%) 0,149 0,071 2,40 
CIC (cmol(+)/kg) 29,0 5,6 34,0 
a P y K asimilable. 
b P y K total, extraído con  Na2S2O7. 
 
 
Para el tratamiento estadístico de los datos obtenidos se ha utilizado el software 
informático SPSS 11.5 para Windows. Se han calculado las ANOVAs, haciendo 
comparaciones múltiples post-hoc, mediante el test de Duncan (medias con la misma 
letra no son significativamente diferentes a p=0,05.  

Resultados y discusión 
El efecto de la aplicación de alperujo sobre las propiedades del Cambisol léptico y el 
Luvisol cutánico, se puede observar en la tabla 2. La aplicación de este residuo 
causa diferencias muy notables en la mayoría de los parámetros seleccionados. 
Además, la experiencia resulta, en general, altamente significativa.  
Transcurridos doce meses desde la aplicación de orujo extractado se constata un 
aumento significativo en los niveles de materia orgánica de los suelos 
experimentados (tabla 2). Los mayores incrementos se producen en el Cambisol, 
suelo que presenta las condiciones más desfavorables para la descomposición de los 
residuos, concretamente un 55,1 % en el tratamiento que incluye la máxima dosis de 
residuo (T4) con respecto al tratamiento que sólo incluye la fertilización química 
(TF). En el Luvisol cutánico, este incremento es de un 23,8 %. El incremento en 
materia orgánica provocado por la aplicación de orujo extractado es sensiblemente 
mayor que el registrado cuando se aplicó alperujo en los mismos suelos (López-
Piñeiro et al., 2006), sugiriendo que existe  un mayor proceso de mineralización 
cuando el residuo aportado es alperujo debido a la mayor presencia en los mismos 
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de compuestos fácilmente biodegradables en relación a la que presentan los orujos 
extractados. El aumento de la materia orgánica y la modificación de las propiedades 
edáficas derivado del mismo, debe traducirse en una menor vulnerabilidad de estos 
suelos a experimentar  procesos degradativos.   
 
 

Tabla 2. Efecto de la aplicación de orujo extractado en las propiedades de los 
suelos seleccionados 

Tratamientos TF T1 T2 T3 T4 Sig. 

LC MO (%) 1,97a 1,83b 1,84b 1,94a 2,44c *** 

 pH 7,96a 7,96a 8,05b 8,05b 8,05b *** 

 N total (%) 0,086a 0,084a 0,084a 0,091b 0,104c *** 

 CIC(cmol(+)/kg) 16,82a 17,67b 17,71b 17,95b 18,38c ** 

K (mg/kg) 252,0a 232,1b 226,4b 228,2b 232,1b **  
P (mg/kg) 17,69a 7,09bc 8,98b 11,41c 11,13c *** 

 Est. estructural 30,41a 38,72b 48,85c 51,38c 55,53c *** 

CL MO (%) 1,18a 1,29b 1,38b 1,64c 1,83d *** 

 pH 4,73a 4,80ab 4,88b 5,05c 5,04c *** 

 N total (%) 0,054a 0,066b 0,063b 0,072c 0,073c *** 

 CIC(cmol(+)/kg) 6,56a 6,74ab 6,75ab 6, 79ab 7,28b * 

 K (mg/kg) 75,2a 82,8a 98,0b 97,2b 120,8c *** 

 P (mg/kg) 28,90a 16,33b 19.62c 22.44d 19.62c *** 

 Est. estructural 32,02a 50,87b 51,12b 54,3bc 56,97c *** 

En cada fila, los valores medios seguidos por distinta letra/s son significativamente 
diferentes según los siguientes niveles de probabilidad: 
*** > 99,9 %, con un nivel de significación inferior a 0,001. 
**  > 99 % con un nivel de significación inferior a 0,01. 
 
 
Similarmente, la aplicación de orujo extractado provoca un incremento lineal en las 
concentraciones de N total en ambos suelo. Para el tratamiento que incorpora la 
máxima dosis de residuos dicho incremento representa, con respecto al tratamiento 
control, un 21 % y 35 % más para LC y CL, respectivamente. 
Se constata también un incremento de la capacidad de intercambio catiónico 
asociado al aumento de los contenidos de materia orgánica en los suelos que 
incorporan orujo extractado. Los cambios producidos son ligeramente superiores en 
el  Cambisol que en el Luvisol.  
Respecto a los valores de pH, la aplicación de los residuos  considerados ejerce un 
efecto alacalinizante en los suelos seleccionados, obteniéndose las variaciones más 
significativas en el  Cambisol (tabla 2). La elevada capacidad tampón del Luvisol 
explica la escasa variación en el pH que provoca la adición de orujo extractado 
(aumento del 1 %). Sin embargo, a diferencia de los resultados obtenidos con la 
aplicación de alperujo (López-Piñeiro et al., 2006), se produce una ligera elevación 
del pH que podría estar en consonancia con la menor descomposición de la materia 
orgánica acaecida en el Luvisol cuando se aplica orujo y no alperujo.  
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La aplicación directa del orujo extractado provoca una disminución en la cantidad de 
P asimilable en ambos suelos (tabla 2). El incremento de materia orgánica derivado 
de la incorporación de los residuos, junto con el elevado poder de fijación de P que 
presenta el humus en suelos neutros o ligeramente alcalinos, justifican que los 
descensos más significativos se produzcan en el Luvisol cutánico.  Estos resultados 
coinciden  con los obtenidos cuando se ha utilizado alperujo en los suelos 
seleccionados (López-Piñeiro et al. 2006).  
Cuando se aplica la máxima dosis de orujo extractado el contenido en K asimilable 
se incrementa en un 60 % en CL con respecto al obtenido en el tratamiento control, 
confirmando que este residuo podría utilizarse como suministrador de potasio en 
terrenos agrícolas. No obstante, la aplicación de orujo extractado produce una ligera 
disminución en los contenidos de K asimilable en LC, hecho atribuible a la 
importante cantidad de ligandos orgánicos suministrados con el residuo aplicado.  
La aplicación de orujo extractado provoca un incremento significativo en el 
porcentaje de estabilidad de los agregados estructurales (tabla 2). La efectividad del 
residuo fue similar en ambos suelos. Así, los suelos que reciben la enmienda 
orgánica incrementan, aproximadamente, en 1.8 veces la estabilidad de sus 
agregados con respecto al suelo control. La mejora en esta propiedad puede ser 
atribuida al aumento en los contenidos en carbono orgánico y carbohidratos 
inducidos por la aplicación del orujo extractado 

Conclusiones 
Los resultados muestran que la aplicación directa de orujo extractado, como 
enmienda orgánica, provoca efectos beneficiosos en las propiedades de los suelos 
que la reciben y que son perdurables en el tiempo. En particular, este residuo 
provoca un significativo incremento en la estabilidad estructural, materia orgánica, 
pH, N y K. Por ello, además de ser una interesante alternativa a su reutilización y 
valorización agronómica, presenta un valor ambiental añadido puesto que puede ser 
de gran utilidad en la mejora de las propiedades físico-químicas de los suelos donde 
se aplica y, en consecuencia, puede contribuir a paliar los continuos procesos 
erosivos a los que se encuentran sometidos, tras décadas de continuo laboreo. 
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Resumen 
Las emisiones de óxido nitroso, óxido nítrico y las pérdidas de N por 
desnitrificación procedentes de un suelo se evaluaron en un suelo cultivado con 
maíz. El experimento se llevo a cabo en parcelas que fueron tratadas con diferentes 
fertilizantes: purín de cerdo con y sin el inhibidor de la nitrificación diciandiamida 
(DCD), urea y un control sin fertilización nitrogenada. La utilización de purines de 
cerdo no incrementó significativamente (p<0,05) las emisiones de N2O en 
comparación con el fertilizante inorgánico y disminuyó las emisiones de NO así 
como las pérdidas por desnitrificación. La diciandiamida resultó eficaz en la 
reducción de las emisiones de N2O y NO, reduciendo un 64 y 39% respectivamente 
la emisión de cada uno de estos gases con respecto al purín sin inhibidor.  Parte de la 
reducción de N2O fue debida al efecto indirecto que el inhibidor tuvo sobre la 
desnitrificación. 

Abstract 
Nitrous oxide, nitric oxide and denitrification losses were studied in a field 
experiment covering the maize growing season. Different plots were fertilised with 
pig slurry with and without the nitrification inhibitor dicyandiamide (DCD) and its 
emissions were compared with those from urea and a control treatment without any 
nitrogen fertilization. The use of pig slurries did not increase significantly N2O 
emissions (p<0,05) compared to the inorganic fertilizer, and decreased NO 
emissions as well as denitrification losses. The nitrification inhibitor was effective in 
reducing N2O and NO emissions. A reduction of 64 and 39% respectively compared 
to the slurry without the inhibitor was observed. The reduction of N2O emission was 
partly due to the indirect effect of the inhibitor on denitrification. 
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Introducción 
El óxido nitroso (N2O) y el óxido nítrico (NO) son gases que se producen en el suelo 
como consecuencia de los procesos de nitrificación y de desnitrificación (Firestone 
and Davidson, 1989). Ambos gases son nocivos para el medio, ya que el N2O es un 
gas de efecto invernadero que contribuye además a la destrucción de la capa de 
ozono (Bouwman, 1990), mientras que el NO genera ozono troposférico. Tras la 
aplicación de purines de cerdo a los suelos agrícolas se producen importantes 
emisiones de estos gases. Esto es una consecuencia de la elevada concentración de 
N-NH4

+ en el purín, que se nitrifica rápidamente cuando se mezcla con suelos 
aireados. Los picos de emisión se producen generalmente en los 10-15 días 
posteriores a su aplicación (Chadwick et al., 2000). El uso de inhibidores de la 
nitrificación, como la diciandiamida (DCD), junto al purín puede reducir las 
emisiones de N2O y NO (Hatch et al., 2005; Vallejo et al., 2005). Sin embargo, poco 
se conoce sobre cómo las condiciones edáficas y climáticas modifican la eficacia de 
esta reducción en suelos agrícolas y cómo son afectados los dos principales procesos 
de producción de estos gases, nitrificación y desnitrificación. Los objetivos de este 
estudio han sido: 1) cuantificar las emisiones de N2O y NO de un cultivo de regadío 
en clima mediterráneo; 2) estudiar el efecto del DCD en los procesos responsables 
de la producción de N2O y NO. 

Material y métodos 
El experimento se realizó en la finca experimental ‘La Poveda’ (40º 19’N, 3º 19’ W) 
(Madrid) en un cultivo de maíz (Zea mays L. cv Dracma). El suelo era un Typic 
Xerofluvent con textura franco arenosa y pH 8.1. Se seleccionaron 12 parcelas de 40 
m2 y se distribuyeron aleatoriamente, estableciendo 3 repeticiones de cada uno de 
los tratamientos. Los tratamientos, aplicados en una dosis de 175 kg N/ha, fueron: 
purín de cerdo (P), purín de cerdo con DCD (P+DCD), urea (U) y un control sin 
fertilización nitrogenada (C). El purín procedía de la planta de tratamiento de 
Almazán (Soria). Los fertilizantes fueron aplicados el día 14 de abril de 2004. Los 
purines fueron aplicados usando un difusor conectado a una bomba a la salida de un 
tanque de 100 l. Se  procuró que la distribución fuese uniforme en superficie. La 
urea se aplicó a mano. Inmediatamente después los fertilizantes fueron incorporados 
en los primeros 5 cm de suelo con ayuda de un ratovator. El maíz fue sembrado el 
24 de abril de 2004. El cultivo se regó 18 veces, con un sistema de riego por pívot, 
siendo la dosis total añadida en todo el periodo de 485 mm.  
Se muestreó diariamente la semana posterior a la aplicación de los fertilizantes, y 
después semanalmente hasta la cosecha. El N2O y el NO se midieron por el método 
de las cámaras cerradas. El cierre de cajas se realizó durante una hora, extrayéndose 
a continuación 10 ml y 2 l del interior de las cajas para la medida de N2O y NO 
respectivamente. La desnitrificación fue estimada utilizando una técnica de 
inhibición con acetileno, incubando perfiles inalterados de suelo durante 24 horas. 
El N2O se analizó por cromatografía de gases utilizando un HP-6890, equipado con 
un detector ECD de 63Ni. El NO fue determinado mediante un analizador de NOx 
basado en medidas de quimioluminiscencia (Environment AC31 M). 
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Resultados 

Óxido nitroso 
Se detectaron varios picos de emisión de N2O a lo largo del experimento. Todos los 
tratamientos fertilizantes produjeron picos de emisión importantes después de su 
aplicación. Los de la urea tuvieron lugar a los 20 (11.9 mg N-N2O m-2 d-1) y 90 días 
(12.4 mg N-N2O m-2 d-1) después de la aplicación. En el caso del purín sin inhibidor 
se observó un pico de emisión, inferior al de la urea, que se produjo a los 30 días 
(9.6 mg N-N2O m-2 d-1). El inhibidor retrasó este pico hasta los 45días  (9.2 mg N-
N2O m-2 d-1). 
Las emisiones acumuladas de N2O a lo largo del ciclo de cultivo del maíz aparecen 
representadas en la figura 1. La mayor cantidad de N2O se produjo en todos los 
casos en el periodo de riegos (tabla 1), época en la que la desnitrificación estaba 
fuertemente activada  como consecuencia de la elevada humedad y temperatura del 
suelo. 
El empleo de purín de cerdo no incrementó significativamente (P<0,05) las 
emisiones de N2O con respecto a la aplicación de urea. El inhibidor de la 
nitrificación, sin embargo, redujo las emisiones de N2O un 64% con respecto al 
purín sin inhibidor. La existencia de una menor concentración de NO3

- en el suelo en 
las parcelas tratadas con inhibidor al inicio del período de riegos fue probablemente 
la causa de la disminución de las emisiones durante este período. 
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Figura 1. Emisiones acumuladas de N2O a lo largo del período de muestreo. 
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Tabla 1. Emisiones de N-N2O y N-NO. 

Tratamientos 
Antes de período 
de riegos 

Durante el período de 
riegos 

Total  

N2O (mg N-N2O/m2) 
Control 180.60 403.18 583.73 
Purín sin inhibidor 307.21 493.31 800.52 
Purín con inhibidor 267.65 393.24 660.89 
Urea 335.39 458.96 794.35 
NO (mg N-NO/m2) 
Control 1.08 -0.07 1.01 
Purín sin inhibidor 13.01 -0.17 12.83 
Purín con inhibidor 3.25 0.39 3.63 
Urea 23.12 0.36 23.48 
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Figura 2. Emisiones acumuladas de NO a lo largo del período de muestreo. 

 
 
El tipo de fertilizante, por tanto, afectó de manera muy significativa a la cantidad 
porcentual de N  emitida en forma de N2O con respecto a la cantidad total de N 
aplicada: 0,44% (P+DCD),  1,20% (P)  y 1,24 % (U). En ningún caso se ha 
alcanzado la tasa de emisión prevista  por la IPCC que estima que se emite en forma 
de N2O un 1.25% de la cantidad de nitrógeno que se aplica como fertilizante. 

Óxido nítrico 
Las emisiones más importantes de NO se produjeron en los 30 días posteriores a la 
aplicación de los tratamientos. Con el comienzo de los riegos la emisión de NO se 
redujo de manera muy considerable, observándose incluso en algunas tomas un 



455 

efecto sumidero (tabla 1). El aporte de agua en el primer riego aumentó la humedad 
del suelo, creándose condiciones favorables a la desnitrificación, y disminuyendo las 
emisiones de NO hasta valores próximos a la concentración de este gas en el aire de 
zonas colindantes.  
Para todo el periodo (abril-octubre), el tratamiento de purín de cerdo redujo las 
emisiones de NO un 47% con respecto a la urea. La diciandiamida resultó asimismo 
muy eficaz en la mitigación de las emisiones de NO, ya que la reducción producida 
fue del 39% en comparación con el purín sin inhibidor (figura 2). 

Desnitrificación 
En el periodo anterior al inicio del primer riego las condiciones no favorecieron la 
desnitrificación y por tanto no se observaron flujos importantes en este periodo en 
ninguno de los tratamientos. La mayor velocidad de desnitrificación fue medida 14 
días después del inicio de los riegos, cuando la Water Filled Pore Space (WFPS) o 
volumen de poros lleno de agua era del 78%. La mayor velocidad de desnitrificación 
se produjo en el tratamiento de urea (419 mg N2O-N m-2 d-1) y el purín sin inhibidor 
(226 mg N2O-N m-2 d-1). El inhibidor tuvo un efecto muy positivo reduciendo los 
flujos de gases procedentes de la desnitrificación probablemente porque el contenido 
en ión NO3

- fue menor en este tratamiento, especialmente en los días posteriores a la 
aplicación del riego.  
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Figura 3. Desnitrificación total acumulada a lo la del período de muestreo. 
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Conclusiones 
La aplicación de purín de cerdo produjo emisiones de N2O similares a las de la urea, 
y sin embargo redujo significativamente las emisiones de NO. El empleo del 
inhibidor de la nitrificación junto con el purín resultó un método eficaz para mitigar 
las emisiones de NO y N2O. En las condiciones del experimento, la emisión de NO 
se redujo un 39%, mientras que la de N2O fue de un 64%. 
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Resumo 
Estudou-se a perda de peso e a dinâmica de nutrientes de folhas e agulhas 
senescentes de Castanea sativa (CS), Pinus pinaster (PP), Pseudotsuga menziesii 
(PM) e Pinus nigra (PN) durante 3,1 a 3,5 anos, bem como a composição química e 
estrutural entre 391 a 518 dias. A folhada foi colocada em saquetas de nylon, 15 por 
recolha, distribuídas por 3 locais do povoamento respectivo. Utilizaram-se 3 
amostras compostas por recolha, para determinação de C, N, P, K, Ca e Mg, e uma 
amostra composta por recolha (em duplicado) para os compostos estruturais 
(substâncias solúveis em n-hexano e em álcool e água, lenhina de Klasson, lenhina 
solúvel, celulose e hemicelulose). Os teores de N eram mais elevados em PM e CS 
(14,5 e 12,1 g kg-1) com implicações na razão C/N (39,0, 47,0, 122,2 e 147,6, para 
PM, CS, PN e PP). As agulhas de PM apresentavam o máximo teor de Ca (9,1 g kg-

1) e de compostos solúveis em álcool e água (384 g kg-1 contra 119 a 160 g kg-1 nas 
restantes espécies), mas o teor mais baixo em holocelulose (253 g kg-1, contra ±500 
g kg-1 nas restantes espécies). A razão lenhina/N decresceu segundo 
PP>PN>PM>CS, (71,2, 58,3, 20,5 e 20,3) e a razão holocelulose/lenhina situou-se 
entre 0,9, mínimo, em PM e 1,9 a 2,1 para as outras espécies. As taxas de 
decomposição para todo o período de estudo, seguindo o modelo exponencial 
negativo, decresceram segundo, CS>PN>PM>PP (-0,35, -0,27, -0,18 e -0,16), com 
valores mais elevados no primeiro ano em CS (-0,60) e PM (-0,28). Os constituintes 
solúveis e hemicelulose decresceram acentuadamente com o decorrer da 
decomposição, enquanto a lenhina e a celulose apresentaram grande estabilidade, 
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nomeadamente nas agulhas de PP e PM. Os nutrientes em geral decresceram durante 
o processo de decomposição, mas, com quantidades remanescentes finais mais 
elevadas para N e P (41 a 121 % e 32 a 104 %) e, mais baixas para K, Ca e Mg, (17 
a 60%, 29 a 60 % e 25 a 59%). Este decréscimo foi acompanhado de uma 
diminuição acentuada da razão C/N, sobretudo em PP e PN, com valores finais de 
53,2 47,1. 

Abstract 
Decomposition of senescent leaves and needles of Castanea sativa (CS), Pinus 
pinaster (PP), Pinus nigra (PN) and Pseudotsuga menziesii (PM) was studied during 
3.1 to 3.5 years for weight loss and nutrient concentration evolution, and during 391 
to 518 days for the evolution of chemical structural compounds. Leaffall was placed 
inside litterbags, 15 per sampling data, located on 3 places in each stand. Three 
composed samples were used for C, N, P, K, Ca and Mg analysis and one composed 
sample (two replications) for chemical structural compounds (non polar extractable 
compounds, alcohol and water soluble compounds, Klasson lignin, soluble lignin, 
cellulose and hemicelulose). The highest contents of N were measured in PM and 
CS, respectively 14.5 and 12.1 g kg-1, with implications on the C/N ratio (39.0, 47.0, 
122.2 and 147.6, respectively for PM, CS, PN and PP). Highest contents of Ca (9,1 
g kg-1) and of alcohol and water soluble compounds (384 against 119 a 160 g kg-1 to 
other species) were measured on PM needles; which showed the lowest contents of 
holocelulose in PM (253 g kg-1 against about 500 g kg-1 in the other species). The 
lignin Klasson/N ratio decreased according to PP>PN>PM>CS, (71.2, 58.3, 20.5 
and 20.3), and the holocelulose/lignin ratio ranged from 0.9 (PM) to 1.9-2.1 in the 
other species. Decay rates, according to the negative exponential model, were 
ordered according to CS>PN>PM>PP (respectively -0.35, -0.27, -0.18 and -0.16), 
but with higher values during the first year for CS (-0.60) and PM (-0.28). Soluble 
compounds and hemicelulose strongly decreased during the decomposition, while 
lignin and cellulose amounts showed a low variability, mainly in PP and PM 
needles. Nutrient amounts decreased during the decomposition process, but 
remaining quantities for N and P (41 to 121 % and 32 to 104 %) were higher than 
those of K, Ca and Mg (respectively 17 to 60%, 29 to 60 % and 25 to 59%). A 
strong decreasing of C/N ratio was observed especially for PP and PN, where 
reached f 53.2 and 47.1. 

Introdução 
Os nutrientes absorvidos anualmente em sistemas florestais são em grande parte 
resultantes do processo de decomposição da folhada, o que confere a este processo 
um papel fundamental no fluxo de nutrientes para o solo, na transferência de energia 
entre plantas e solo e no funcionamento destes sistemas, em particular em solos de 
baixa fertilidade. Quantidade de folhada produzida e taxa de libertação de nutrientes 
no decurso do processo de decomposição condicionam em grande parte aquele 
fluxo, estando o último processo muito dependente da actividade biológica, por seu 
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lado condicionada entre vários factores, pelas condições climáticas, pela composição 
química e estrutural da folhada e pela disponibilidade de nutrientes no meio (Miller 
et al., 1996; Fisher & Binkley, 2000; Kavvadias et al. 2001; Santa-Regina & 
Gallardo, 1995; Murias, 2005). Por outro lado, em sistemas florestais 
mediterrânicos, o papel da decomposição da folhada no fluxo de nutrientes assume 
uma importância acrescida tendo em conta a degradação da vegetação arbustiva e 
dos solos por fogos, por cultivo intensivo e por excesso de pastoreio (Kavvadias e 
tal. 2001). No tocante à influência da natureza da folhada na sua decomposição, teor 
elevado em lenhina e baixo em N conduz geralmente a taxa de decomposição mais 
lenta e a maior imobilização de N, do que folhadas com baixo teor em lenhina e 
elevado teor em N (Hendricks e Boring 1992). Face à inexistência de informação 
dessa índole para a Região Norte de Portugal, desenvolveu-se um estudo 
contemplando povoamentos de duas espécies nativas (Castanea sativa Miller (CS) e 
Pinus pinaster Aiton (PP)) e duas espécies exóticas, Pinus nigra Arnold subsp. 
laricio (PN) e Pseudotsuga menziesii (Mirbel), Franco var. menziesii (PM)), onde se 
observou a evolução da perda de peso e das concentrações em nutrientes e em 
compostos químicos estruturais durante o processo de decomposição de folhas e 
agulhas senescentes das espécies referidas, visto esses órgãos constituírem a 
proporção dominante das respectivas folhadas (83, 78, 68 e 55 %, respectivamente 
para PM, CS, PP e PN) (Martins et al., 2006). Outros estudos inerentes a estes 
povoamentos, incidindo sobre a produção de folhada e concentração em nutrientes 
na mesma, as características das camadas orgânicas e minerais do solo e 
decomposição de folhada, foram já objecto de publicação (Azevedo, 1997; Fonseca, 
1997; Martins et al., 1999; Cortez et al. 2005; Martins et al., 2006). 

Material e métodos 
O estudo desenvolveu-se em quatro povoamentos situados na Serra da Padrela, 
próximo de Vila Pouca de Aguiar (longitude 7° 36´ 43´´ a 7° 38´ 29´´ W, latitude 
41° 29´ 24´´ a 41° 30´ 38´´ N), altitude entre 800 e 900 m, em encostas com declive 
entre 10 % e 40 % e exposição entre W e NW. A temperatura média anual da área de 
estudo é de 11,3 °C e a precipitação media anual é de 1381 mm. Os solos 
correspondem a Umbrissolos húmicos, (PM e CS), Umbrissolos háplicos (PN) e 
Cambissolos dístricos, (PP) (FAO, 1998), derivados de xistos. Utilizaram-se folhas 
e agulhas senescentes, que foram colocadas em saquetas de nylon com 20x10 cm 
(litterbags) e malha de 1mm (CS, PP e PN) e de 0,5 mm (PM) e depositadas no 
subcoberto de cada povoamento para observação dos processos referidos. Para cada 
espécie foram utilizadas 15 saquetas por data de recolha, distribuídas por três locais 
por povoamento. Em cada recolha o material individual de cada saqueta foi seco a 
75 oC, pesado e retirada uma parte para incineração a 450 oC durante 6 horas e 
determinação de C e de cinza. A parte restante das 15 amostras, agrupou-se em 3 
amostras compostas por 5 amostras iniciais cada, resultando 3 amostras por espécie 
e por recolha para determinação de N, P, K, Ca e Mg por metodologia padrão. Para 
o estudo da evolução da composição estrutural das folhadas ao longo do processo, 
utilizou-se uma amostra composta por cada recolha, com duas repetições no trabalho 
analítico. Determinaram-se os compostos solúveis em n-hexano e em álcool e água, 



460 

lenhina de Klasson, lenhina solúvel, celulose e hemicelulose. Para determinação das 
taxas de decomposição seguiu-se o modelo exponencial negativo de Olson (Olson, 
1963; Wieder e Lang, 1982). 
Na análise dos resultados utilizaram-se as massas remanescentes quer dos nutrientes 
quer dos compostos estruturais, de acordo com metodologia seguida por Wesemael 
(1993). 

Resultados 

Constituição química das folhadas 

Conforme reportado no quadro 1, as folhas e agulhas das quatro espécies 
apresentavam teores idênticos de C, teores muito mais elevados de N e P em PM e 
CS e valor máximo de Ca em PM e de Mg em CS, valores que se enquadram nos 
referidos em estudos anteriores (Cortez et al. 2005 e Martins et al., 2006). 

Composição estrutural das folhadas 
A composição estrutural (quadro2) das folhas e agulhas das quatro espécies 
apresentavam acentuadas diferenças. O teor em substâncias solúveis em álcool e 
água era muito superior na PM e, ao contrário, a concentração em holocelulose 
(somatório de celulose com hemicelulose) nesta espécie, era apenas cerca de metade 
da observada nas restantes. As folhas de CS apresentavam o teor mais baixo em 
lenhina de Klasson e o mais elevado em lenhina solúvel. A razão lenhina Klasson/N 
decresceu segundo a ordem PP>PN>PM>CS, enquanto a razão 
holocelulose/lenhina situou-se entre o mínimo de 0,9, em PM, e 1,9-2,1 para as 
outras espécies. 

Comportamento dos compostos estruturais durante a 
decomposição 
As quantidades dos constituintes solúveis e da hemicelulose decresceram 
acentuadamente durante a decomposição, enquanto as da lenhina e da celulose 
manifestaram pequena variabilidade, nomeadamente no caso das agulhas de PP e 
PM (quadro 3 e figura 1). 
 
 

Quadro 1. Concentração (g kg-1) em elementos das folhadas das quatro 
espécies estudadas 

C N K P Ca Mg 
Espécie 

g kg-1 
C/N 

CS 565,6 12,1 3,8 0,94 3,8 3,0 46,8 
PP 564,0 3,8 1,7 0,28 5,9 1,5 147,7 
PN 569,9 4,7 0,8 0,34 2,9 0,8 122,2 
PM 563,8 14,5 3,4 0,90 9,1 1,1 39,0 
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Quadro 2. Teor (g kg-1) em compostos estruturais das folhadas das quatro 
espécies estudadas 

Sol n- 
Hex 

Sol alc- 
ág 

Lenh 
Kl 

Lenh 
sol 

Celul. Hemicel. 
Lenh/ 
N 

Holoc/ 
Lenh Espécie 

g kg-1  
CS 55,0 160,0 245,5 24,3 227,8 287,3 20,3 2,1 
PP 77,0 95,0 272,1 18,1 273,9 264,0 71,2 2,0 
PN 76,0 119,0 271,9 17,5 289,2 226,4 58,3 1,9 
PM 53,0 384,0 296,9 13,1 182,0 71,1 20,5 0,9 
 
 

Quadro 3. Quantidade remanescente em compostos estruturais (%) no final do 
período considerado para as quatro folhadas estudadas 

S n- 
hex 

S álc- 
ág 

Lenh 
Klas 

Lenh 
Sol Celul. Hemicel. Holocel. Espécie Dias 

% Remanescente 
CS 518 38,13 29,24 63,21 44,88 65,49 17,18 38,54 
PP 518 41,50 70,28 100,44 36,08 71,88 45,77 59,06 
PN 425 53,92 92,43 77,17 53,46 83,20 51,13 69,12 
PM 391 32,92 13,72 97,61 105,87 87,13 150,41 104,90 
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Figura 1. Quantidade remanescente (MR) das substâncias solúveis em n-

hexano e da lenhina de Klasson durante a decomposição. 

Comportamento dos nutrientes durante a decomposição 
As quantidades remanescentes dos nutrientes durante o processo de decomposição 
(quadro 4 e figura 2), mostraram uma tendência geral de diminuição, embora se 
possam considerar dois grupos: Ca, Mg e K, com decréscimos mais acentuados e, N 
e P, com decréscimos mais baixos ou mesmo acréscimo no caso de PP. A relação 
C/N, decresceu acentuadamente principalmente nas espécies PP e PN, que 
apresentavam teores iniciais de N mais baixos. Este comportamento segue as 
tendências observadas em estudos similares realizados na mesma região (Raimundo 
2003). 
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Quadro 4. Quantidade remanescente em nutrientes (%) no final do período de 
considerado para as quatro folhadas estudadas 

C N Ca Mg K P 
C/ 
N in 

C/ 
N fin Espécie Dias 

% Remanescente   
CS 1124 25,05 41,06 29,55 17,88 17,28 32,84 46,80 28,6 
PP 1124 43,64 121,21 60,05 32,69 70,00 104,05 147,70 53,2 
PN 1031 32,88 85,29 38,85 25,18 64,82 63,83 122,20 47,1 
PM 997 48,26 72,21 46,88 59,30 30,14 58,78 39,00 26,1 
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Figura 2. Quantidade remanescente (MR) de N e K durante a decomposição  

Taxa de decomposição 
Os resultados obtidos (quadro 5 e figura 3) mostraram um bom ajustamento do 
modelo exponencial negativo à perda de peso durante o processo de decomposição 
das folhadas, ordenando-se as espécies segundo ordem CS>PN>PM>PP para todo o 
período de estudo, com valores de k bastante mais elevados no primeiro ano para CS 
e PM (respectivamente -0,60 e -0,28). Estas diferenças parecem dever-se à forte 
perda inicial em substâncias solúveis em álcool e água e à estabilidade da lenhina e 
celulose, observada durante o processo de decomposição, nomeadamente para a 
espécie PM. 
 
 

Quadro 5. Funções obtidas segundo o modelo exponencial negativo e 
respectivos valores das taxas anuais de decomposição (k) e de R2 para as 
folhadas estudadas, durante todo o período monitorizado e para o 1º ano 

Todo o período  Primeiro ano 
Espécie 

Função  k R2  Função k R2 

CS y = 85,98 e-0,35x -0,35 0,80  y = 105,45 e-0,60x -0,60 0,73 

PP y = 89,69 e-0,16x -0,16 0,82  y = 90,90 e-0,18x -0,18 0,72 

PN y = 100,24 e-0,27x -0,27 0,89  y = 100,25 e-0,27x -0,27 0,90 

PM y = 82,99 e-0,18x -0,18 0,78   y = 86,99 e-0,28x -0,28 0,74 
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Figura 3. Massa remanescente das folhas de CS e e agulhas de PP pelo 

modelo exponencial negativo. 

Conclusões 
A concentração em nutrientes nas espécies estudadas distinguiu, por um lado, CS e 
PM, com maior teor em N e razões C/N mais baixas, a par de teores elevados em Ca, 
em PM e de Mg em CS. As agulhas de PM mostraram teores muito mais elevados de 
compostos solúveis em álcool e água, também maior teor em lenhina de Klasson e, 
ao contrário, teores em holocelulose cerca de metade dos das restantes espécies. A 
CS apresentou o menor valor em lenhina de Klasson e o mais elevado em 
hemicelulose. As taxas de decomposição durante todo o período de estudo 
decresceram segundo a ordem CS>PN>PM>PP, observando-se taxas bastante mais 
elevadas durante o primeiro ano em CS e PM, o que parece dever-se ao decréscimo 
acentuado na primeira fase da decomposição dos constituintes solúveis e da 
hemicelulose e ao acréscimo residual de lenhina e celulose, de difícil decomposição. 
Todos os nutrientes decresceram durante o processo de decomposição, observando-
se quantidades remanescentes finais de N e P mais elevadas do que as de K, Ca e 
Mg. Em qualquer das folhadas a razão C/N diminuiu acentuadamente, sobretudo nas 
espécies com teor inicial em N mais baixo (PN e PP). 

Referências 
Azevedo, S.C.M. (1997). Evolução da Composição Química Estrutural da Folhada 

de Quatro Espécies Florestais Durante o Processo de Decomposição. Relatório 
final de estágio de licenciatura em Engenharia Florestal. UTAD. Vila Real. 

Binkley, D. (1986). Forest Nutrition Management. John Wiley & Sons. New York. 
Cortez, N., Madeira, M., Martins, A., & Fabião, A. (2005). Produção de folhada e 

devolução de nutrientes ao solo em povoamentos de Eucaliptus globulus e de 
Pinus pinaster. Revista de Ciências Agrárias 28:389-403. 

Fischer, R.F., & Binkley, D. (2000). Ecology and Management of Forest Soils (3rd 
Ed.). John Wiley & Sons. New York. 

Fonseca, F.M.S. (1997). Implicações do Tipo de Coberto Florestal nos Horizontes 
Orgânicos e Minerais do Solo: Aplicação de Quatro Povoamentos na Serra da 
Padrela, N. de Portugal. Dissertação de Mestrado em Engenharia de Recursos 
Florestais. UTAD. Vila Real.  



464 

Kavvadias, V.A., Alifragis, D., Tsiontsis, A., Brofas, G., & Stamatelos, G. (2001). 
Litterfall, litter accumulation and litter decomposition rates in four forest 
ecosystems in northern Greece. Forest Ecology and Management 144:113-127. 

Hendricks, J.J., & Boring, L.R. (1992). Litter quality of native herbaceous legumes 
in a burned pine forest of the Georgia Pidmont. Can. J. For. Res. 22:2007-2010.  

Martins, A., Azevedo, S., & Carvalho, L. (1999). Dynamics of leaf litter structural 
compounds in C. sativa and P. pinaster forest ecosystems during the 
decomposition process: Interactions with soil organic matter and nutrient 
cycling. Acta Hort. 494:161-166. 

Martins, A., Coutinho, J., Costa, S.,. Fonseca, F., & Madeira, M. (2006). A folhada 
de quatro povoamentos florestais no Norte de Portugal: Produção e 
concentração e quantidade de nutrientes devolvidos ao solo. Revista de Ciências 
Agrárias (no prelo). 

Miller, J.D., Cooper, J.M., & Miller, G. (1996). Amounts and nutrient weights in 
litterfall and their annual cycles, from a series of fertilizer experiments on pole-
stage Sitka spruce. Forestry 69(4):289-301. 

Murias, M.A.B. (2005). Biomassa Arbórea y Estabilidad Nutricional de los Sistemas 
Forestales de Pinus pinaster Ait., Eucaliptus globulus Labill. y Quercus robur 
L. en Galicia. Dissertação de doutoramento. Universidade de Santiago de 
Compustela. Escola Politécnica Superior. Lugo. España. 

Olson, J.S. (1963). Energy storage and the balance of producers and decomposers in 
ecological system. Ecology 44:322-441. 

Pritchett, W. L. & Fischer, R. F. (1987). Properties and Management of Forest Soils. 
John Wiley & Sons. New York. 

Raimundo, F.P.F. (2003). Sistemas de Mobilização do Solo em Soutos: Influência 
na Produtividade de Castanha e nas Características Físicas e Químicas do Solo. 
Dissertação de Doutoramento. UTAD., Vila Real. 

Santa-Regina, I., & Gallardo, J.F. (1995). Biogeochemical cycles in forest of the 
“Sierra de Béjar” mountains (province of Salamanca, Spain): decomposition 
index of the leaf litter. Annales Sciences Forestière 52:393-399. 

Wesemael, B. Van (1993). Litter decomposition and nutrient distribution in humus 
profiles in some mediterranean forests in southern Tuscany. Forest Ecology and 
Management 57:99-114. 

Wieder, R.K., & Lang, G.E. (1982). A critique of the analytical methods used in 
examining decomposition data obtained from litterbags. Ecology 63:1636-1642. 



465 

Tendencias Actuales de la Ciencia del Suelo 

N. Bellinfante & A. Jordán  (eds.); Sevilla, 2007 

ISBN 978-84-690-4129-1 

A fertilização azotada de pés-mãe de Eucalyptus 
globulus Labill.: efeito no crescimento 

H.M. RIBEIRO1, E. VASCONCELOS1, A. RAMOS2 & J. 
COUTINHO3  

1 Instituto Superior de Agronomia, DQAA, Tapada da Ajuda, 1349-017 Lisboa, Portugal. 

2 RAIZ, Qta de S. Francisco, apartado 15, 3801-501 Eixo – Aveiro, Portugal. 

3 UTAD, Dpt. de Edafología, CCEA , apartado 1013, 5000-911 Vila Real, Portugal. 

Resumo 
Nos últimos anos, a propagação vegetativa por estacas caulinares de  Eucalyptus 
globulus Labill. tem vindo a substituir a tradicional propagação por via seminal. No 
sistema de propagação vegetativa utilizado em Portugal, as estacas são obtidas a 
partir de plantas que são mantidas num estado de desenvolvimento juvenil através de 
podas intensas e sistemáticas, designadas por pés-mãe ou plantas-mãe. Em sistemas 
de produção de estacas deste tipo, a condução dos pés-mãe  e as condições 
ambientais a que os mesmos estão sujeitos são factores determinantes para o 
crescimento e para a produção de rebentos susceptíveis de originarem estacas 
viáveis. No entanto, constata-se que na bibliografia disponível existe pouca 
informação relativa ao efeito de fertilização azotada no crescimento dos pés-mãe de 
Eucalyptus globulus Labill., o que justifica a realização do presente trabalho. 
Com o objectivo de estudar o efeito da fertilização azotada no crescimento de pés-
mãe de Eucalyptus globulus Labill. ssp. globulus, foi instalado um ensaio de 
fertilização que decorreu durante um período de 3 anos. No ensaio utilizaram-se 2 
clones desta espécie (HD161 e CN5) e testaram-se 5 modalidades de fertilização 
azotada, correspondentes a 5 níveis de azoto na solução nutritiva aplicada (50, 100, 
200, 400 e 800 mg N L-1). Durante os 3 anos, avaliou-se a biomassa total produzida, 
a biomassa de folhas, a área das folhas e o número de rebentos susceptíveis de 
originar estacas viáveis. 
O aumento da concentração de azoto de 50 para 400 mg L-1 originou um aumento 
significativo da produção de biomassa. Considerando a produção anual de biomassa, 
verificou-se que os níveis crescentes de azoto da solução nutritiva 100, 200, 400 e 
800 mg L-1, permitiram, relativamente ao nível mais baixo de azoto (50 mg L-1), 
acréscimos de produção de, respectivamente, 65, 133, 231 e 237% no ano primeiro 
ano, 121, 239, 414, e 433% no segundo ano e 80, 173, 327 e 342% no terceiro ano 
de crescimento. Também a produção acumulada de rebentos nos três anos 
aumentou, em média, 248% com o aumento da concentração de 50 para 400 mg N 
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L-1. No entanto, em ambos os casos, o aumento da concentração de azoto da solução 
nutritiva de 400 para 800 mg L-1 não originou acréscimos significativos de 
produção. Este facto é bastante relevante, indicando que, na resposta dos pés-mãe à 
disponibilidade de azoto, valores superiores a 400 mg N L-1 correspondem a uma 
situação de “patamar”, em que o aumento da disponibilidade de azoto não se traduz 
em acréscimos de produção.  
O aumento da disponibilidade de azoto contribuiu, ainda, para um maior 
investimento por parte dos pés-mãe de E. globulus no seu aparelho fotossintético, 
uma vez que se observou: i) o aumento significativo da área total de folhas 
produzidas; ii) o aumento da expansão das folhas (aumento de 29% da área foliar 
específica); iii) o aumento da proporção do aparelho fotossintético na biomassa total 
da planta (aumento de 13% da razão de área foliar). 
Os resultados obtidos permitem concluir que o azoto é elemento determinante para o 
crescimento dos pés-mãe de E. globulus e para a produção de estacas susceptíveis de 
serem enraizadas, devendo, por este motivo, a fertilização azotada destas plantas ser 
sujeita a um cuidado trabalho de optimização. 

Abstract 
Nowadays, traditional propagation of E. globulus by seed is being replaced by 
vegetative propagation by stem cuttings. As a consequence, nurseries with a high 
density of hedge stock plants are being established in several countries. If stock 
plants are to be maintained as hedges, information is needed regarding hedge culture 
and management. However, for E. globulus, there is not enough information related 
to the management of stock plant N fertility . 
With the aim of evaluating the effect of N fertilization on E. globulus stock plants 
growth, a nitrogen fertilization experiment was performed. During 3 years, stock 
plants of 2 clones (HD161 and CN5) were fertilized with complete nutrient solutions 
containing 5 different levels of N (50, 100, 200, 400 and 800 mg N L-1). Total 
biomass, leaf biomass, leaf area and number of shoots produced during the 3 years 
period were evaluated. 
Increasing levels of applied nitrogen till 400 mg N L-1 led to a significant increased 
the production of biomass and shoots. However, those productions were not 
significantly affected when N fertilization increased from 400 to 800 mg N L-1. 
Increasing levels of applied nitrogen led, also, to an increase of: i) total leaf area ii) 
specific leaf area (29% increase) and iii) leaf area ratio (13% increase), showing that 
with a high N availability the stock plants tend to improved their photosynthetic 
apparatus. 
Results show that nitrogen is an important nutrient for the growth of E globulus 
stock plants and, as a consequence, nitrogen fertilization must be optimized. 

Introdução  
Nos últimos anos, a propagação vegetativa por estacas caulinares de  Eucalyptus 
globulus Labill. tem vindo a substituir a tradicional propagação por via seminal. No 
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sistema de propagação vegetativa utilizado em Portugal, as estacas são obtidas a 
partir de plantas que são mantidas num estado de desenvolvimento juvenil através de 
podas intensas e sistemáticas, designadas por pés-mãe ou plantas-mãe. Estes plantas-
mãe originam rebentos que são utilizados para fazer estacas caulinares com folhas 
que, posteriormente, são colocadas a enraizar (Wilson, 1999; Ribeiro, 2004). Em 
sistemas de produção de estacas deste tipo, a condução dos pés-mãe e as condições 
ambientais a que os pés-mãe estão sujeitos, nomeadamente a fertilização, são 
factores determinantes para o crescimento e para a produção de rebentos 
susceptíveis de originarem estacas (Moe & Anderson, 1988; Hartman et al., 1997). 
No entanto, constata-se que na bibliografia disponível existe pouca informação 
relativa ao efeito de fertilização azotada no crescimento dos pés-mãe de Eucalyptus 
globulus Labill., o que justifica a realização do presente trabalho. 

Material e métodos  
Em Março de 1999 foi instalado um ensaio plurianual (3 anos) de fertilização 
azotada de pés-mãe de E. globulus em vasos de 12 L de capacidade, cheios com um 
substrato constituído por turfa, poliestireno expandido e terra. No ensaio utilizaram-
se 2 clones desta espécie (HD161 e CN5) aos quais se aplicaram, periodicamente, 
soluções nutritivas com diferentes concentrações de azoto (50, 100, 200, 400 e 800 
mg N L-1). Os pés-mãe foram mantidos, durante os 3 anos, num estado de 
desenvolvimento juvenil através de podas intensas e sistemáticas. Em cada poda 
efectuada avaliou-se: a biomassa total recolhida, a área de folhas e a massa de 
folhas. Nas podas efectuadas durante a época usual de estacaria (meados de Maio a 
meados de Setembro) avaliou-se ainda o número de rebentos com características 
morfológicas que permitam dar origem a estacas caulinares para enraizamento. Com 
os dados obtidos determinou-se, também, a área foliar específica (AFE), que 
corresponde à razão entre a área foliar e a biomassa das folha, e a razão de área 
foliar (RAF), que corresponde à razão entre a área foliar e a biomassa total da planta. 
Os resultados obtidos foram sujeitos a uma análise de variância para avaliar o efeito 
dos factores em estudo sobre as variáveis avaliadas. A comparação de médias foi 
efectuada utilizando o teste da “diferença mínima significativa” (Montgomery, 
1991). 

Resultados  
Os valores médios da produção total de biomassa em cada um dos três anos de 
ensaio são apresentados no quadro 1. Verificou-se que, em cada ano, o aumento da 
concentração de azoto da solução de 50 para 400 mg L-1 induziu a acréscimos 
significativos da produção de biomassa. Contudo, para um aumento da concentração 
de azoto da solução nutritiva de 400 para 800 mg L-1 não ocorreram acréscimos 
significativos de produção, indicando que, para valores superiores a 400 mg N L-1, 
não houve resposta ao aumento da disponibilidade de azoto. Considerando a 
produção média de biomassa dos dois clones , verifica-se que os níveis crescentes de 
azoto da solução nutritiva 100, 200, 400 e 800 mg L-1, permitiram, relativamente ao 
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nível mais baixo de azoto (50 mg L-1), acréscimos de produção de, respectivamente, 
65, 133, 231 e 237% no ano 1999, 121, 239, 414, e 433% no ano 2000 e 80, 173, 
327 e 342% no ano 2001. 
Os resultados obtidos demostram a importância da fertilização azotada na 
optimização da produção de biomassa e, consequentemente, no crescimento dos pés-
mãe de E. globulus. Estes resultados estão em conformidade com os resultados 
obtidos para a mesma espécie, embora em sistemas de produção diferentes, em 
ensaios de fertilização conduzidos em vasos/contentores (Wendler et al., 1995; 
Shedley et al., 1995) e em ensaios de campo (Bennett et al., 1996; Cromer et al., 
2002), nos quais se verificou que o aumento da disponibilidade de azoto originou 
acréscimos significativos do crescimento das plantas de E. globulus. 
No quadro 2 apresentam-se os valores médios da área das folhas produzidas pelos 
pés-mãe durante o período experimental. Os resultados obtidos indicam que, em 
cada ano, o aumento da concentração de azoto da solução nutritiva de 50 para 400 
mg L-1 originou acréscimos significativos (p≤0,05) da área de folhas produzidas 
pelas plantas. Contudo, o aumento de 400 para 800 mg N L-1 não provocou, em 
nenhum dos três anos, qualquer efeito significativo na área foliar. Os resultados 
mostram ainda que, sobretudo nas modalidades N200, N400 e N800, para cada nível 
de azoto, ocorreu um aumento bastante acentuado da área de folhas com o aumento 
da idade dos pés-mãe, verificando-se que a área de folhas produzida em 2001 é, de 
um modo geral, mais do dobro da produzida em 2000.  
Relativamente à área foliar específica (AFE) e à razão de área foliar (RAF), o 
aumento da concentração de azoto de 50 para 800 mg N L-1, provocou um acréscimo 
de 29% na AFE e um acréscimo de 13% na RAF (figura 1).  
 
 

Quadro 1. Efeito da concentração de azoto da solução nutritiva (mg N L-1) na 
produção total biomassa em cada ano (g de matéria seca a 100-105ºC por 

planta). 

 Concentração Produção total de biomassa (g/planta) 
Clone  De azoto  Ano  
 (mg N L-1) 1999 2000 2001 
 50 105,6 mno 119,2 lmn 159,4 jkl 
 100 187,3 j 240,1 I 272,5 hi 
HD161 200 269,9 hi 357,5 ef 381,8 e 
 400 344,0 ef 464,6 d 592,6 a 
 800 358,7 ef 489,8 cd 600,0 a 
     
 50 86,2 no 63,4 o 98,6 mno 
 100 129,5 klm 164,0 jk 192,9 j 
CN5 200 177,5 j 262,2 hi 324,0 fg 
 400 291,7 gh 476,0 cd 509,7 bc 
 800 288,1 gh 485,3 cd 541,5 b 
Valores médios, nas colunas e nas linhas, seguidos da mesma letra não 
diferem entre si de forma significativa (p≤0,05). 
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Quadro 2. Efeito do azoto (mg N L-1) na área das folhas produzidas pelas 

plantas no período experimental (cm2 de folhas por planta). 

 Concentração Área total das folhas (cm2/planta) 
Clone de azoto  Ano  

 (mg N L-1 ) 1999 2000 2001 
 50 7 399 q 7 596 q 19 590 jk 
 100 12 396 m 16 179 l 35 787 efg 

HD161 200 16 569 l 25 026 h 48 419 d 
 400 19 868 jk 35 237 fg 81 652 ab 
 800 20 944 ij 37 992 ef 88 161 a 
     
 50 6 163 r 3 903 s 10 680 o 
 100 9 133 p 9 838 op 23 571 hi 

CN5 200 12 282 n 16 421 l 41 549 e 
 400 17 955 kl 31 877 g 64 608 c 
 800 18 078 jkl 33 273 fg 72 480 bc 

Valores médios, nos 3 anos, seguidos da mesma letra não diferem entre si 
de forma significativa (p≤0,05).  
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Figura 1. Efeito da aplicação do azoto nos valores médios área foliar 
específica (AFE) e da razão de área foliar (RAF) no período experimental 

(média dos dois clones). 

 
 
Verifica-se, assim, que o aumento da disponibilidade de azoto contribuiu para um 
maior investimento no aparelho fotossintético dos pés-mãe de E. globulus, o que se 
traduziu: i) no aumento da área total de folhas produzidas; ii) no aumento da 
expansão das folhas (aumento de 29% da AFE); iii) no aumento da proporção do 
aparelho fotossintético na biomassa total da planta (aumento de 13% RAF). A maior 

Concentração de azoto na solução nutritiva (mg N L-1) 
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dimensão do aparelho fotossintético aumenta as potencialidades de intercepção da 
radiação solar pelas folhas e de captação de dióxido de carbono o que se reflecte, ao 
nível da planta inteira, numa maior assimilação de carbono e, consequentemente, 
num aumento da produção de biomassa (Sherif, 1992; Pereira et al., 1994). 
Os resultados da produção acumulada (nos três anos) de rebentos susceptíveis de 
originarem estacas (figura 2) revelam que o aumento da concentração de azoto da 
solução nutritiva de 50 para 400 mg L-1 conduziu a acréscimos significativos da 
produção de rebentos. Contudo, o aumento da concentração de azoto da solução 
nutritiva de 400 para 800 mg L-1 não originou, em nenhum dos anos, acréscimos 
significativos de produção. Assim, e tal como observado na biomassa total e na área 
foliar, para valores superiores a 400 mg N L-1, não houve resposta ao azoto. Os 
níveis crescentes de azoto da solução nutritiva 100, 200, 400 e 800 mg L-1, 
permitiram, relativamente ao nível mais baixo de azoto (50 mg L-1), acréscimos de 
produção de rebentos de, respectivamente, 62, 147, 231 e 242% no clone HD161 e 
de 68, 146, 265 e 293% no clone CN5. 
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Figura 2. Efeito do azoto (mg L-1) na produção acumulada de rebentos durante 

os três anos de ensaio e respectiva diferença mínima significativa (I). 

Conclusões  
Os resultados obtidos indicam que o aumento da disponibilidade de azoto originou 
um aumento das dimensões do aparelho fotossintético dos pés-mãe de E. globulus, 
aumentando as potencialidades de intercepção da radiação solar pelas folhas e de 
captação de dióxido de carbono o que se reflectiu, ao nível da planta inteira, numa 
maior assimilação de carbono e, consequentemente, num aumento da produção de 
biomassa. Paralelamente, o aumento da disponibilidade de azoto, conduziu, ainda, à 
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produção de um maior número de rebentos susceptíveis de originar estacas viáveis. 
Desta forma, é possível concluir que o azoto é um elemento determinante no 
crescimento de pés-mãe de E. globulus devendo a fertilização azotada destas plantas 
ser sujeita a um cuidado trabalho de optimização. Nas condições em que se realizou 
este ensaio, a optimização do crescimento dos pés-mãe de E. globulus ocorreu na 
modalidade em que o nível de azoto na solução nutritiva foi de 400 mg N L-1, uma 
vez que o aumento para 800 mg N L-1 não originou acréscimos significativos nos 
parâmetros avaliados.  
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Resumen 
Las enmiendas orgánicas, y en concreto los composts de lodo de depuradora, son 
muy empleados en agricultura para corregir el déficit de materia orgánica en los 
suelos. Aportan al suelo nutrientes de ahí que proponemos la posibilidad de utilizar 
el compost de lodo como un fertilizante orgánico de bajo coste, capaz de aumentar la 
producción de la cosecha de guisante (Pisum sativum) y la fertilidad del suelo dentro 
de una agricultura sostenible, evitando cualquier riesgo medioambiental. 
Este trabajo supone la comparación de la producción de guisante obtenida en 
diferentes parcelas sometidas a distintos tratamientos con la aplicación de diferentes 
dosis de compost de lodos de depuradora (3,5; 7,5 y 17,5 t.ha-1), siempre 
comparadas con una control, observándose como el tratamiento que supone la 
máxima adición de compost de lodo origina las mayores producciones en las 
cosechas 472,2 Kg ha-1 frente a 347,2 Kg ha-1 del control. 

Abstract 
Organic amendments, and composts in particular, are commonly used in agriculture 
in order to correct or amend the organic matter shortage in soils. They provide soil 
nutrients, we propose the possibility of use sewage sludge compost as a low cost 
organic fertilizer able to increase crop peas (Pisum sativum ) yield and the soil 
productivity of the a sustainable agriculture, avoiding any environmental risk. 
This work supposes the comparison of the peas production obtained in different 
plots to different treatments with the application of different dose of compost of 
sewage sludge (3.5, 7.5 y 17.5 ton ha-1), always compared with a control, observing 
as the treatment that supposes the maximum addiction of compost originates the 
biggest productions in the crops 472.2 Kg ha-1 in front of 347.2 Kg ha-1 of the 
control. 
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Introducción 
La materia orgánica de los suelos constituye una importante fuente de macro y 
micronutrientes para plantas y microorganismos, mejora la capacidad tampón y la 
CIC de los suelos, juega un papel importante en la especiación de metales, 
interacciona con compuestos xenobióticos orgánicos, soportando actividades 
microbiológicas y puede unir partículas minerales promoviendo una buena 
estructura y mejorando la aireación y la retención de agua (Stevenson, 1994), 
(Johansson et al., 1999). 
Los suelos agrícolas en la España Mediterránea semiárida, son áreas caracterizadas 
por bajos contenidos de materia orgánica, debido principalmente al clima, caluroso y 
seco, y al sistema de cultivo, encontrándose expuestas a la erosión y degradación 
(García et al., 1994; García-Gil et al., 2000). Este problema es común a otros países 
del sur de Europa cuyos suelos tienen contenidos de carbono orgánico por debajo 
del 2 % lo que supone un fuerte riesgo de erosión si no se manejan cuidadosamente 
(Zdruli et al., 2004). La aplicación de residuos orgánicos en suelos agrícolas no sólo 
es un método de eliminación de productos de desecho sino que también resuelve 
problemas económicos y medioambientales proporcionando un beneficio en suelos 
degradados con baja fertilidad (García et al., 2000). 
Sin embargo, el uso de los compost de lodos de depuradora también pueden tener 
efectos negativos por la presencia de contaminantes orgánicos e inorgánicos. 
Metales pesados y xenobióticos como hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAH) 
y bifenilos policlorados (PCB) pueden estar presentes en altas concentraciones, 
provocando efectos adversos sobre la actividad microbiana del suelo, además son 
persistentes en el suelo con un alto riesgo de acumulación (Wild et al. 1991; Alcock 
et al., 1996). 
Algunos agrosistemas de la provincia de Burgos (norte de la Comunidad de Castilla 
y León), se caracterizan por tener suelos con cada vez más escaso horizonte de uso 
agrícola, de baja fertilidad y que soportan una agricultura cerealista extensiva. El 
excesivo laboreo, la falta de rotaciones y la escasa adición de enmiendas orgánicas 
son prácticas comunes en estas áreas. La adición de la materia orgánica residual 
como compost de lodo de depuradora pudiera ser una fuente importante de 
nutrientes y de materia orgánica para estos suelos, de ahí que el objetivo de este 
trabajo sea estudiar la posibilidad de utilizar el compost de lodo como fertilizante 
orgánico de bajo coste, capaz de aumentar la producción de la cosecha y la fertilidad 
del suelo dentro de una agricultura sostenible, evitando cualquier riesgo 
medioambiental. 

Material y Métodos 

Diseño experimental 
El estudio se llevó a cabo en la finca experimental “Andadilla”, en el término 
municipal de Villafruela (Burgos). El clima de esta área es continental semiárido 
con una pluviometría media anual en los últimos 25 años de 555 mm y una 
temperatura media anual de 10,1ºC. El compost de lodo procede de la EDAR de 
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Burgos. El suelo es un Cambisol Calcáreo (CMc) según la FAO, con textura franco 
arcillosa. Las principales características del suelo y del compost se describen en la 
tabla 1. 
El diseño experimental está diseñado en bloques al azar (modelo de cuadro latino), 
con cinco réplicas por tratamiento. Se realizaron 5 tratamientos diferentes en las 
distintas parcelas (12m x24m ), tres en los que se aplicaron dosis de lodos 
equivalentes a 3,5 (L1), 7,5 (L2) y 17,5 (L3) t.ha

-1 y dos controles, uno en el que no se 
añadieron lodos (C) y otro previsto para la fertilización mineral (I), pero en este 
cultivo el agricultor no añadió abono mineral, estas parcelas (I) se utilizarán cuando 
cambie la rotación . El lodo fue aplicado el 20 de Enero de 2005. En este mismo mes 
se sembró en “Andadilla” guisante (Pisum sativum) variedad “declic” cuyo cultivo 
precedente fue la cebada. 

Muestreo de Suelo y Planta 
Las muestras de suelos se tomaron en cada un de las 25 subparcelas experimentales 
(12x24 m), “muestreo inicial” (13 Enero de 2005), “muestreo de primavera” (24 de 
Mayo de 2005) y “muestreo final” (6 de Octubre de 2005), en cada subparcela se 
tomaron 25 submuestras de la capa arable (0-15 cm), previamente mezcladas 
configuran la muestra. Las muestras de plantas se tomaron en el “muestreo de 
primavera” y en el “muestreo cosecha” (3 de Julio de 2005), se tomaron muestras de 
25 plantas para cada uno de los tratamientos, divididas en raíz, tallo y hoja. 

Análisis Químico 
Los parámetros químicos fueron estudiados según Sparks et al. (1996), el pH fue 
medido en la suspensión suelo-agua 1: 2,5 y la conductividad en el extracto suelo-
agua 1:5 tras agitación de 30 min. El N total fue determinado por el método 
Kjendahl. Los Carbonatos, se evaluaron gasométricamente por ataque ácido. El N-
NH4

+ fue determinado por destilación después de la extracción con KCl 1M, otros 
cationes fueron analizados por espectrometría de Absorción Atómica después de la 
extracción con acetato amónico 0,5 M a pH 5. El Fósforo asimilable fue 
determinado colorimétricamente después de la extracción con NaHCO3 a pH 8,5. 
Para el contenido de metales pesados en suelos y plantas se digerieron 0,5 g de 
muestra en Microondas con HNO3 y posteriormente se analizan en AA. Otros 
análisis de planta estudiados en el “muestreo primavera” fueron: longitud de la 
planta (parte aérea) y número de flores. 
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Tabla 1. Propiedades químicas del compost de lodo (L) y del suelo. 

Muestras 
Parámetros químicos 

Suelo Compost lodo  
pH (H2O 1:2.5) 8,31±0,048 7,50 
CE 25ºC (1:5) mS/cm 0,24±0,009 1,42 
Materia Orgánica (%) 2,42±0,117 26,51 
Nitrógeno Total (%) 0,24±0,004 1,77 
C.I.C. (meq/100g) 21,50±3,311 -- 
Carbonatos soluble (%) 37,78±3,891 -- 
N-NH4

+ (%) 0,02±0,005 0,32 
P disponible (ppm) 30±2,288 2,51x104 
K disponible (ppm) 293±14,241 0,40x104 
Ca+2 en C.I.C 20,40 (meq/100g)±0,377 11,29 (%) 
Mg+2 en C.I.C 0,77 (meq/100g)±0,071 0,78 (%) 
Na+ en C.I.C 0,05 (meq/100g)±0,005 0,14 (%) 
Cr (ppm) n.d. 874,0 
Cu (ppm) 0,34±0,026 246,9 
Fe (ppm) 3,99±0,222 15187 
Mn (ppm) 1,87±0,178 435,0 
Ni (ppm) 0,28±0,020 84,0 
Pb (ppm) 0,58±0,045 217,0 
Zn (ppm) 1,04±0,150 1141 

Análisis Estadístico 
Todos los datos fueron testados para verificar la asunción de la normalidad y la 
homogeneidad de las varianzas mediante los test de Kolmogoroff’s y Barlett’s, 
respectivamente. Posteriormente, estos datos se sometieron al análisis simple de 
varianza ANOVA, usando el test LSD para comparar las diferencias entre 
tratamientos. Todos los datos analizados estadísticamente fueron realizados con el 
paquete informático Statgraphics 5.1. 

Resultados 
El suelo donde se realiza la experiencia agronómica corresponde a un Cambisol, 
típico de esta Comarca del Arlanza, caracterizada por ser una amplia zona cerealista. 
Tradicionalmente, los bajos rendimientos de estos suelos cuyo horizonte cultivable 
es escaso junto con una importante pérdida de los niveles de materia orgánica, han 
contribuido a la puesta en marcha de técnicas alternativas como el mínimo laboreo, 
la adición de enmiendas orgánicas y la rotación de cultivos como prácticas más 
acordes y compatibles con una agricultura sostenible. En este caso, la rotación más 
usual, combina cebada, guisantes y girasol. En este año de la experiencia se cultiva 
guisante (Pisum sativum) y el cultivo precedente fue la cebada. 
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Las propiedades químicas del suelo (tabla 1) describen a un suelo de pH básico, no 
salino, con elevado porcentaje de carbonatos y contenido normal de materia 
orgánica. La enmienda orgánica que se utilizó en esta experiencia es un compost de 
lodo, cuyas principales características revelan no muy altas cantidades de C orgánico 
oxidable y de N total disponible, un pH neutro y una adecuada relación C/N para 
esta aplicación (tabla 1), también altos contenidos de P y Fe provenientes de su 
origen urbano y al uso de polielectrolitos en la floculación del lodo en su 
tratamiento, respectivamente. Otra importante característica en este compost es la 
presencia de altos contenidos en metales pesados, debido a la mezcla de los 
colectores urbano e industrial. Según la legislación Europea, Directiva 86/278/EEC 
referente al uso de lodos en la agricultura, esta enmienda está bajo los límite de la 
aplicación a suelos alcalinos, tal y como es el de esta experiencia agronómica. 
El guisante, es un cultivo que lleva varios años aumentando su superficie en nuestra 
comunidad, se adapta bastante bien a las condiciones de suelo y clima de esta zona, 
están apareciendo nuevas variedades más productivas con rendimientos aceptables 
para el agricultor, con mejores ayudas de la PAC que otras leguminosas y es una 
buena alternativa al cereal. Tradicionalmente los agricultores no fertilizan con abono 
mineral el suelo cuando se implanta el cultivo del guisante, ni en presiembra, ni en 
cobertera, por lo tanto cabe esperar el mismo comportamiento para las parcelas AC 
y AI. 
Diferencias entre el contenido del N total y de elementos en forma disponible en el 
“muestreo primavera” se recogen en la tabla 2. Los resultados de la ANOVA 
muestran que no hay diferencias estadísticamente significativas, en cada uno de los 
tratamientos AC, AI, AL1, AL2 y AL3, entre el contenido de N total, K, Ca y Na 
asimilable. Si aparecen diferencias estadísticamente significativas, después de 
realizar el análisis de ANOVA, para el N-NH4

+ (con un Cociente-F de 8,00 y un p-
valor de 0,0005, para un nivel de confianza del 95%), para el P asimilable 
(Cociente-F de 8,02 y un p-valor de 0,0005) y el Mg asimilble (Cociente-F de 19,82 
y un p-valor de 0,0000). Los mayores contenidos de P y Mg asimilables se 
encontraron en las parcelas tratadas con la máxima dosis de compost de lodos (17,5 
t.ha-1), datos coincidentes con Schumann and Summer (2000) quienes en una 
experiencia agrónomica estudiaron que la disponibilidad de los nutrientes tras la 
adición de diferentes lodos de depuradora era mayor para P y Mg que para K. 
 
 

Tabla 2. Diferencias en el contenido de N total y elementos disponibles en 
suelo, en los diferentes tratamientos durante el periodo de crecimiento del 

cultivo “muestreo primavera, Mayo 2005”  
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Los parámetros analizados en la planta de guisante “muestreo primavera” muestran 
un incremento de la longitud total así como del número de flores en ambos 
muestreos en las parcelas tratadas con dosis máxima de lodo (AL3), respecto al 
control (figura 1). 
El estudio estadístico de la ANOVA para este “muestreo final” en el suelo (tabla 3) 
revelan que no hay diferencias estadísticamente significativas en el N total y materia 
orgánica analizados en cada uno de los tratamientos del ensayo, en cuanto a la 
adición de las tres dosis del compost de lodos respecto a los controles. Si hay 
diferencias estadísticamente significativas para el resto de los parámetros estudiados, 
el pH (con un Cociente-F de 10,87 y un p-valor de 0,0000, para un nivel de 
confianza del 95%), CE (Cociente-F de 6,85 y un p-valor de 0,0002) y P asimilable 
(Cociente-F de 8,56 y un p-valor de 0,0000). Con la aplicación máxima del lodo 
conseguimos neutralizar el pH del suelo con respecto al control, muy favorable para 
un suelo tan básico; respecto a la CE destaca que la adición de compost de lodo, ni 
incluso a las dosis mayores aumenta el contenido salino de nuestro suelo, con 
respecto al control; resultados también favorables en la aplicación de esta enmienda 
orgánica para el contenido de P asimilable, que aumenta significativamente cuando 
se aplica el tratamiento máximo de compost. 
Los rendimientos obtenidos para cada uno de los tratamiento AC, AI, AL1, AL2 y 
AL3 ensayados han sido: 347,2; 375,0; 357,6; 347,2 y 472,2 Kg.ha-1. Una 
representación de la adición de compost de lodos en función del rendimiento sería el 
que aparece en la figura 2 donde la dosis máxima resulta la más eficaz.  
En el estudio económico, como los agricultores de esta zona no añaden fertilización 
mineral en el cultivo del guisante, se considerará el coste referente a las dosis de 
compost de lodos utilizadas en AL1, AL2 y AL3; 3,5; 7,5 y 17,5 t.ha

-1 a 9 €.t -1 y su 
transporte 8,7 €.t-1, la figura 3 muestra el coste correspondiente a la aplicación de las 
distintas dosis de compost de lodo considerando o no el transporte. 
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Figura 1. Análisis de planta “muestreo de primavera” en la parcela de 

“Andadilla” (Villafruela, Burgos) 
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Tabla 3. Diferencias entre los distinto parámetros evaluados en el suelo, en los 
diferentes tratamientos “muestreo final, Octubre 2005”  

 
 
 
 

y = 9,0144x + 306,72

R2 = 0,8784

0

100

200

300

400

500

0 5 10 15 20

Dosis (t/ha)

R
e
n
d
im

ie
n
to
 (
K
g
/h
a
)

 
Figura 2. Rendimiento en 
función de la dosis de 
compots de lodos. 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

AC AI AL1 AL2 AL3

Tratamiento
C
o
s
te
 (
€
/t
)

con transporte

sin transporte

 
Figura 3. Coste económico 
en función del tratamiento. 

 
 

Tabla 4. Metales pesados en el grano del guisante en el  “muestreo cosecha, 
Julio 2005”  

 
 
 
Previa digestión, en microondas, de los guisantes cosechados se realizó un análisis 
de los metales pesados (todos los legislados con excepción del Hg y además Fe y 
Mn por su interés edafológico) en AA y tras su estudio estadístico (tabla 4) se 
observó que Fe, Mn, Pb, Cu y Cr no presentaban diferencias estadísticamente 
significativas en las parcelas al ser enmendadas con compost de lodo, ni incluso a 
las dosis mayores. Sólo para el Zn, aparecen diferencias según el tratamiento, pero 
en unas concentraciones mínimas. 



480 

Conclusiones 
La adición de compost de lodo (17,5 t. ha-1) ha proporcionado un incremento en la 
producción de la cosecha para el cultivo de guisante. 
La aplicación de esta enmienda orgánica no ha traído ningún problema de salinidad 
al suelo y ha conseguido neutralizar ligeramente el pH del mismo. 
A estas dosis ensayadas de compost (probablemente escasas) y en la primera 
cosecha, no se ha visto incrementado el contenido de materia orgánica de nitrógeno 
total de suelo, si aumenta el contenido de fósforo asimilable en las parcelas tratadas. 
En cuanto al contenido de metales pesados en el grano del guisante cosechado no 
aparece acumulación de estos elementos potencialmente contaminantes en las 
parcelas donde se adicionó compost de lodo, con respecto al control. 
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Resumen 
El fósforo de los residuos orgánicos líquidos contiene una elevada proporción de 
formas fácilmente disponibles para los cultivos. La fertilización continua con 
purines determina la presencia en el suelo de cantidades importantes de fósforo. En 
estas condiciones el riesgo de pérdidas de fósforo por erosión, con el consiguiente 
peligro de eutrofización de las masas de agua se puede ver notablemente 
incrementado. En este trabajo se analiza el efecto de la fertilización con purín sobre 
el fósforo disponible. Se llevó a cabo una experiencia de campo en una parcela 
agrícola situada en el término municipal de A Pastoriza (Lugo) a 470 m de altitud, 
con una pendiente media del 6%. Se aplicaron tres dosis diferentes de purín de 30, 
60 y 90 m3 ha-1, con un contenido medio en materia seca del 3% a un horizonte de 
laboreo de textura franca. El testigo se fertilizó mediante abonado químico. Para 
cada dosis de purín se estudió el efecto de la descompactación con subsolador. La 
toma de muestras se llevó a cabo entre 0 y 5 cm de profundidad tras tres 
aplicaciones de purín durante un intervalo de un año, de tal modo que las cantidades 
acumulativas de residuo líquido en los cuatro tratamientos eran de 0, 90, 180 y 270 
m3 ha-1. Se pudo apreciar, en las parcelas no subsoladas, una tendencia al incremento 
del contenido en fósforo conforme aumentaba la dosis de purín, si bien las 
diferencias entre tratamientos no siempre eran significativas. El horizonte superficial 
del suelo de la zona experimental presentaba cantidades excesivas de fósforo, de 
modo que la adicción de purín no debe de tener ningún efecto sobre los rendimientos 
de la cosecha, pudiendo contribuir a incrementar el riesgo de eutrofización. 

Abstract 
Organic liquid residues are rich in phosphorus forms readily available for crops. 
Continuous fertilization with cattle slurry leads to high phosphorus contains in 
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topsoils. This, in turn, highly increases risk of soil phosphorus losses by water 
erosion leading to eutrophication concerns of water bodies. The aim of this work 
was to analyze the effect of cattle slurry on soil available phosphorus content. A 
field experiment was conducted at A Pastoriza (Lugo, Spain). The experimental site 
was at about 470 m above sea level and it had a mean slope of 6%. Three different 
slurry doses were applied with a mean content of 3% in dry matter, namely 30, 60 
and 90 m3 ha-1 in the surface of a loam texture soil. The control plot received 
mineral fertilization. For each of the slurry treatments, the effect of soil 
descompaction by using a subsoiler was also assessment. Soil samples were 
collected in the upper horizon, at 0-5 cm depth, after three cattle slurry applications 
during one year. Thus, the cumulative amount of liquid manure for all the four 
treatments was 0, 90, 180 and 270 m3 ha-1. In not subsoiled plots results indicated a 
trend to increase phosphorus contents as the slurry dose increase. However, 
differences between organic amended treatments were not always statistically 
significant. The topsoil of the experimental site was characterized by excess 
phosphorus contents, so that, additionally slurry application should not have any 
effect on crop yields, but could contribute to increasing eutrophication risk. 

Introducción 
El fósforo ha sido, con frecuencia, un factor limitante para el crecimiento de la 
vegetación. En general, los suelos de los ecosistemas naturales y de las regiones con 
una agricultura de muy baja intensidad muestran deficiencias en fósforo. Sin 
embargo, en los países desarrollados, la fertilización fosfatada, tanto inorgánica 
como orgánica conduce a una rápida acumulación de este elemento en el suelo, de 
tal modo que la sobrefertilización es una condición frecuente. El exceso de fósforo 
en el horizonte de laboreo constituye un riesgo de contaminación difusa y 
eutrofización de los ecosistemas acuáticos (Sharpley et al., 1992; Heathwaite, 1997). 
La transferencia de fosfatos del suelo a los sistemas acuáticos está estrechamente 
asociada a los procesos erosivos, es decir, a las precipitaciones que generan un 
excedente de agua y, por tanto, escorrentía; por contra, las pérdidas por lixiviado a 
través del perfil son más limitadas debido a que la mayor parte del fósforo que 
contiene el suelo está asociado a las partículas sólidas mientras que la concentración 
de este elemento en la solución del suelo es muy baja. El fósforo puede ser 
transportado, por el agua de arroyada, desde el suelo hacia los sistemas acuáticos en 
forma disuelta y particulada.  
La cantidad de fósforo transferida desde el suelo a los ecosistemas acuáticos por la 
contaminación difusa asociada a los procesos erosivos es insignificante en términos 
económicos o agronómicos. Sin embargo, la eutrofización puede estar asociada a 
pequeños incrementos de la concentración de P en el agua, por lo que las 
consecuencias medioambientales de estos aportes pueden ser graves. En el agua de 
escorrentía, el fosfato particulado incluye las formas adsorbidas a los coloides 
inorgánicos y a la materia orgánica y suele constituir la fracción más abundante, 
aumentando su proporción durante las crecidas (Sharpley et al., 1992; Sande Fouz, 
2005). Los fosfatos disueltos, aunque en baja proporción, están inmediatamente 
disponibles para la vegetación por lo que se considera que esta fracción presenta 
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mayor incidencia sobre la eutrofización. Por otra parte, el fósforo asociado a los 
sedimentos que llega a los sistemas acuáticos, está sometido a lentos procesos de 
desorción mediante los cuales pasa a formas disponibles, contribuyendo a la 
eutrofización. 
La cantidad de P transportado desde el suelo a los sistemas acuáticos depende no 
solo del fondo geoquímico de dicho elemento en el suelo y de la dosis añadida como 
fertilizante o abono, sino sobre todo de la intensidad de la erosión hídrica. En la 
Comunidad Autónoma de Galicia la escorrentía desde áreas forestales transporta 
pequeñas cantidades de sedimentos, sin embargo en las áreas agrícolas las 
transferencias de fosfato hacia las aguas, como consecuencia de la erosión, pueden 
ser considerables (Sande Fouz, 2005).  
El riesgo de eutrofización por contaminación difusa cuando la dosis de fertilizante 
excede las necesidades de los cultivos también depende del tipo de abono empleado. 
Los residuos orgánicos sólidos o líquidos permanecen en la superficie del suelo 
durante periodos de tiempo mayores que los gránulos de fertilizante inorgánico. En 
consecuencia, los abonos orgánicos pueden constituir una fuente de contaminación 
de las aguas por fósforo durante un periodo considerable de tiempo, aún después de 
que haya cesado la aplicación de los mismos (Heathwaite, 1997). 
El objetivo principal de este trabajo es evaluar el efecto de la dosis de purín sobre el 
contenido en fósforo de la superficie del suelo en una comarca de la Comunidad 
Autónoma de Galicia con una importante carga ganadera en la que la fertilización 
orgánica es una práctica tradicional. Se comparan entre sí los resultados de dos 
métodos de extracción de fósforo, resina de intercambio iónico y solución Mehlich-3 
así como la determinación efectuada por colorimetría e ICP-AES tras la extracción 
con Mehlich-3. 

Material y métodos 
El trabajo experimental se llevó a cabo en una finca agrícola situada en el municipio 
de A Pastoriza (Lugo), a una altitud media de 470 m y con una pendiente media del 
6%. El suelo de esta parcela se clasifica como Umbrisol (FAO, 1998) excepto en su 
parte más baja, que presenta hidromorfía en la que se reconoce un Gleysol. El 
horizonte superficial en los dos tipos de suelo presenta textura franca (USDA, 1996). 
La experiencia se inició en la primavera de 2004. El diseño experimental consistió 
en bloques al azar con cuatro repeticiones (Souto et al., 2005). Las parcelas tenían 
unas dimensiones de 10x15 m y se encontraban separadas dos metros entre sí. Se 
aplicaron, en superficie, tres dosis de purín correspondientes a 30, 60 y 90 m3 ha-1, 
con un contenido medio en materia seca del 3%. Dichas dosis fueron aplicadas en 
tres ocasiones: primavera de 2004, otoño de 2004 y primavera de 2005 de tal modo 
que las cantidades acumulativas de residuo líquido para cada tratamiento fueron 0, 
90, 180 y 270 m3 ha-1. Teniendo en cuenta que el contenido medio de P2O5 en el 
purín es de 1,37 g L-1, se adicionaron 0, 123,3, 246,6 y 369,9 kg P2O5 ha

-1 para los 
tratamientos T1, T2, T3 y T4, respectivamente. En la parcela testigo se efectuó 
abonado químico en tres ocasiones desde la primavera de 2004 totalizando 300 kg 
ha-1 de P2O5. La finca se dedicó a policultivo con la rotación maíz-cereal de 
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invierno. El manejo del suelo consistió en laboreo de conservación, con dos 
subtratamientos: siembra directa o no laboreo y mínimo laboreo con subsolador. 
En cada una de las 32 parcelas experimentales se tomó una muestra de suelo entre 0 
y 5 cm de profundidad. Una vez seco al aire, el suelo se tamizó a 2 mm. La tierra 
fina se usó para la determinación del fósforo disponible mediante dos métodos: 
resina de intercambio iónico y Mehlich-3. En ambos casos, las determinaciones se 
efectuaron por duplicado. 
El método de la resina intercambiadora de iones permite la evaluación del 
denominado fósforo lábil, mediante la disolución gradual de los compuetos 
fosfatados de la fase sólida del suelo y la transferencia de iones ortofosfato a la 
resina de intercambio iónico. Para llevar a cabo esta determinación se utilizó el 
método propuesto por Raij et al. (1987), de acuerdo con el cual la extración se lleva 
a cabo mediante una resina obtenida a partir de una solución de NH4Cl 0,8 mol L-1 
en HCl 0,2 mol L-1 y 16 mL de solución diluida de molibdato. La determinación 
espectrofotométrica del fósforo se efectuó conforme el método clásico de Murphy y 
Riley (1962) que se basa en la formación de color azul debido a la presencia del 
complejo fosfomolíbdico, en medio sulfúrico y con ácido ascórbico como reductor. 
La extracción del fósforo mediante la solución ácida Mehlich-3 (M3: 0,2 N 
CH3COOH, 0,25 N NH4NO3, 0,015 N NH4F, 0,013 N HNO3 y 0,001 N EDTA 
ajustado a pH 2,5) se llevó a cabo usando una relación suelo:solución de 1:10. Tras 
agitación durante 5 minutos se filtró el extracto en papel de filtro Whatman nº 42 
(Mehlich, 1984). Las concentraciones de P, a partir del extracto obtenido con 
Mehlich-3 se midieron mediante dos métodos: colorimetría con ácido ascórbico, 
antes descrito, y espectrometría de emisión atómica por plasma inducido (ICP-AES) 
con un equipo de la marca Jobin Yvon, modelo JY 50P. 
Para el análisis de los resultados se emplearon métodos estadísticos rutinarios con 
los que se realizó la estadística descriptiva y el análisis de regresión entre las 
variables estudiadas.  

Resultados 
En la tabla 1 se pueden observar los datos medios de fósforo en parcelas subsoladas 
y no subsoladas para los cuatro tratamientos estudiados. Hay que destacar, en primer 
lugar, que independientemente del método de extracción y determinación empleado 
los contenidos medios de fósforo en la capa comprendida entre 0 y 5 cm de 
profundidad, siempre son más elevados en las parcelas no subsoladas. Por tanto, la 
descompactación por subsolado favorece una menor acumulación del fósforo en la 
capa superficial. Este efecto inducido por el manejo del suelo se aprecia con mayor 
nitidez en las parcelas tratadas con purín que en la parcela testigo.  
En las parcelas no subsoladas, se percibe que existe una tendencia al aumento del 
fósforo conforme se adiciona más purín cuando la extracción se efectúa con resina y 
la determinación mediante colorímetro. Por el contrario, si se utiliza Mehlich-3 la 
cantidad de fósforo que se extrae en el tratamiento con  T3 con 180 m3 purín ha-1 es 
similar a la del tratamiento T2 con 90 m3 purín ha-1 o incluso inferior al mismo, 
según que la determinación se realice mediante colorímetro o ICP-AES, 
respectivamente. Este resultado no esperado puede deberse al hecho de que la finca 
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experimental era muy heterogénea, de modo que al diseñar las parcelas y disponerlas 
en bloques al azar el tratamiento T3, al inicio de la experiencia ya presentaba valores 
inferiores de P. En consecuencia, a pesar de haber añadido 180 m3 purín ha-1 el 
contenido en P fue inferior al de las parcelas que habían recibido una dosis 
acumulativa de 90 m3 purín ha-1. 
En los tratamientos subsolados el contenido en fósforo en los 5 cm superficiales de 
las parcelas tratadas con purín no es significativamente diferente del de las parcelas 
testigo. Tampoco se aprecia un incremento significativo del fósforo disponible en 
función de la dosis de purín. Por tanto, el sistema de laboreo, es decir, el subsolado o 
la ausencia del mismo, influyó notablemente en la acumulación de fosfato en la capa 
superficial del suelo. Se pudo comprobar que el subsolado originó una mayor 
permeabilidad en el horizonte de laboreo (Souto et al., 2005) lo que facilitaría la 
redistribución del fósforo aplicado en la superficie del suelo hacia los niveles 
inferiores de la capa arable. Desde el punto de vista medioambiental el subsolado 
parece suponer un menor riesgo de transferencia de fósforo hacia las aguas 
superficiales, en relación con el no subsolado, dado que no favorece la acumulación 
de fósforo en los primeros centímetros superficiales. 
La solución Mehlich-3 extrae cantidades de fósforo superiores a las que se obtienen 
empleando el método de la resina de intercambio iónico. Cuando se comparan las 
determinaciones efectuadas con colorímetro las cifras medias de fósforo extraído 
con Mehlich-3 son entre un 12 y un 28% superiores a las de la resina según el 
tratamiento y para el conjunto de las parcelas dichas diferencias son de un 22%. 
Cuando la extracción de fósforo se lleva a cabo con la solución Mehlich-3 y la 
determinación se efectúa mediante ICP-AES se obtienen cifras intermedias con 
respecto a las de los dos procedimientos colorimétricos. Las diferencias medias entre 
la determinación colorimétrica clásica con fosfomolibdato y la medida mediante 
ICP-AES, tras extracción con Mehlich-3 oscilaron por término medio, entre 6 y 22% 
para el conjunto de los tratamientos estudiados. 
Si se tienen en cuenta los contenidos en P medidos en cada una de las parcelas 
individuales se observa, como cabe esperar, una mayor variabilidad. Así, el 
contenido en P extraído con resina, entre 0 y 5 cm de profundidad oscila entre 62 y 
215 mg dm-3 en las parcelas subsoladas y 91 y 284 mg dm-3 en las parcelas no 
subsoladas. Resultados similares se obtienen cuando se utiliza el extractante 
Mehlich-3; en este caso, si la determinación se efectúa con colorímetro, el contenido 
en P de las parcelas subsoladas oscila entre 82 y 283 mg dm-3 y entre 129 y 328 mg 
dm-3 en las no subsoladas. 
Teniendo en cuenta los valores individuales de las 32 parcelas, se efectuó el cálculo 
de los coeficientes de correlación entre los tres métodos de determinación del P 
utilizados, pudiéndose comprobar que son elevados. Así, entre el método de la 
resina y el que utiliza Mehlich-3 como extractante se obtuvieron unos coeficientes 
de correlación de 0,83 y 0,79 para la determinación colorimétrica y la medida 
mediante ICP-AES, respectivamente.  
La relación entre el P medido con colorímetro y el P determinado mediante 
espectrometría de emisión atómica por plasma inducido (ICP-AES) todavía es más 
elevada ya que entre ambos métodos se obtiene un coeficiente de correlación de 0,92 
(figura 1). Cabe destacar que la determinación mediante ICP-AES, tras la extracción 
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con una solución multielemental como Mehlich-3, permite obtener, al mismo 
tiempo, las concentraciones de otros macro y micro elementos (Raij et al., 1987; 
Abreu et al., 1995; Abreu et al., 2002), por lo que resultaría más ventajoso que la 
determinación colorimétrica. 
 
 

Tabla 1. Valores de P obtenidos para los distintos tratamientos y métodos de 
determinación. 
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Figura 1. Fósforo extraído con Mehlich-3: relación entre el P determinado por 

colorimetría y mediante ICP-AES 

 
 
Si bien no existe un acuerdo acerca de los niveles críticos de fósforo tanto desde el 
punto de vista agronómico como el medio ambiental, los resultados anteriores ponen 
de manifiesto que la finca experimental presentaba niveles de P excesivos antes de 
iniciar este ensayo y con la aplicación de purín se acentúa la sobrefertilización. En 
efecto, el contenido de fósforo extraído mediante Mehlich-3 por debajo del cual 
puede disminuir la producción agrícola y forestal se sitúa, según los autores, entre 
25 y 50 mg dm-3. A su vez, desde el punto de vista medioambiental, se admite que 
cuando el fósforo extraído con Mehlich-3 supera un determinado umbral existe un 
importante riesgo de pérdidas por escorrentía y erosión; este nivel crítico oscila entre 
50 y 150 mg kg-1 según las diferentes fuentes bibliográficas. De acuerdo con los 
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resultados obtenidos mediante extracción con Mehlich-3, la capa superficial (0 a 5 
cm) de las parcelas de cultivo estudiadas tendría niveles excesivos de fósforo por 
superar los 150 mg dm-3, en 28 de las 32 parcelas y el valor mínimo obtenido en las 
cinco restantes fue 82 mg dm-3. Por tanto, incluso si se considera un nivel crítico tan 
elevado como 150 mg kg-1 el riesgo de transferencia de fosfato es elevado cuando se 
emplean sistemas de laboreo como la siembra directa que aumenta la concentración 
de fósforo en la capa superficial. Si se utilizan criterios más restrictivos, es decir, si 
se considerase el umbral de los 50 mg kg-1, el riesgo de transferencia de fosfatos 
desde el suelo a las aguas sería mucho más elevado. 

Conclusiones 
La adicción de purín a un suelo con cantidades excesivas de fósforo favoreció la 
acumulación de este elemento en la capa superficial bajo labranza cero y en ausencia 
de subsolado. Para este sistema de manejo las diferencias medias entre tratamientos 
en función de la dosis de purín no siempre resultaron significativas. En las parcelas 
subsoladas la fertilización no influyó sobre el contenido en fósforo de la capa 
superficial. 
La determinación mediante ICP-AES del fósforo disponible extraído con la solución 
Mehlich-3 subestima los valores obtenidos por colorimetría si bien existe una 
correlación muy significativa entre ambos métodos de análisis. La extracción con 
resina de intercambio del fósforo disponible proporciona valores inferiores a los de 
la extracción con Mehlich-3. 
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Resumo  
O aumento de azoto no solo, para melhoria da produtividade das gramíneas, pode 
ser obtido pela aplicação de fertilizantes azotados ou pelo uso de leguminosas em 
consociação com gramíneas, pela sua capacidade em fixar biologicamente o N 
atmosférico. O Azoto fixado pelas leguminosas contribui para o sistema de 
produção, pois melhora a qualidade da dieta e aumenta a produção animal. A 
contribuição pode ser feita indirectamente pela transferência do N fixado para a 
gramínea, o que aumenta a capacidade de suporte da pastagem e prolonga a sua 
capacidade produtiva. 
Este estudo teve como objectivo o acompanhamento da dinâmica do N num solo 
com pastagens de regadio, constituídas por gramíneas desde Novembro de 1999 e 
com a introdução de leguminosas (Trifolium repens e Trifolium fragiferum) em 
Outubro de 2003, data em que se iniciou o ensaio. 
O ensaio foi delineado em blocos casualizados, com quatro tratamentos (três 
modalidades com introdução de leguminosas: L – sementeira a lanço, D – 
sementeira directa e V – sementeira com vibrocultor e uma testemunha - T) e três 
repetições. 
O maneio dos parques é efectuado através do pastoreio de 6 – 9 éguas gestantes ou 
afilhadas, da raça lusitana.  
O solo das camadas superficiais foi amostrado em Março de 2005 e incubado no 
laboratório em condições aeróbias. A incubação decorreu durante 90 dias, a uma 
temperatura constante de 25ºC e condições óptimas de humidade, avaliando-se 
periodicamente a quantidade de N mineral. 
Nos talhões submetidos aos tratamentos, os teores de N mineral inicial foram baixos, 
inferiores a 5 mg kg-1. Observou-se, contudo, um predomínio da forma N-NO3

- 
relativamente ao N-NH4

+ e uma nitrificação considerável durante a incubação 
aeróbia, não tendo sido relevante a amonificação.  



491 

Os tratamentos não determinaram diferenças significativas no que respeita ao N 
mineral inicial, verificando-se diferenças significativas em cada tratamento ao longo 
do período de incubação. Observou-se uma alternância entre a mineralização e a 
imobilização. 

Abstract  
The increment of nitrogen in the soil to improve the production of the grass plants 
can be obtained by means nitrogen fertilizers or using legume in association with 
grass plants, its capacity of fixing the atmospheric N biologically. The nitrogen fixed 
by the legume plants adds the production system, because it improves the quality of 
the diet and increases the animal production. This contribution can be obtained 
indirectly by the transfer of the N fixed to the grass, thus improving the capacity of 
pasture support and the productive capacity. 
This study had as objective to follow the nitrogen dynamic in a soil with an irrigated 
pasture, dominated by grass plants since 1999 and legume introduction (Trifolium 
repens and Trifolium fragiferum) in 2003, the first year of the experiment. 
Four different treatment strips, were installed, with 3 replicates. Treatments were as 
following: Witness (T), without tillage and with no legume introduction; Seed 
throwing (L), minimum tillage (D) and Brillion seedling (V). 
Rotational grazing, with a medium duration of 7 days and an interval of 3 to 5 
weeks, was done by 6-8 adult Lusitian mares and their foals. 
The soil surface was sampled in March 2005 and was incubated in the laboratory 
under aerobic conditions. The incubation  process  was made during 90 days, at a 
constant temperature of  25ºC and in optimal conditions of humidity. The levels of 
inorganic nitrogen were periodically analysed. 
In the experimental treatments, the levels of initial inorganic N were low, less than 5 
mg kg-1. 
It was observed, nevertheless, a predominance of N-NO3 in relation to N-NH4 and a 
considerable nitrification  during  the aerobic incubation. The amonification was not 
relevant. 
The treatments do not show significant differences (p≤0.05) in the results of the 
initial inorganic N, although significant differences (p≤0.05) were found in each 
treatment all along the incubation period. It has been observed an alternation of 
mineralization and immobilization. 

Introdução  
O suprimento de nutrientes constitui-se um importante factor na produção de 
pastagens e forragens, sendo estas a principal fonte de alimento nos sistemas de 
produção animal. Assim, a fertilidade do solo exerce grande influência na produção 
de pratenses e, consequentemente, na exploração animal onde as diversas 
modalidades de uso do solo obrigam a actividade pecuária ser mais eficiente e 
produtiva. A integração lavoura-pecuária aparece como uma das estratégias mais 
promissoras para desenvolver sistemas de produção menos intensivos no uso de 



492 

fertilizantes e, por sua vez, mais sustentáveis no tempo. Existe grande quantidade de 
trabalhos realizados que mostram o efeito depressivo causado por vários anos de 
uma agricultura contínua sobre várias propriedades do solo. O efeito é invertido à 
medida que aumenta o número de anos sucessivos com pastagens (Diaz Rossello, 
1992). 
A aplicação em larga escala de fertilizantes, muitas vezes exigida pelos sistemas 
agrícolas intensivos, vem-se tornando impraticável por motivos económicos e/ou 
ambientais. É necessário o estudo de modelos agrícolas menos dependentes do uso 
de fertilizantes e que reduzam o custo de produção tornando-os mais eficientes. O 
azoto é responsável por grande parte do gasto com as adubações, além de ser um dos 
elementos que mais contribui para a contaminação de lençóis freáticos. A utilização 
de leguminosas em consociação com gramíneas ou inseridas em rotações pode 
contribuir para reduzir ou até mesmo eliminar estes gastos. Em áreas em que, no 
inverno, são utilizadas consociações de gramíneas/leguminosas, ocorrem reduções 
na taxa de perdas de N e aumentos na eficiência do ciclo deste nutriente. 
O azoto fixado pelas leguminosas contribui para o sistema de produção, pois 
melhora a qualidade da dieta (Leopoldino, 2000) e aumenta a produção animal 
(Euclides et al., 1998). A contribuição é feita indirectamente pela transferência do 
azoto fixado para a gramínea, o que aumenta a capacidade de suporte da pastagem e 
prolonga a sua capacidade produtiva (Cantarutti & Boddey, 1997). Outra vantagem 
das leguminosas é a menor variação estacional no seu valor nutritivo, em 
comparação com as gramíneas forrageiras (Klusmann, 1988). As leguminosas 
forrageiras, em relação às gramíneas, apresentam alto conteúdo proteico, maior 
digestibilidade, maior tolerância à seca e menor declínio do valor nutritivo com o 
avanço dos estádios fenológicos da planta. Ademais, através de associações 
simbióticas com bactérias do género Rhizobium podem adicionar quantidades 
expressivas de azoto ao solo. 
As pastagens têm um papel importante na acumulação de matéria orgânica no solo e 
diminuem o número/intensidade de mobilizações. A mobilização é um processo ao 
qual se recorre, frequentemente, pois a arejamento do solo é um factor limitante à 
actividade microbiana. A sua importância está relacionada com a reciclagem de 
nutrientes absorvidos pelas plantas. Sendo assim, nas pastagens não é necessário 
recorrer à aplicação de N, em especial, quando estas são ocupadas com plantas que o 
fixam biologicamente (Santos & Coutinho, 1990). 
O objectivo deste trabalho foi estudar a disponibilidade de N num solo com 
pastagens de regadio, submetido a um processo de incubação aeróbia durante 90 
dias em condições de humidade e temperatura controlodas. 

Material e métodos  
O ensaio de campo localiza-se na Escola Superior Agrária de Coimbra (ESAC), 
Bencanta. Encontra-se inserido num vale onde predominam os fluvissolos enquanto 
que nas encostas predominam os cambissolos associados a uma pequena área 
ocupada por solos calcários. Estes solos são, na generalidade, de textura média, com 
um pH pouco ácido a neutro, sendo considerados de elevada aptidão agrícola. Foi 
instalado numa pastagem de equinos, subdividida em três parques, onde se verifica 
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uma relativa homogeneidade pedológica. Tem uma área total de, aproximadamente, 
7260 m2. 
O ensaio foi delineado em blocos casualizados, com quatro tratamentos (três 
modalidades com introdução de leguminosas: L – sementeira a lanço; D – 
sementeira directa e V – sementeira com vibrocultor e uma testemunha - T) e três 
repetições. Na testemunha foram aplicados 80 kg N ha-1. 
 
 

Quadro 1. Características físico-químicas do solo do ensaio, amostras colhidas 
por bloco e tratamento em Fevereiro de 2005, à profundidade de 0 a 0,20 m 

Tratamentos Características do solo 
L D T V 

Areia grossa (g kg-1) 170,0 261,0 317,9 296,5 

Areia fina (g kg-1) 443,5 397,8 422,9 436,5 

Limo (g kg-1) 218,0 189,8 125,1 140,6 

Argila (g kg-1) 168,5 151,4 134,0 126,4 

pH (H2O) 6,7 6,7 6,8 6,6 

CO  (g kg-1) 13,5 10,2 10,4 12,0 

N Kjeldahl  (g kg-1) 1,44 1,29 1,14 1,3 

N-NO3 (mg kg-1) 3,87 3,13 3,88 3,48 

N-NH4 (mg kg-1) 0,19 0,00 0,35 0,93 

P2O5  “ assimilável” (mg kg-1) > 200 > 200 > 200 > 200 

K2O “ assimilável”  (mg kg-1) 162 152 134 157 

C/N 9,38 7,91 9,12 9,23 

 
 
As gramíneas utilizadas foram o Azevém-perene (Lolium perenne), a Festuca 
(Festuca arundinacea) e o Panasco (Dactylis glomerata). As leguminosas 
introduzidas na pastagem de gramíneas existente foram o Trevo-branco (Trifolium 
repens) e o Trevo-morango (Trifolium fragiferum). Foram introduzidos 2,5 kg ha -1 
de Trevo-branco e 1,5 kg ha -1 de Trevo-morango. 
As gramíneas foram semeadas em Novembro de 1999 e as leguminosas em Outubro 
de 2003, data em que se iniciou o ensaio. O maneio dos parques foi efectuado 
através do pastoreio de 6-9 éguas gestantes ou afilhadas, da raça lusitana. A 
periodicidade de ocupação dos parques foi variável de acordo com o seu 
crescimento estacional, mas, em princípio, preconizou-se uma semana de ocupação 
seguida de cinco semanas de descanso. 
O solo das camadas superficiais (0-0,20m) de cada tratamento foi amostrado 
(totalizando 12 amostras de, aproximadamente, 1,5kg). Na caracterização inicial 
(quadro 1) foram determinados os seguintes parâmetros: Análise granulométrica 
(Silva, 1967), pH e carbono orgânico (LQARS, 1977), fósforo e potássio 
“disponíveis” (Balbino, 1966; LQARS, 1986 ), N Kjeldahl  (Bremner, 1979) e o N 
mineral (N-NH4 e N-NO3) (Bremner, 1965; Azevedo, 2000).  
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Utilizou-se um processo de incubação aeróbia em estufa com temperatura controlada 
(25ºC), o que permitiu fazer um acompanhamento periódico dos teores de azoto 
mineral (N-NO3

-; N-NH4
+) e da humidade, através de colheitas quinzenais. 

Os resultados foram submetidos a análise estatística, programa Statistica for 
Windows 6.0 – Statsoft, Inc, tendo-se considerado como significativo o nível 
correspondente a 95% de confiança (ANOVA e teste Tukey  HSD, p < 0,05). 

Resultados  
Nos talhões submetidos aos tratamentos, os teores de N mineral inicial foram baixos, 
inferiores a 5 mg  
kg-1. Observou-se, contudo, um predomínio da forma N-NO3

- relativamente ao N-
NH4

+ e uma nitrificação líquida considerável durante a incubação aeróbia, não tendo 
sido relevante a amonificação (figura 1). 
O arejamento, o regime de humedecimento, a temperatura e a razão C/N, entre 
outros parâmetros, podem ter sido determinantes no controle da mineralização do 
azoto. A quantidade de NO3

- produzida é utilizada como uma medida da taxa de 
mineralização (Carranca, 2000). 
Em solos re-humedecidos, há um aumento da taxa de mineralização do N 
relativamente aos solos que mantêm o teor de humidade constante.   
As diferentes mobilizações utilizadas para introdução de leguminosas na pastagem 
não determinaram diferenças significativas no que respeita ao azoto mineral inicial. 
Relativamente aos teores de N encontrados ao longo do período de incubação 
verifica-se um acréscimo de N mineral significativo a partir dos trintas dias (quadro 
2). A testemunha (T) com aplicação de 80 kg de N não se diferenciou dos restantes 
tratamentos. No tratamento com sementeira directa (D) os teores médios de N 
revelaram-se significativamente mais baixos do que em L, V ou T. 
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Figura 1. Evolução dos teores de  N-NO3 e de N-NH4  num solo incubado a 

25º C, durante 90 dias 
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Quadro 2. Efeito dos tratamentos na evolução dos teores de N mineral no solo 
ao longo do período de incubação (90 dias), a uma temperatura constante de 

25ºC 

Período de incubação (dias) Tratamentos 

0 15 30 45 60 75 90 

L 4,05 a 10,31 a 6,91 a 22,97 b 22,86 b 30,72 c 33,17 d 

D 3,13 a 6,68 a 3,63 a 18,18 b 15,33 ab 19,76 c 25,07 d 

T 4,23 a 12,93 a 7,12 a 26,23 b 23,02 c 30,45 d 32,50 d 

V 4,40 a 10,60 a 13,76 a 23,30 b 26,18 c 32,23 d 34,94 d 

Na linha, médias seguidas da mesma letra não diferem significativamente entre 
si (p <0,05). 

 
 

 
Figura 2. Variação (mineralização/imobilização) do N mineral durante o 
período de incubação: e nitrificação (I)  e  amonificação (II) líquidas  
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Observou-se uma alternância entre a mineralização e a imobilização (Fig. 2). 
Temporariamente os organismos do solo utilizam as formas inorgânicas de N e 
transformam-nas em formas azotadas orgânicas constituintes dos seus tecidos 
celulares (Carranca, 2000).  
Como é referido por Binkley & Hart (1989) e Azevedo (2000) a mineralização 
ocorrida num período de incubação depende essencialmente do N da biomassa 
microbiana e do azoto existente em outros substratos orgânicos facilmente oxidáveis 

Conclusões  
A introdução de leguminosas em pastagens de regadio, através de mobilizações de 
conservação, não efectuando fertilizações azotadas é equivalente à aplicação de 
azoto numa pastagem com gramíneas. 
A ciclagem de azoto no solo e a consequente potencial produção de N mineral em 
condições de humidade e temperatura favoráveis, pode ser uma fonte importante de 
N para as plantas. 
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Resumo 
A avaliação da qualidade do solo constitui uma importante ferramenta para 
observação da sustentabilidade das práticas de manejo do solo. Nesse sentido, 
aplicou-se uma metodologia de avaliação a sete modalidades de preparação do 
terreno (tratamentos) com diferentes intensidades (ligeira, intermédia e intensiva), 
para observação dos impactes sobre parâmetros qualitativos do solo. Os tratamentos 
considerados foram: (1) testemunha, sem mobilização (TSMO); (2) plantação à 
cova, com broca rotativa (SMPC); (3) ripagem contínua, seguida de lavoura 
localizada com riper equipado com aivequilhos (RCAV); (4) sem ripagem e 
armação do terreno em vala e cômoro (SRVC); (5) ripagem localizada e armação do 
terreno em vala e cômoro (RLVC); (6) ripagem contínua e armação do terreno em 
vala e cômoro (RCVC); (7) ripagem contínua seguida de lavoura contínua (RCLC). 
Em cada tratamento com armação do terreno em vala e cômoro (SRVC, RLVC, 
RCVC), foram observados 12 perfis do solo (4 na linha de plantação, 4 na entre 
linha, 4 no cômoro). Nos restantes tratamentos, dada a homogeneidade das parcelas, 
foram observados 4 perfis por tratamento. A avaliação da qualidade do solo foi 
realizada com base nas características morfológicas dos perfis de solos por 
observação no campo e nos resultados a analíticos de amostras de solo colhidas nos 
mesmos, nas profundidades 0-20; 20-40 e 40-60 cm. Os tratamentos SRVC, RLVC 
e RCLC apresentam espessura efectiva mais elevada tendo havido um acréscimo 
entre 30 a 40 cm relativamente à situação original. Igualmente apresentam os 
maiores teores de carbono e azoto totais na camada 20-40 cm e os menores na 
camada mineral superficial. De um modo geral, não ocorrem diferenças 
significativas entre tratamentos para as bases de troca, capacidade de troca catiónica, 
acidez de troca e grau de saturação em bases, bem como nos valores de pH. A 
percentagem das partículas de granulometria mais fina tende a aumentar com a 
intensidade de mobilização do solo, verificando-se comportamento inverso para a 
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massa volúmica e resistência do solo à penetração. Nas condições do estudo, os 
tratamentos SRVC e RLVC mostraram ser as técnicas de preparação do terreno mais 
sustentáveis na instalação de povoamentos florestais. 

Abstract 
Soil quality evaluation is an important tool to observe the sustainability of soil 
management practices. Therefore, an evaluation methodology was applied to seven 
sets (treatments) related to site preparation operations in order to observe the 
impacts of them on soil quality parameters. The considered treatments were: (1) 
None (TSM0); (2) Hole plantation using a hole digger (SMPC); (3) Continuous 
subsoil mobilisation, using a covering shovel (RCAV); (4) Furrow-hillock surface 
soil with two plough passes, without previous subsoil mobilisation (SRVC); (5) 
Located subsoil mobilisation, followed by two plough passes, leaving furrow-hillock 
surface soil (RLVC); (6) Continuous subsoil mobilisation, followed by two plough 
passes, leaving furrow-hillock surface soil (RCVC); (7) Continuous subsoil 
mobilisation, followed by continuous plough (RCLC). In each of the treatments 
SRVC, RLVC, RCVC, there were observed and sampled 12 soil profiles (4 in the 
row plantation, 4 between rows and 4 in the hillock). To the other treatments and 
considering the homogeneity of the plots, only 4 soil profiles were observed and 
sampled. Soil evaluation quality was done taking into account the soil morphology 
and soil analyses results at 0-20, 20-40 and 40-60 cm depth. The treatments SRVC, 
RLVC and RCLC showed the highest depth with an increasing of 20 to 40 cm 
related to the original situation. Also the same treatments presented the highest 
values of carbon and nitrogen in the layer 20-40 cm depth but the lowest in the 
surface soil layer. Generally, no significant differences were found among 
treatments to the exchangeable bases and acidity, exchange capacity, base saturation 
and pH values. The amounts of finer particles showed a tendency of increasing with 
the tillage intensity and, on the contrary, the opposite tendency to the bulk density 
and soil compacity. To the studied conditions, the SRVC and RLVC treatments 
seems to be the most sustainable set of site preparation operations to the new 
plantations of forest stands. 

Introdução 
A qualidade do solo é um factor essencial na sustentação global da biosfera e 
fundamental na sustentabilidade dos sistemas florestais (Wang & Gong, 1998). 
Durante as duas últimas décadas do século XX, ocorreu uma modificação na 
percepção geral da importância do solo como um componente chave dos 
ecossistemas, o que contribui para o reconhecimento da necessidade de manter ou 
melhorar a sua capacidade de realizar uma multiplicidade de funções (Nortcliff, 
2002). Por outro lado, tomou-se consciência que o solo não é um recurso inesgotável 
e se usado de forma imprópria ou sob má gestão pode perder-se num período 
relativamente curto de tempo, com poucas oportunidades para a sua recuperação 
(Nortcliff, 2002). Estes factores conduziram a um aumento da necessidade do 



500 

estabelecimento de critérios que permitam avaliar a qualidade dos solos e sua 
comparação quando submetidos a diferentes práticas de manejo (Karlen et al., 1994; 
Wang & Gong, 1998; Hussain et al., 1999). Dada a complexidade da natureza do 
solo e o elevado número de propriedades que podem ser avaliadas, é importante 
seleccionar as mais adequadas aos objectivos do manejo do solo (Schoenholtz et al., 
2000). Para a comparação de diferentes técnicas de preparação de solos florestais, 
Schoenholtz et al. (2000) sugerem como indicadores da qualidade do solo a 
espessura de enraizamento, densidade aparente, resistência do solo à penetração, 
granulometria das partículas, estabilidade da agregação, teor de matéria orgânica, 
disponibilidade de nutrientes, capacidade de troca catiónica, grau de saturação em 
bases e pH, uma vez que estas variáveis são geralmente sensíveis às práticas de 
manejo do solo. Para as condições dos solos florestais portugueses, é escassa a 
informação sobre a influência das técnicas de preparação do terreno nas alterações 
da qualidade do solo, pelo que a aplicação das técnicas de preparação do terreno não 
tem sido devidamente suportada por resultados experimentais que permitam a 
selecção das mais adequadas a cada situação e respeitem os critérios de conservação 
ou melhoria da qualidade do solo. Este trabalho tem como objectivo avaliar a 
qualidade de solos florestais submetidos a diferentes técnicas de preparação do 
terreno, com base em propriedades físicas e químicas, e dar indicação de qual ou 
quais as técnicas mais adequadas para a região em estudo. 

Material e métodos 
O campo experimental foi instalado entre Novembro de 2001 e Março de 2002 em 
Lamas de Podence, concelho de Macedo de Cavaleiros, com as coordenadas 
geográficas 41º 35’ N e 6º 57’ W, situado entre os 660 e os 701 m de altitude. A 
temperatura média anual é de 12ºC e a precipitação média anual de 800 mm, com 
uma distribuição sazonal tipicamente mediterrânea (INMG,1991). O relevo varia de 
ondulado suave a ondulado, e os solos originais integram-se na associação de 
unidades Leptossolos dístricos órticos de xistos e Cambissolos dístricos crómicos de 
xistos (Agroconsultores & Coba, 1991). O ensaio engloba três blocos em áreas 
contíguas, mas com litologia e topografia diferentes. O bloco I situa-se na parte mais 
elevada da parcela, numa área sedimentar, aplanada, de relevo residual, com declive 
de 6% e os blocos II e III em zonas de encosta com declives de 22% e 12%, 
respectivamente, com exposição e litologia idênticas. O delineamento experimental 
foi inteiramente casualizado dentro de cada bloco, totalizando 3 repetições (blocos) 
e 7 modalidades de preparação do terreno (tratamentos), que abrangem vários graus 
de mobilização e armação do terreno, com diferentes intensidades: (1) sem 
mobilização (testemunha) (TSMO); (2) plantação à cova, com broca rotativa 
(SMPC); (3) ripagem contínua, seguida de lavoura localizada com riper equipado 
com aivequilhos (RCAV); (4) sem ripagem e armação do terreno em vala e cômoro 
(SRVC); (5) ripagem localizada e armação do terreno em vala e cômoro (RLVC); 
(6) ripagem contínua e armação do terreno em vala e cômoro (RCVC); (7) ripagem 
contínua seguida de lavoura contínua (RCLC). As parcelas apresentam dimensões 
de 25 × 15 m, perfazendo uma área experimental de cerca de 0,9 hectares. As 
espécies utilizadas foram a Pseudotsuga menziesii (PM) e Castanea sativa (CS), 
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num compasso de 4 × 2 m, em linhas alternadas, num total de quatro linhas (duas de 
PM e duas de CS), com 12 plantas cada (24 PM e 24 CS), por parcela. Em cada 
tratamento com armação do terreno em vala e cômoro (SRVC, RLVC, RCVC), 
foram observados 12 perfis do solo (4 na linha de plantação, 4 na entre linha, 4 no 
cômoro). Nos restantes tratamentos, dada a homogeneidade das parcelas, foram 
observados 4 perfis por tratamento. A avaliação da qualidade do solo foi realizada 
com base nas características morfológicas dos perfis de solos por observação no 
campo, na análise laboratorial de amostras de terra colhidas nos mesmos, nas 
profundidades 0-20; 20-40 e 40-60 cm e no cálculo de índices de qualidade do solo. 
Os índices de qualidade do solo foram determinados segundo a metodologia 
proposta por Karlen et al., (1994), a partir da selecção de seis características do solo: 
massa volúmica, espessura efectiva, carbono total, azoto total, capacidade de troca 
catiónica e pH associadas a três funções do solo determinantes no crescimento 
vegetal: relações com a água, relações com os nutrientes e relações com o 
enraizamento. 

Resultados e discussão 
A mobilização do solo contribuiu para uma diminuição da resistência do solo à 
penetração (figura 1A) e da massa volúmica (figura 1B) em todas as profundidades 
consideradas, o que é mais evidente nos tratamentos de mobilização intermédia 
(SRVC, RLVC) e intensiva (RCVC, RCLC). A mobilização do solo ao diminuir a 
resistência do solo à penetração e a massa volúmica afectou favoravelmente as 
condições físicas do solo e a sua relação com as plantas (Wang & Gong, 1998). Na 
camada mineral superficial (0-20 cm), observa-se um aumento da percentagem de 
argila nos tratamentos com armação do terreno em vala e cômoro (SRVC, RLVC e 
RCVC), com tendência inversa nas camadas de solo mais profundas (20-40 e 40-60 
cm) (quadro 1), que será o resultado da inversão de camadas e da aceleração dos 
processos de alteração mineral. 
Em comparação com o solo original (TSMO), as técnicas de preparação do terreno 
com mobilização do solo intermédia e intensiva, contribuíram para um decréscimo 
significativo do teor de carbono (59, 48, 35 e 47% para os tratamentos SRVC, 
RLVC, RCVC e RCLC, respectivamente) e de azoto (45, 33, 30 e 44% para os 
mesmos tratamento, respectivamente) na camada mineral superficial (0-20 cm) 
(Quadro 1), sendo o resultado da rotura do equilíbrio entre os processos de formação 
e mineralização do húmus (Saviozzi et al., 2001). Normalmente, a preparação do 
terreno favorece a mistura entre a matéria orgânica e mineral do solo, o que estimula 
o crescimento da população bacteriana e a decomposição e mineralização da matéria 
orgânica (Madeira et al., 1989; Hussain, et al., 1999; Islam & Weil, 2000), 
conduzindo a perdas ou transferência de nutrientes (Piatek et al., 2003), 
nomeadamente carbono e azoto (Islam &Weil, 2000). Nos mesmos tratamentos, o 
teor de carbono e azoto tende a aumentar em profundidade, mostrando teores 
significativamente mais elevados na camada (40-60 cm), o que está associado à 
migração de matéria orgânica no perfil do solo por acção da mobilização. Apesar 
das modificações verificadas nos teores de carbono e azoto, Dick et al. (1998) 
referem que as maiores variações no teor de matéria orgânica ocorrem durante os 
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primeiros cinco anos após a preparação do terreno, com pequenas variações para 
além daquele período. A concentração de P2O5 assimilável em todos os solos 
(Quadro 1) varia de muito baixa (0-25 mg kg-1) a baixa (26-50 mg kg-1) (Santos, 
1991). Estes valores podem estar relacionados com fenómenos de retenção e 
fixação, tendendo a aumentar com a profundidade e a intensidade de mobilização. 
Porém, estas concentrações não significam necessariamente a existência de 
carências de fósforo atendendo à presença de fungos micorrízicos (frequentemente 
observados aquando da observação dos sistemas radicais) que favorecem a nutrição 
vegetal, nomeadamente a absorção de fósforo, mesmo que este esteja em baixa 
concentração no solo (Binkley, 1986; Honrubia et al., 1992). Quanto ao potássio 
assimilável expresso em K2O (Quadro 1), registam-se valores considerados médios 
(51-100 mg kg-1) (Santos, 1991). As práticas de mobilização do solo influenciam 
positivamente a disponibilidade de potássio por modificação de outros factores 
como o arejamento, temperatura e teor de humidade (Sharma et al., 2005), 
apresentando os solos mobilizados valores superiores aos registados no solo sem 
mobilização, contudo sem uma tendência consistente.  
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Figura 1. Resistência do solo à penetração do solo (A) e massa volúmica do 

solo (B), segundo os tratamentos. 

 
 
Os tratamentos SRVC, RLVC e RCLC apresentam espessura efectiva mais elevada 
tendo havido um acréscimo entre 30 a 40 cm relativamente à situação original 
(TSMO) (Figura 2), o que aumenta a quantidade de recursos disponíveis para a 
planta por unidade de área. Dadas as características climáticas da região em estudo 
(elevado défice hídrico no período estival), a espessura efectiva mostrou ser uma 
propriedade determinante da sobrevivência e crescimentos das espécies florestais 
instaladas, apresentando uma boa correlação ao fim de 42 meses com a 
sobrevivência para as espécies PM e CS (r2 = 0,942 e 0,745, respectivamente) e com 
os crescimentos em altura e diâmetro da espécie PM (r2 = 0,859 e 0,781, 
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respectivamente) e da espécie CS (r2 = 0,919 e 0,975, respectivamente). Uma 
espessura efectiva de 60 cm relevou ser o limite a partir do qual ocorre 
sobrevivência das espécies, ainda que inferior a 15%, pelo que os tratamentos de 
mobilização ligeira (SMPC e RAVC) não devem ser aplicados nos solos delgados 
desta região (Figura 2). Nos primeiros 40 cm, os solos apresentam índices de 
qualidade de 0.33, 0.34, 0.34, 0.44, 0.40, 0.34 e 0.37 para os tratamentos TSMO, 
SMPC, RCAV, SRVC, RLVC, RCVC e RCLC, respectivamente (Figura 2). Assim, 
constata-se que os tratamentos de intensidade de mobilização intermédia (SRVC e 
RLVC) contribuíram para uma melhoria da qualidade do solo, que se traduziu, de 
um modo geral, em taxas superiores de sobrevivência e maiores crescimentos em 
altura e diâmetro (Figura 2). 
 

Quadro 1. Concentrações totais de C e N, teores extractáveis de P2O5 e K2O e 
granulometria das partículas do solo, por classe de profundidade segundo os 

tratamentos. 

Prof. Tratamento P2O5 K2O C N AG AF Limo Argila 

(cm)  
(mg kg-

1) 
(mg kg-

1) (g kg-1) (g kg-1) (%) (%) (%) (%) 

0-20 TSMO 28ab 63a 11,40b 0,845b 37,9a 33,0a 18,6a 10,6ab 

 SMPC 47b 77a 11,12b 0,822b 35,2a 32,7a 21,1ab 11,0ab 

 RCAV 40ab 79a 8,34ab 0,645ab 32,6a 33,8a 20,8ab 12,7ab 

 SRVC 24a 72a 4,70a 0,464a 33,1a 28,8a 24,2ab 14,0b 

 RLVC 16ab 81a 5,93a 0,569a 27,7a 34,1a 25,2ab 12,9ab 

 RCVC 32ab 69a 7,36a 0,592a 35,0a 26,3a 27,5b 11,1ab 

 RCLC 35ab 77a 6,03a 0,469a 37,6a 27,8a 25,9ab 8,7a 

20-40 TSMO 8a 58a 6,26ab 0,535ab 36,7a 29,4a 19,0a 14,9a 

 SMPC 8a 62a 4,29ab 0,455ab 34,9a 26,2a 19,9a 19,1a 

 RCAV 15a 67a 3,20a 0,304a 34,2a 32,7a 19,6a 13,5a 

 SRVC 37a 57a 10,45b 0,725b 33,1a 32,0a 24,6a 10,3a 

 RLVC 29a 70a 9,04b 0,661ab 33,0a 32,4a 23,5a 11,2a 

 RCVC 28a 61a 5,60ab 0,539ab 36,6a 32,3a 20,8a 10,3a 

 RCLC 28a 72a 7,15ab 0,746b 33,1a 32,7a 21,4a 12,5a 

40-60 TSMO 3a 61a 2,49a 0,290a 42,1b 25,5a 16,7a 15,7a 

 SMPC 3a 70a 2,71a 0,430ab 36,4b 30,7a 14,7a 18,3a 

 RCAV 3a 86a 3,45a 0,400ab 33,6ab 30,1a 20,8a 15,5a 

 SRVC 29a 73a 6,35a 0,566b 22,8a 38,9a 26,1a 12,1a 

 RLVC 26a 110a 4,03a 0,473ab 30,6ab 33,7a 19,3a 16,4a 

 RCVC 29a 84a 5,50a 0,513ab 39,8b 31,9a 16,7a 11,6a 

 RCLC 43a 62a 5,73a 0,492ab 35,6b 29,7a 23,3a 11,4a 
AG – areia grossa, AF – areia fina. Para a mesma classe de profundidade, as médias de 
cada variável seguidas da mesma letra não diferem significativamente os tratamentos (p 
< 0,05). 
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Figura 2. Comparação da taxa de sobrevivência e dos crescimentos em altura 
e diâmetro das espécies PM (A) e CS (B) com a espessura efectiva e o índice 

de qualidade do solo, segundo os tratamentos. 

Conclusões 
A preparação do terreno para a instalação do povoamento, aumentou a espessura 
efectiva e diminuiu a resistência do solo à penetração e a massa volúmica do solo, 
sendo frequente a ocorrência de uma camada heterogénea superficial, com mistura 
de características de horizontes A e B. O efeito do riper é principalmente evidente na 
fragmentação do material originário. Nos tratamentos de mobilização ligeira do solo 
(SMPC, RCAV), os efeitos da mobilização são pouco evidentes, aproximando-se as 
características destes solos com a situação original (TSMO), resultando numa 
elevada mortalidade das espécies florestais aí instaladas, pelo que não são 
recomendáveis para a região em estudo. Os tratamentos de mobilização do solo 
intermédia (SRVC, RLVC), apesar da significativa redução do teor de carbono e 
azoto, globalmente contribuíram para uma melhoria da qualidade do solo, 
apresentando as maiores taxas de sobrevivência e bons crescimentos em altura e 
diâmetro 42 meses após a instalação do povoamento. O aumento da intensidade das 
operações de preparação do terreno (RCVC, RCLC), com elevação dos custos de 
produção e possível agravamento de impactes ambientais, não se traduziu em 
resultados compensatórios tanto em propriedades medidas no solo, como no sucesso 
das plantações. Deste modo, na região em estudo, os tratamentos SRVC e RLVC 
mostraram ser as técnicas de preparação do terreno mais sustentáveis para a 
instalação de povoamentos florestais. 
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Resumo  
Em vastas áreas do Alentejo, os solos sob pastagem natural apresentam baixa 
fertilidade. A aplicação de lama residual urbana (LRU) veicula matéria orgânica 
(M.O.) e nutrientes para o solo, mas também pode introduzir metais pesados e 
bactérias de origem fecal, pelo que é conveniente monitorizar o solo após a adição 
destes resíduos. Comparam-se a fertilização orgânica com LRU e a adubação nos 
efeitos em alguns índices de fertilidade e contaminação metálica e fecal de um solo 
derivado de xistos e grauvaques, no Alentejo, no 1º ano de um Campo experimental 
com pastagens. O Campo, com um esquema experimental em split-plot, foi 
constituído por seis talhões de 0,5 ha, correspondentes a três tratamentos de 
fertilização (nula, mineral e orgânica, com LRU), em dois tipos de pastagem, natural 
e semeada. Aplicaram-se cerca de 13 t/ha de uma mistura de LRU das ETARs de 
tratamento secundário de Alvito e de Vila Nova de Baronia, com teores apreciáveis 
de M.O., N e Ca. A adubação incluiu N, P, K, Zn e Mo. Determinaram-se os valores 
de pH em água e os teores de M.O. total, N total, P e K “assimiláveis”, catiões de 
troca e de Cd, Cr, Cu, Ni, Pb e Zn extraíveis por água régia, em amostras de terra (0-
15/20 cm) colhidas antes da aplicação dos fertilizantes e cerca de um ano após a 
incorporação dos mesmos no solo. Para a prospecção de indicadores microbianos de 
contaminação fecal (bactérias coliformes e Enterococcus), efectuaram-se três 
amostragens de terra (0-5/10 cm), imediatamente após a aplicação de LRU e 6 e 13 
meses depois, nas modalidades com e sem aplicação do resíduo. Para ambos os tipos 
de pastagem, a aplicação de LRU beneficiou nitidamente a camada superficial do 
solo quanto ao nível de M.O., um ano após a aplicação dos fertilizantes, não tendo 
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alterado o grau de contaminação inicial com metais pesados ou bactérias de origem 
fecal.  

Abstract 
In wide areas of Alentejo, soils under natural pasture have low fertility. Urban 
biosolids (UB) application put organic matter (O.M.) and nutrients in the soil, but it 
can also add heavy metals and bacteria of faecal origin. Thus, soil monitoring after 
the application of these residues is convenient. Organic fertilisation with UB and 
mineral fertilisation were compared regarding their effects on some fertility and 
metallic and faecal pollution indicators of a soil derived from schists and grauwacks, 
in the 1st year of a field experiment with pastures. The experimental layout was a 
split-plot design, with six plots of 0.5 ha, referring to three fertilisation treatments 
(“nil”, mineral, and organic, with UB), in natural and sown pastures. The UB 
application was about 13 t/ha of a UB mixture from the Alvito and Vila Nova de 
Baronia plants, rich in O.M., N, and Ca. Mineral fertilisation included N, P, K, Zn, 
and Mo. Soil samples (0-15/20 cm) collected before the fertilisers application and 
around one year after the establishment of the experiment were analysed for pH 
value and O.M., total N, available P and K, exchangeable cations, and extractable 
aqua regia Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, and Zn concentrations. Microbial indicators of faecal 
contamination (coliform bacteria and Enterococcus) were also evaluated from 
topsoil samples (0-5/10 cm), collected immediately after the UB application, and 6 
and 13 months afterwards, at the treatments with and without UB application. For 
both types of pasture, the UB application significantly improved the O.M. content in 
the soil surface layer, one year after the fertiliser application, and did not change the 
initial soil level contamination with heavy metals and bacteria populations of faecal 
origin. 

Introdução  
Nas últimas duas décadas, vários estudos têm sido realizados no País para 
caracterizar as lamas sólidas provenientes do tratamento de águas residuais de 
origem doméstica (LRU) e/ou examinar o valor fertilizante deste tipo de resíduos, 
incluindo os efeitos que a sua aplicação induz em parâmetros físicos e químicos dos 
solos. Grande parte destes trabalhos foi referida por Serrão et al. (2004). As LRU têm, 
geralmente, teores apreciáveis de M.O., N e P, para além de Ca e S, mas podem conter 
metais pesados em níveis apreciáveis (Smith, 1996; Dias, 2004). Em relação aos 
elementos Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb e Zn, a legislação nacional regulamenta a 
concentração - limite nas LRU e nos solos receptores (Portaria 176/96).  
As LRU que legalmente podem ser aplicadas aos solos agrícolas, ainda que tenham 
sido sujeitas a tratamentos biológicos e de estabilização, que em muito reduzem a 
flora microbiana patogénica, são potenciais veículos de transmissão de organismos 
patogénicos de origem fecal (Gerba, 2000a). Por este motivo, a sua utilização requer 
uma avaliação cuidadosa em termos de segurança para a saúde humana e animal. As 
bactérias coliformes (que incluem Escherichia coli) constituem o indicador mais 
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vulgarmente utilizado na prospecção de contaminação fecal nos solos. A detecção 
adicional de Enterococcus, um género de bactérias entéricas incluído no grupo dos 
estreptococos fecais, pode ser vantajosa, devido à maior resistência destes 
microrganismos a condições ambientais adversas (Gerba, 2002b).  
Neste trabalho, comparam-se as variações induzidas pela fertilização orgânica com 
LRU e pela adubação, no 1º ano de um Campo experimental com pastagens, em 
alguns indicadores de fertilidade e contaminação metálica e fecal de um solo 
derivado de xistos e grauvaques, no Alentejo.  

Material e métodos  
O Campo, situado na Herdade do Revez (Aljustrel), com um esquema experimental 
em split-plot, foi constituído por seis talhões de 0,5 ha, correspondentes a três 
tratamentos de fertilização (nula, mineral e orgânica, com LRU), em dois tipos de 
pastagem, natural e semeada. Aplicaram-se cerca de 13 t/ha de matéria seca de uma 
mistura de LRU das ETARs de Alvito e de Vila Nova de Baronia, com teores de 
metais pesados inferiores aos valores - limite legislados. A adubação, calculada em 
função da análise do solo e de uma produção de matéria seca esperada de 3 a 6 t/ha 
para a pastagem semeada, incluiu: N, na forma nitroamoniacal a 20,5%; P, S e Ca 
como superfosfato de cálcio a 18%; K, na forma de cloreto de potássio a 60%; Mo e 
Zn, na forma de molibdato de Na e sulfato de Zn, respectivamente. A mistura de 
LRU incorporou ao solo quantidades de P e K inferiores aos da adubação, sendo as 
de N e Ca superiores (quadro 1). A mistura de espécies semeadas consistiu de cinco 
espécies de trevo, duas espécies de serradela, bisserula, azevém perene, panasco e 
alpista dos prados. O Campo foi pastoreado entre Janeiro e Março de 2005 (6 
ovinos/talhão). Determinaram-se alguns índices físico-químicos do solo (pH em 
água e teores de M.O. total, N total, P e K “assimiláveis”, catiões de troca e Cd, Cr, 
Cu, Ni, Pb e Zn extraíveis por água régia), em amostras de terra (0-15/20 cm) 
colhidas em todos os talhões, antes da aplicação dos fertilizantes e cerca de um ano 
após a incorporação dos mesmos no solo (Setembro de 2004 e 2005, 
respectivamente). Os métodos analíticos utilizados encontram-se em curso no 
Departamento de Ciência do Solo da Estação Agronómica Nacional. Os valores 
analíticos foram sujeitos a análise de variância e ao teste da diferença mínima 
significativa, para comparação de médias das seis modalidades (P ≤ 0,05).  
Para a prospecção de indicadores microbianos de contaminação fecal, efectuaram-se 
três amostragens de terra (0-5/10 cm), imediatamente após a aplicação de LRU e 6 e 
13 meses depois, nas modalidades com e sem aplicação de LRU, em ambos os tipos 
de pastagem. Determinaram-se os níveis populacionais de coliformes totais, 
coliformes fecais, E. coli e Enterococcus. O método de contagem, adaptado dos 
procedimentos descritos por Turco (1994) e Pepper et al. (1995), baseou-se na 
preparação de séries de diluições sucessivas de cada amostra de solo e na inoculação 
consecutiva de meios de cultura selectivos para cada indicador. Os casos positivos 
no meio selectivo para E. coli foram adicionalmente submetidos ao teste da enzima 
glucuronidase. Os resultados destas contagens foram utilizados para calcular 
estimativas dos Números Mais Prováveis (NMP) das populações de cada indicador 
nos solos, usando o programa MPN Calculator (Curiale, 2004). 
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Quadro 1. Quantidades de elementos aplicadas ao solo (0-20 cm) através dos 
fertilizantes. 

Elemento 
Com 
adubação 

Com LRU 
 

Elemento 
Com 
adubação 

Com LRU 

N (kg ha-1) 25,0 194  Cd (g ha-1) - 69,0 
P (kg ha-1) 61,1 14,5  Co (g ha-1) - 71,0 
K (kg ha-1) 104,0 15,3  Cr (g ha-1) - 1320 
Na (g ha-1) 24,0 -  Cu (g ha-1) - 1630 
Ca (kg ha-1) 198 372  Hg (g ha-1) - n.d. 
Mg (kg ha-1) - 32,6  Ni (g ha-1) - 195 
Mo (g ha-1) 50,0 -  Pb (g ha-1) - 630 
S (kg ha-1) 95,1 -  Zn (kg ha-1) 3,6 10 
n.d.: não detectado; -, não determinado 

Resultados  
Entre os indicadores de fertilidade e de contaminação metálica, apenas os teores de 
M.O. total e de P extraível pelo método de Egnér-Riehm (P Riehm) sofreram 
variações significativas (P ≤ 0,05) no ano seguinte à aplicação dos fertilizantes 
(quadro 2).  
Os teores de M.O. da camada superficial do solo cresceram nas modalidades com 
LRU, quer na pastagem natural (8,6 g kg-1), quer na pastagem semeada (17,1 g kg-
1), e com a adubação mineral, na pastagem semeada (8,6 g kg-1), atingindo valores 
estatisticamente semelhantes nestas modalidades. Os acréscimos induzidos pelo 
resíduo seriam de esperar, dada a quantidade elevada de M.O. (cerca de 3870 kg ha-
1) incorporada na camada superficial do solo através das LRU, cujos teores de M.O. 
eram de 503 g kg-1 e 156 g kg-1, na LRU de Alvito e na de Vila Nova de Baronia, 
respectivamente. Já a razão pela qual o teor de M.O. aumentou com a adubação, na 
pastagem semeada, não é nítida. Com efeito, o acréscimo de M.O. poderá estar 
relacionado, ao menos em parte, com a maior produção de matéria seca da pastagem 
nele registada, face à pastagem semeada sem fertilização (acréscimo de cerca de 
1000 kg ha-1), deixando também maior quantidade de raízes no solo. Todavia, face 
à variabilidade espacial do solo nos talhões e pelo facto de ter havido pastoreio, com 
deposição de dejectos, não será também de excluir uma eventual deficiência na 
constituição das amostras compósitas de terra (3/4 pontos em 2500 m2 de cada 
talhão). Em trabalho anterior (Serrão et al., 2002), em que foram comparadas sete 
modalidades de fertilização numa mistura pratense semeada, num Luvissolo Háplico 
da região de Mértola, durante dois ciclos culturais sucessivos, também foi a 
aplicação de um ou mais níveis de LRU da ETAR de Évora que aumentou 
significativamente os teores de M.O. na camada superficial do solo. 
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Quadro 2- Comparação entre os valores médios dos indicadores físico-
químicos na camada superficial do solo, em duas datas de amostragem. 

Modalidade   pH (H2O)   M.O. (g kg-1)   N total (g kg-1) 

    Set. 2004 Set. 2005   Set. 2004 Set. 2005   Set. 2004 Set. 2005 

P.N.  5,38a 5,15a  25,2cde 26,8cd  1,20a 1,16a 

P.N. + LRU  5,36a 5,38a  26,8cd 35,4ab  1,32a 1,66a 

P.N. + Adub.  5,42a 5,00a  30,4abc 29,4bc  1,34a 1,32a 

P.S.  5,50a 5,22a  18,8e 25,3cde  1,12a 1,30a 

P.S. + LRU  5,50a 5,61a  20,5de 37,6a  1,26a 1,65a 

P.S. + Adub.   5,28a 5,34a   21,3de 29,9abc   1,26a 1,42a 

              
Modalidade  P Riehm (mg kg-1)  K Riehm (mg kg-1)  Ca troca (cmol(c) kg

-11) 

   Set. 2004 Set. 2005  Set. 2004 Set. 2005  Set. 2004 Set. 2005 

P.N.   13c 7c   26a 17a   3,20a 4,02a 

P.N. + LRU  18bc 45a  25a 23a  3,73a 8,70a 

P.N. + Adub.  21bc 11c  38a 26a  3,20a 3,85a 

P.S.  11c 6c  37a 22a  4,08a 4,04a 

P.S. + LRU  10c 32ab  28a 24a  4,00a 6,46a 

P.S. + Adub.   13c 17bc   52a 60a   2,90a 3,97a 

              
Modalidade  Mg troca (cmol(c) kg

-1)  K troca (cmol(c) kg
-1)  Na troca (cmol(c) kg

-1) 

   Set. 2004 Set. 2005  Set. 2004 Set. 2005  Set. 2004 Set. 2005 

P.N.   1,34a 2,36a   0,16a 0,13a   0,36a 0,30a 

P.N. + LRU  1,64a 3,10a  0,18a 0,18a  0,29a 0,43a 

P.N. + Adub.  1,40a 2,56a  0,26a 0,22a  0,34a 0,34a 

P.S.  1,74a 2,40a  0,24a 0,18a  0,54a 0,36a 

P.S. + LRU  1,78a 3,44a  0,18a 0,20a  0,72a 0,48a 

P.S. + Adub.   1,29a 2,03a   0,38a 0,52a   0,30a 0,38a 

          
Modalidade   Cd água régia (mg kg-1)   Cr água régia (mg kg-1)   Cu água régia (mg kg-1) 

    Set. 2004 Set. 2005   Set. 2004 Set. 2005   Set. 2004 Set. 2005 

P.N.  n.d. n.d.  23,0a 30,5a  21,0a 17,0a 

P.N. + LRU  n.d. n.d.  24,5a 32,5a  26,0a 25,0a 

P.N. + Adub.  n.d. n.d.  26,0a 28,0a  22,0a 21,5a 

P.S.  n.d. n.d.  24,5a 29,5a  23,0a 21,5a 

P.S. + LRU  n.d. n.d.  26,0a 29,5a  22,5a 18,5a 

P.S. + Adub.   n.d. n.d.   23,0a 32,0a   25,5a 28,5a 

          
Modalidade   Ni água régia (mg kg-1)   Pb água régia (mg kg-1)   Zn água régia (mg kg-1) 

    Set. 2004 Set. 2005   Set. 2004 Set. 2005   Set. 2004 Set. 2005 

P.N.  26,5a 21,5a  44,0a 35,0a  74,0a 64,0a 

P.N. + LRU  27,5a 22,0a  50,5a 44,5a  80,5a 78,0a 

P.N. + Adub.  32,5a 22,0a  38,0a 42,0a  72,5a 70,0a 

P.S.  28,5a 26,0a  48,0a 46,5a  78,5a 73,5a 

P.S. + LRU  27,5a 24,0a  46,5a 41,5a  77,0a 67,0a 

P.S. + Adub.  28,5a 31,5a  49,5a 59,0a  80,0a 88,0a 

P.N. - Pastagem natural; P.N. + LRU - Pastagem natural com lama; P.N. + Adub. - Pastagem natural com adubação; P.S. - Pastagem 
semeada;  
P.S. + LRU - Pastagem semeada com lama; P.S. + Adub. - Pastagem semeada com adubação; n.d. – não detectado. 
Para cada parâmetro, valores na mesma coluna ou linha, seguidos de igual letra, não diferem significativamente (P ?  0,05). 
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Foi somente com a aplicação de LRU, nos dois tipos de pastagem, que se atingiram, 
no final do 1º ano de experimentação, teores muito mais elevados de P Riehm do 
que os iniciais (acréscimos de 27 mg kg-1 e de 22 mg kg-1, respectivamente na 
pastagem natural e na pastagem semeada). As variações neste indicador não 
puderam ser, todavia, cabalmente explicadas pelas diferenças de produção de 
matéria seca entre modalidades e consequentes níveis de absorção de P. Com efeito, 
devido às condições climatéricas adversas, de muito baixa pluviosidade durante o 
ciclo cultural 2004/2005 (170 mm, entre Outubro de 2004 e Maio de 2005), a 
produção de matéria seca das pastagens foi avaliada apenas uma vez, mostrando os 
dados obtidos grande variabilidade. Outros autores têm também registado aumentos 
do teor de P “assimilável” no solo após a aplicação das LRU. Rigueiro et al. (2006) 
atribuíram os incrementos a efeitos directos, devidos à incorporação de P no solo e 
indirectos, pela elevação do pH em solos ácidos.  
A aplicação de LRU ao solo, em ambos os tipos de pastagem, induziu um aumento 
imediato dos níveis populacionais de todos os microrganismos indicadores de 
contaminação fecal, relativamente aos talhões não tratados (quadro 3), sugerindo 
contaminação do solo por bactérias entéricas. 
Porém, nas colheitas realizadas 6 e 13 meses após a aplicação da LRU ao solo, 
observaram-se decréscimos progressivos das populações nas modalidades em que o 
resíduo foi adicionado, que atingiram níveis próximos dos observados nas 
respectivas testemunhas.  
 
 

Quadro 3. Estimativas dos Números Mais Prováveis (NMP) de indicadores de 
contaminação fecal nos solos. 

 Datas de amostragem 

 24 Out. 2004  29 Abr. 2005  25 Nov. 2005 

Indicador / 

Modalidade 

 NMP* 

(céls/g) 

Intervalo de confiança

(95%) 

NMP* 

(céls/g) 

Intervalo de confiança 

(95%) 

NMP* 

(céls/g) 

Intervalo de confiança

(95%) 

Coliformes totais        

P.N.  1,2x106 3,3x105?4,0x106  3,2x105 9,1x104?1,2x106  1,1x104 2,7x103?4,6x104 

P.N. + LRU  8,0x107 2,2x107?2,8x108  9,7x104 2,3x104?3,9x105  6,3x103 1,8x103?2,2x104 

P.S.  1,3x107 3,7x107?4,6x108  9,6x103 2,3x103?3,9x104  2,4x104 6,1x103?9,8x103 

P.S. + LRU  >4,9x1010 ?  3,5x104 9,9x103?1,2x105  4,0x104 1,1x104?1,4x105 

Coliformes fecais        

P.N.  < 1,5x102 ?  < 6,8 ?  1,1x102 2,7x101?4,6x102 

P.N. + LRU  3,3x105 7,5x104?1,5x106  6,9x101 8,8?5,8x102  2,5x102 6,3x101?1,0x103 

P.S.  4,5x103 1,1x103?1,8x104  5,26x101 1,5x101?1,8x102  < 7,9 ? 

P.S. + LRU  2,2x104 5,2x103?8,9x104  9,7x102 2,3x102?3,9x103  < 8,0 ? 

Escherichia coli        

P.N.  < 1,5x102 ?  < 6,8 ?  < 8,0 ? 

P.N. + LRU  1,1x105 3,1x104?3,7x105  <6,9x101 ?  4,1x101 1,1x101?1,4x102 

P.S.  3,0x102 5,9x101?1,5x103  < 6,9 ?  < 7,9 ? 

P.S. + LRU  4,8x104 1,2x104?1,9x105  <6,9x101 ?  < 8,0 ? 

Enterococcus        

P.N.  5,2x103 1,3x103?2,1x104  <1,5x102 ?  <1,8x102 ? 

P.N. + LRU  1,4x105 3,9x104?4,8x105  <1,5x102 ?  <1,8x102 ? 

P.S.  <1,6x103 ?  <1,5x102 ?  <1,8x102 ? 

P.S. + LRU  5,3x103 1,3x103?4,0x103  4,7x102 1,2x102?1,9x103  <1,8x102 ? 

* Número de células por grama de solo seco. 
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Os resultados obtidos nas contagens destes indicadores, um ano após a aplicação da 
LRU, com estimativas populacionais de E. coli e Enterococcus muito baixas ou 
inferiores ao limite de detecção do método utilizado, indicam que já não existiam 
bactérias entéricas provenientes das LRU no solo.  

Conclusões  
Para ambos os tipos de pastagem, a aplicação de LRU beneficiou nitidamente a 
camada superficial do solo quanto ao nível de M.O., um ano após a aplicação dos 
fertilizantes, não tendo alterado o grau de contaminação inicial com metais pesados 
ou bactérias de origem fecal. Este facto sugere que a quantidade e natureza das LRU 
utilizadas não envolvem riscos de longo prazo no que se refere à contaminação do 
solo por metais pesados ou microrganismos patogénicos. 
Dado que o 1º ano experimental foi anómalo quanto às condições climatológicas, as 
variações registadas nos teores dos diversos elementos carecem de confirmação em 
anos posteriores.  
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Resumo  
De modo a avaliar alternativas ao maneio tradicional dos montados, como é por 
exemplo a introdução de vegetação herbácea com uma forte componente de 
leguminosas, encontra-se em execução o projecto “Valorização Produtiva, 
Ambiental e Económica das Áreas de Montado (VALMONT) ”, no âmbito do qual 
se procura estudar, entre outros parâmetros, o comportamento do N do solo em 
diferentes situações, por intermédio da metodologia da mineralização sequencial in 
situ. 

Neste trabalho apresentam-se os dados preliminares da mineralização do N do solo 
em áreas sob e fora da acção do coberto das árvores, num montado relativamente 
esparso, com pastagens naturais e com pastagens melhoradas com 20 anos de 
instalação. 
Estes dados parecem indicar um incremento do N nas áreas fora da copa em 
consequência da instalação de pastagem melhorada. 

Abstract 
In order to evaluate alternatives to the traditional oak woodlands (“montado”) 
management, an experimental site was installed within the project “Enhancement of 
Productivity and Environmental and Economic Values of "Montado" Areas 
(VALMONT)”, concerning the effects of improved pasture (with high proportion of 
leguminous), subjected to grazing by sheep. Though, among others parameters, the 
behaviour of soil N is studied, in different situations, using the methodology of in 
situ sequential mineralization. 
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In this paper, the preliminary soil N mineralization data are presented, for two 
“montado” areas, one with natural pasture and other with 20 years old improved 
pasture. 

Introdução  
Os montados de sobro e de azinho constituem sistemas em que as árvores ocorrem 
espaçadamente, natural e aleatoriamente distribuídas na paisagem. Nesta situação, 
ocorrerá uma forte diferenciação de condições ambientais (temperatura e humidade) 
entre as áreas influenciadas pelas árvores e as não afectadas por essa influência, com 
implicações nas características do solo e na quantidade, diversidade e qualidade da 
vegetação herbácea. O maneio tradicional dos montados tem-se baseado no 
aproveitamento da vegetação herbácea natural que ocorre nesses sistemas, para 
pastoreio directo de bovinos, ovinos e caprinos. 
As áreas de montado, dado ocorrerem em condições de clima sub-húmido seco ou 
semi-árido, são susceptíveis ao processo de desertificação, para o que contribuem 
também as deficientes condições físicas, o baixo teor de C orgânico e a baixa 
disponibilidade de nutrientes do solo. Neste contexto, importa encontrar formas de 
gestão que conduzam à recuperação da qualidade do solo e que constituam via de 
valorização económica e ambiental dessas áreas. Para essa recuperação considera-se 
essencial a introdução de vegetação herbácea com uma forte componente de 
leguminosas que, melhorando as condições de fertilidade do solo, nomeadamente no 
tocante à disponibilidade de N, aumentará a produtividade dessa vegetação e, desse 
modo, aumentará também a incorporação de C no mesmo. 
De modo a confirmar alguns desses pressupostos encontra-se em execução o 
projecto “Valorização Produtiva, Ambiental e Económica das Áreas de Montado 
(VALMONT) ”, no âmbito do qual se procura estudar, entre outros parâmetros, o 
comportamento do N do solo em diferentes situações, por intermédio da 
metodologia da mineralização sequencial in situ. 
Neste trabalho apresentam-se os dados preliminares da mineralização do N do solo 
das áreas sob e fora da acção do coberto das árvores, em pastagens naturais e em 
pastagens melhoradas com 20 anos de instalação. 

Material e métodos  
Os trabalhos experimentais decorrem na Herdade dos Esquerdos (39º07’N, 7º29’W). 
O clima da região é do tipo mediterrânico, sendo a temperatura anual média de 15,2 
ºC e a precipitação média de 531,2 mm. 
Nas áreas experimentais, os solos estão cartografados (SROA, 1976) como Solos 
Litólicos Não Húmicos, de acordo com a Classificação dos Solos de Portugal 
(Cardoso, 1974), que corresponderão, na sua maior parte, a Regossolos, segundo a 
Classificação da FAO (1988), podendo, por vezes, corresponder a Cambissolos, nos 
locais mais evoluídos. 
A vegetação consiste num montado aberto de Quercus suber L. e Q. rotundifolia 
Lam., com um estrato herbáceo bastante diversificado 
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A dinâmica do N está a ser estudada com recurso à metodologia da mineralização 
sequencial do N in situ descrita por Raison et al. (1987). As amostragens são 
efectuadas sob coberto de cinco árvores e nas áreas adjacentes fora da acção da 
copa. 
As sub-amostras de terra resultantes da metodologia da mineralização sequencial do 
N in situ foram submetidas a uma extracção com KCl 2M (4g de terra com 20 mL 
de KCl 2M), agitando-as durante uma hora. Finda esta agitação, procedeu-se à 
centrifugação dos extractos a 3.500 rpm durante sete minutos, seguindo-se a 
respectiva filtragem. Os extractos foram imediatamente congelados para posterior 
processamento analítico. 
Nos extractos, os teores em N [NH4

+] e N [NO3
-] foram determinados por métodos 

de espectrofotometria de absorção molecular em analisador automático de fluxo 
segmentado (Houba et al., 1994). A determinação do teor em N [NH4

+] foi baseado 
na reacção de Berthelot e o teor em N [NO3

-] foi determinado pelo reagente de 
Griess-llosvay após redução numa coluna de cádmio. 
Calcularam-se as médias, e os respectivos erros e desvios padrões, para cada um dos 
períodos de incubação. A taxa diária de cada um dos processos em estudo foi obtida 
pela razão entre o somatório dos diferentes períodos de incubação, e o total de dias 
em que decorreram os processos. Os valores foram expressos em mg kg-1 de solo 
para a variação do teor em N ao longo do tempo, e em kg ha-1, no caso dos restantes 
processos. 
Testou-se a existência de diferenças significativas entre os valores médios dos 
diferentes processos, para cada data e profundidade de amostragem, entre a situação 
sob e fora da acção da copa das árvores, mais uma vez por intermédio de testes U de 
Mann-Whitney (Sokal & Rohlf, 1995), dado não ter sido possível normalizar e 
homogeneizar as variâncias das amostras. As diferenças foram consideradas 
significativas para p≤0.05 (Sokal & Rohlf, 1995). 

Resultados  
Dos dados preliminares observa-se que a amonificação tem sido o processo 
dominante nas áreas fora da acção da copa (figura 1), enquanto a nitrificação assume 
uma maior expressão nas áreas do sob coberto (figura 2). 
Não se verificaram, até ao momento, diferenças significativas na quantidade de N 
mineralizado nas pastagens melhoradas relativamente às não melhoradas, mantendo-
se no entanto o padrão já anteriormente observado de as quantidades de N 
mineralizado serem superiores na primeira profundidade de amostragem (Nunes, 
2004). 
Na comparação entre áreas sob e fora da acção das árvores, observou-se que nas 
pastagens melhoradas apenas a nitrificação apresentou pontualmente diferenças 
significativas, enquanto nas pastagens naturais, ambos os processos diferiram, 
significativamente na primeira profundidade, na maioria das datas de amostragem. 
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Figura 1 Amonificação in situ (kg N [NH4
+] ha-1) no solo, à profundidade de 

(a) 0-10 cm e (b) 10-20 cm, das áreas sob (SC) e fora (FC) da acção da copa 
de Q. rotundifolia, nas parcelas com pastagem melhorada (direita) e com 

pastagem natural (esquerda) de Maio de 2005 a Janeiro de 2006. Os valores 
correspondem à média (n=5) e as barras indicam o erro padrão. 
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Figura 2 Nitrificação in situ (kg N [NO3
-] ha-1) no solo, à profundidade de (a) 

0-10 cm e (b) 10-20 cm, das áreas sob (SC) e fora (FC) da acção da copa de 
Q. rotundifolia, nas parcelas com pastagem melhorada (direita) e com 

pastagem natural (esquerda) de Maio de 2005 a Janeiro de 2006. Os valores 
correspondem à média (n=5) e as barras indicam o erro padrão. 
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Contrariamente ao observado em trabalhos anteriores (Nunes, 2004), a quantidade 
de N mineralizado acumulada até à data da última análise, não foi superior nas áreas 
do sob coberto, relativamente às áreas fora da acção deste (figura 3). Este facto 
poderá ser atribuído à ausência de pastoreio nas parcelas experimentais desses 
estudos, não ocorrendo redistribuição de N pelos animais nas áreas fora do coberto. 
Nas parcelas com pastagem melhorada observa-se que a quantidade de N acumulado 
nas áreas fora da acção da copa das árvores, é sensivelmente superior ao das áreas 
sob coberto, o que parece demonstrar o efeito deste tipo de maneio 
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Figura 3 Mineralização acumulada de N (N [NH4

+] + N [NO3
-]) in situ (kg ha-

1) no solo, à profundidade de (a) 0-10 cm e (b) 10-20 cm, das áreas sob (SC) e 
fora (FC) da acção da copa de Q. rotundifolia, nas parcelas com pastagem 
melhorada (direita) e com pastagem natural (esquerda) de Maio de 2005 a 

Janeiro de 2006. Os valores correspondem à média (n=5). 

Conclusões  
Dada a natureza preliminar dos presentes resultados não é possível estabelecer, por 
enquanto, qual dos dois sistemas é mais favorável a uma correcta gestão do N. 
Parece no entanto provável, que para as condições do local deste estudo, a acção do 
coberto das árvores não terá uma acção tão evidente como aquela que tem sido 
observada em trabalhos semelhantes. 
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