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Resumos-Sessiio 5 

RESUMO 

As pastagens melhoradas (pastagens permanentes semeadas 
biodiversas ricas em leguminosas) constituem um sistema .de 
pastagens inovador que contribui para o aumento de materia 
organica no solo. Os microrganismos do solo sao considerados 
bioindicadores sensfveis de mudan~a na qualidade do solo, pelo 
que as altera~6es na popula~ao microbiana poderao ter 
consequencias positivas ou negativas nas propriedades do solo. 
Este trabalho pretende avallar altera~6es na biomassa microblana 
e na resplra~ao do solo ao longo de um gradiente topografico 
{cimo da encosta- CE; meio da encosta- ME e fundo encosta- FE) 
em pastagens melhoradas, instaladas na Qulnta de Fran~a 

{Covilha), no Outono de 2007. A recolha de amostras de solo para 
a determina~ao dos parametros microblanos foi realizada em 
finals de Outubro de 2008, na profundidade de 0-10 cm. A 
avalia~ao do C da biomassa microbiana (CBM) foi efectuada pelo 
metodo de fumiga~ao-extrac~ao. A respira~ao do solo foi avaliada 
pela produ~ao de C02 em sistema fechado. 0 carbono organico 
total (CT) foi determinado por incinera~ao. Os prlmelros 
resultados de CBM nao revelaram diferenc;:as significat ivas 
(p>0,05) no gradiente topografico estudado. Os valores medias 
variaram entre 225,5 J.lg g-1 solo na parcela FEe 385,7 J.lg g-1 solo 
na parcela ME. No que respeita a respira~ao do solo registaram-se 
valores de 62,1 J.l.g C-C02 g-1 solo dia-l na parcela FE, 50,6 J.l.g C
C02 g-1 solo dia-l na parcela CE e 44,8 J.l.g C-C02 g-1 solo dia-l na 
parcela ME. Apesar dos valores mais elevados registados no fundo 
da encosta as diferen~as nao foram estatist icamente significativas 
(p>O,OS). A razao CBM/CT, considerada como um indicador fiavel 
da dlnamica de C nos solos em sistemas agrfcolas a curto e media 
prazo, foi de 15,3, 24,7 e 10,9, respectivamente nas parcelas CE, 
ME e FE. Os valores sugerem um balan~o positive de C na parcela 
ME. 
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