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Mineralização do N do solo: Caso de estudo num ensaio de plantações mistas 
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A presença de espêcies secundárias lixadoras de N, como é o C<lSQ de Abllls cordata. entre oUlros 
aspectos, aumenta a fer tilidade do so lo, reduz a competição, particularmente entre diferentes 
ti pologias radicuJares c aéreas e, va loriza a qualidade da madeira da espécie principal (Bufes!i c 
Frallcgian L 1995). Neste traba lho ava liou-se a d inâmica da minera lização de N do solo, num ensaio 
de plantações mistas de Fraxilllls excelsinr x AlI/tis cordara, loca lizado no concelho de Vimioso no 
Nordeste transmontano, instalado em 1998. A avaliação toi efectuada através do método de 
incubação sequencia l iII S;fII. segundo a metodologia de Ra ison el ai. (198 7), du rante o período de 
Abril a Agosto, util izando-se para o efeito, ru bos de aço de 25 cm dc comprimento e 5 cm de 
didmetro. Para o estudo consideraram-se as parcelas: puro de freixo (Fc), puro de amiei ro (Ac) e 
freixo e <.ulli ei ro consociado na linha de forma <.I lternada com um compasso de 3,5x2,Om. Em cada 
parcela foram considerados 4 pOl1 tos de amostragem. Os primeiros resultados revelaram que a 
minera lização líquida de N (N-NH/ + N-NO)- ) variou ao longo do período de estudo não se 
verificando. contudo, di fe renças significat ivas (p<0,05) entre parcelas, para cada período de 
incubação. O tàcto de não se verificarem diferenças significat ivas leva-nos a conclui r que o 
mecanismo da facil itação. no qua l uma espécie da mistura a tecta pos itivamente o crescimento da 
outra, ainda nào se observa nesta fase de crescimento do ensaio por se tratar de povoamentos muito 
jovens. Por outro lado, o período dc observação fo i relativamente curto e o ano particularmente 
seco, pelo que se esta a proceder a li ma nova ava liaçào, com vista a cont inu idade do estudo. 
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