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As difcrentes tecnicas de preparayao do terreno para instalar;ao de povoamentos florestais, tern 

como objectiv~ criar condiyoes propicias ao desenvolvirnento das plantas, procurando maxirnizar a 

produtividade dos futuros povoamentos florestais. Com a mobiliza'Yao do solo, gernlmente ocorrem 

modificar;oes nas propriedades fisicas do mesmo. Num ensaio experimental localizado em Lamas 

de Podence, coneelho de Macedo de Cavaleiros, foi instalado wn povoamento misto de 

Pseudolsuga mensiezii e Cas/Oflea sativa, com a aplicayao de tres modalidades preparatorias do 

terreno, em talh6es de 375 m', seguidas de annayiio em vala e cornoro (YC): sem ripagem (SRVC), 

com ripagem localizada (RL VC) e com ripagem continua (RCVC). As modalidades foranl 

dispostas aleatoriamente em tres bloeas, corrcspondendo a situay6es topograficas distintas: planalto, 

encosta de declive accntuado e encosta de declive modcrado. Com este trabalho pretende-se avaliar 

a cfcito daquelas opernl(oes preparatorias do terreno na porosiclade e densidade aparcnte do solo. 

Em cada talhao detenninou-se antes da mobiliza~ao, na camada de solo de 0 a 40 em, a 

percentagem de elementos grossciros, 0 tear de materia orgaruca c a textura. Para estirnar as 

varial(oes na porosidade e na densidade aparcnte do solo, detemlinou-sc a razao entre os volumes do 

cornaro e cia vala ap6s a mobilizayao. Para tal caleulou-se no perfil mierotopognifieo medio de carla 

talhao: 0 volume, a largura e a altura maxima do comoro; 0 volume, a profundidadc maxima e a 

largura da vala. Os perfis da superficie de cada talhiio, foram obtidos em quatro comprirnentos, de 3 

ill cada, segundo 0 maior declive, mcdindo de 10 ern ] 0 em, a altura de tun nivel de refercneia a 
superficie do solo. Verificou-se que nao h3 diferenr;as significativas entre as modalidades quanto a 
varia'Yiio da porosidade (sempre positiva, com SRVC apresentando a variar;ao mais elevada). Fai 

testado 0 efeito das caracteristicas do solo acima referidas na varia9ao cia porosidade, scndo de 

realyar que os menores acrescirnos se verificaram no bloea com maior teor de argila. Observou-sc 

que a volume de solo estirnado a partir do perfil pode ser bern aproximado atraves medir;oes simples 

efectuadas no campo, 
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