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Na regino mediterranica, onde 0 periodo seeo c longo e com riscos de se intensificar no futuro, a 
disponibilidade de agua constitui 0 principal factor limitante a sobrevivencia e ao crcscimento 
vegetal. Nestes ambientes, e frequente encontrar solos com fraca capacidade de suporte radical, 
elevado conteudo de elementos grosseiros e baixo teor em materia organica, 0 que tende a limitar 0 
armazenamento de agua no perfil do solo, pelo que 0 sucesso das planta90es passa nessas siulU90es, 
por uma melhoria local da disponibilidade de agua atraves de tecnicas de prepara9iio do terreno. 
Estas, quando conduzidas de forma apropriada, podem benefieiar a sobrevivencia e erescimento 
in icial, e posteriores crescimeotos em diametro e altura, em compara9ao com areas nao mobiJizadas, 
por aumento da espessura de enraizamento e redu~ao da competi~ao. Com 0 proposito de contribuir 
para 0 esclarecimento do efeito da ripagem previa do solo oa resposta das plantas (aqui traduzida 
pelo erescimento em altura e difimetro, sobrevivencia e potencial hidrieo foliar), efeetuou-se urn 
estudo em povoamentos mistos de Pseudotsuga menziesii (PM) e Castanea sativa (CS) instalados 
com difcrentes intensidades de ripagem previa seguida de anna9aO do terreno ern vala e cornaro, 
nos seguintes tratamentos: sem ripagem; (SR); ripagem localizada (RL); ripagem continua (RC). Na 
avalia9ao do crescimento e mortalidade das espeeies PM e CS, foi observado 0 estado das plantas c 
reaJizadas mediyoes da altura total da parte aerea c diametro do caule ao nivel do solo de todas as 
plantas, imediatamente ap6s a plantali=ao e aos 12, 24,27,30,36,39,42 e 72 meses. Contabilizou~se 
a mortalidade antes e depois do peciodo esrival , par contagem das plantas mortas, no ano da 
pl anta~ao (2002), nos allos das retanchas (2003 e 2004) e 00 ano 2005. 0 potencial hidrico foliar de 
base, foi medido antes do nascer do sol nas cinco melhores afVores pcr tratamenlo e em duas folhas 
por arvore, no peciodo estival dos anos 2003, 2004 e 2005. Nos tratamentos SR e RL a mortalidade 
e inferior a 35%, atingindo val ores de cerea de 45% no tratamento RC, sendo sempre mais elevada 
fla cspecie PM. No tocante aos parametros de crescimento das arvores (altura e diametro) , a 
intensidade da ripagem mostrou influencia negativa, particu]annenre na especie CS, seguindo a 
sequencia SR>RI>RC. Os potenciais hidrieos foliares de base situam~se acima de -1,00 MPa e, 
como tal , dentro das condi~oes naturais da vegeta~ao arb6rea, mostrando forte dependcncia do 
acrescimo do tear de humidade do solo, resultante das precipita.;:oes estivais. Quer a taxa de 
sobrevivencia, quer os crescimentos em altura e diametro, mostram boa rela.;:ao corn a espessura 
efectiva, mas mostram~se independentes da ripagem, segundo a sequencia SR>Rl>RC. Os 
resultados colocam em evidencia a importancia da melhoria das condi'foes de enraizamento em 
profundidade nos primeiros anos de estabelecimento das plantas, e mostram a ineficacia da ripagem 
previa neste processo, 0 que se traduz na possibilidade de redU9aO de custos e de diminui.;:ao de 
impactes da mobiliza~ao no solo. 
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