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A qualidade do solo, c urn factor essencial na sllstentayao global da biosfera e fundamental na 
sustentabilidade dos sistemas florestais. Porcm, a aplicacao das tecnicas de preparacao do terreoo na 
fase de instaJacao dos povoamentos florestais, nao tern sido devidamente suportada por resultados 
experimentais que permitam a seJeccao das mais adequadas a cada situ3cao e respeitem as criterios de 
conservacao au O1elhoria da qualidade do solo. Para as condi<;oes dos solos florestais portugueses, e 
escassa a informa<;ao sobre a influencia das tecnicas de prepara<;ao do terreno nas modificac;oes da 
qualidade do solo. A avalia<;ao da qualidade do solo constitui uma importante ferramenta de recolha 
de informa<;ao sobre a sllstentabilidade das praticas de manejo do solo, pelo que roi aplicada em sete 
modalidades de prepara<;ao do terreno (tratamentos) com diferentes intensidades (Iigeira, intermedia e 
intensiva), constitufdas por: (1) testemunha, sem mobiliza<;ao (TSMO); (2) planta<;ao it cova, com 
broca rotativa (SMPC); (3) ripagem continua, seguida de lavoura localizada com riper equipado com 
aivequilhos (RCA V); (4) sem ripagem e armayao do terreno em vala e cornoro (SRVC); (5) ripagern 
localizada e armac;ao do terreno em vala e comoro (RL VC); (6) ripagem continua e armac;ao do 
terreno em vala e cornoro (RCVC); (7) ripagem continua seguida de lavoura continua (RCLC). Ern 
cada tratarnento com arrnacao do terreno em vala e cornaro (SRVC, RLVC, RCVC), foram 
observados 12, pertis do solo (4 na linha de pianta<;iio, 4 na entre linha, 4 no C0'110ro). Nos restantes 
tratamentos, dada a homogeneidade das pareelas, foram observados 4 pertis par tratamento. A 
avaiia<;ao da qualidade do solo foi realizada com base nas caracterfsticas morfol6gicas dos perfis de 
solos par observaC;iio no campo e na amilisc de amostras de terra 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 urn acn!scimo entre 30 a 40 em relativamentc a situac;ao original. 
19uahncnte apresentam os maiores teores de carbono e azoto totais na camada 20-40 em e os menOrt;!S 
na camada mineral superficiaL De urn modo geral, niio ocorrem diferen<;as signiticativas entrc 
tratamentos para as bases de troca, capacidade de troca cationica, acidez de troca e grau de satura<;ao 
em bases 0 que se reflecte nos valores de pH. A percentagem das partfculas de granulometria mais 
tina tcnde a allmentar com a intensidade de mobilizat;ao do solo, veriticando~se comportamento 
inverso para a massa vohimica aparente e compacidade do solo. Na regiuo em estudo, os tratamentos 
SRVC c RL VC mostraram ser as tecnicas de prepara<;ao do terreno mais sustentaveis na instaiat;ao de 
povoamentos florcstais. 
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