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1 – ConCeitos e Considerações preliminares

As plantações de Eucalyptus globulus têm sido frequentemente apontadas como 

tendo menor diversidade de espécies vegetais sob o coberto arbóreo do que outros 

tipos de povoamentos florestais, ou outras modalidades de ocupação do solo (Rosa 

et al., 1986; Bernaldéz et al., 1989; Alves et al., 1990). A interpretação do facto não é 

consensual: menos espécies presentes não significa necessariamente decréscimo de 

biodiversidade, pois esta não depende apenas do número de espécies que é possível 

inventariar, mas também da abundância relativa de cada espécie (Begon et al., 1996). 

Por outro lado, num povoamento florestal com as copas a tocarem‑se e a interpene‑

trarem‑se, pode‑se considerar normal a rarefacção da vegetação sob coberto à medi‑

da que as árvores crescem e ocupam o espaço aéreo e do solo, quer em consequência 

da sombra que projectam sobre a área que ocupam, quer devido à competição pela 

água e nutrientes por parte de um estrato arbóreo desenvolvido e espacialmente do‑

minante, quer ainda em resultado da acumulação de camadas orgânicas que impeçam 

o crescimento e o desenvolvimento daquela vegetação (Alves et al., 1990; Rackham, 

1998; Moore & Allen, 1999). Também não é claro se a salvaguarda da diversidade bioló‑

gica implica optimizá‑la à escala do próprio povoamento, ou se, pelo contrário, aquele 

objectivo pode ser melhor atingido ao nível da paisagem, diversificando os tipos de uti‑

lização do solo, com renúncia ao uso de práticas intensivas de cultura em parte da área 

adjacente àquela onde tais métodos tenham sido aplicados (Moore & Allen, 1999).

Além disso, a instalação de plantações florestais intensivas pressupõe com 

frequência a mobilização do solo antecedendo a plantação das árvores, com des‑

truição da vegetação espontânea e, eventualmente, incorporação dos seus resídu‑

os nas camadas superficiais do solo. Este sistema de instalação encontra justifica‑

ção na convicção, tecnicamente fundamentada, de que a competição pela água e 

nutrientes exercida por aquela vegetação sobre as árvores jovens não é desejável, 

especialmente quando ocorram condições de stress hídrico estival. Por outro 

lado, é também conveniente disponibilizar àquelas plantas um substrato suficien‑

temente descompactado para que não haja resistência mecânica ao alongamento 

das raízes (Alves, 1988; Nyland, 1996; Smith et al., 1997).
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Uma vez garantido o sucesso da plantação, a manutenção de coberto herbá‑

ceo e/ou arbustivo, além do importante papel que desempenha na conservação 

e ciclo de nutrientes (Bauhus et al., 2001), favorece a protecção do solo contra 

a erosão e estabiliza a arquitectura do solo, através do reforço da estabilidade 

da sua agregação (Russel, 1977; Oades, 1978; Tisdall & Oades, 1982), protege as 

árvores jovens do vento e da geada (Nyland, 1996; Smith et al., 1997) e aumenta o 

valor paisagístico e ambiental das áreas florestadas (Crowe, 1966, 1978; Forestry 

Commission, 1994). Mesmo que ausente de início, é geralmente desejável que a 

vegetação herbácea e arbustiva se reconstitua ainda numa fase precoce da vida 

do povoamento, embora com uma restrição importante: a sua presença, quando 

abundante, pode representar uma massa considerável de combustível, aumentan‑

do o risco de ocorrência de fogos estivais (Nyland, 1996; Fernandes, 2006).

O desenvolvimento da vegetação espontânea antes do estabelecimento do 

estrato arbóreo, para além de aumentar a quantidade total de resíduos orgânicos 

na superfície do solo (Yarie, 1980), pode representar um papel importante na re‑

tenção de nutrientes (Emmett et al., 1991;(Emmett et al., 1991; Fahey et al., 1991). A vegetação reduz a 

perda de nutrientes por lixiviação, designadamente através da utilização de azoto 

na forma nítrica, retendo‑os e, indirectamente, diminuindo a quantidade de água 

que percola no solo (Emmett et al., 1991; Palviainen, 2005). As árvores jovens 

também podem actuar como um sumidouro de nutrientes, mas a biomassa da 

vegetação sob coberto é em geral superior à das árvores na fase inicial de desen‑

volvimento do povoamento (Bergquist et al., 1999; Staples et al., 1999).

A reconstituição da vegetação espontânea tem sido efectivamente observada 

em plantações de Eucalyptus globulus (Cerveira et al., 1999; Fabião et al., 2002; Madeira 

et al., 2004; Carneiro et al., 2006), iniciando‑se poucos meses após a instalação, ou 

seja, quando as condições de humidade, temperatura e luz favorecem o seu desen‑

volvimento (Figura 1). Contudo, as espécies presentes são maioritariamente pionei‑

ras ou ruderais, correspondendo portanto ao que seria de esperar em fases iniciais 

de uma sucessão. Com efeito, a mobilização do solo, aquando da plantação, conju‑

gada com a destruição da vegetação espontânea, pode reduzir significativamente o 

teor de matéria orgânica do solo (Madeira et al., 1989; Pérez‑Batallón et al., 2001), 
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diminuindo a sua capacidade de armazenamento de água. Essa redução, em conjunto 

com a instalação de uma espécie arbórea de crescimento rápido, pode dificultar o 

restabelecimento, sob coberto, de pelo menos uma parte significativa das espécies 

vegetais existentes anteriormente à perturbação, mesmo que existam propágulos no 

solo, podendo ser substituídas por espécies pioneiras dotadas de robustez suficiente 

para ocuparem o espaço disponível, alterado pelas operações florestais de instalação 

da plantação (Alves et al., 1990; Smith et al., 1997; Bauhus et al., 2001).

À medida que as árvores se vão desenvolvendo, a marcha normal da sucessão 

ecológica, com naturais alterações no elenco de espécies dominantes, eventualmen‑

te no sentido do restabelecimento de uma comunidade mais “madura”, passa a ser 

crescentemente controlada pela competição com o estrato arbóreo, que exerce um 

efeito de inibição (Begon et al., 1996), podendo conduzir a um decréscimo da pro‑

Figura 1 – Plantação de eucalipto com cerca de quatro anos de idade em que as 

copas ainda não se tocam, sendo visível a presença de vegetação sob o coberto.
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porção da superfície do solo coberta pela vegetação espontânea e da biomassa dessa 

vegetação por unidade de área do terreno (Fabião et al., 2002). Em povoamentos 

adultos, ou seja, com árvores bem desenvolvidas e com o dossel das copas bem for‑

mado e contínuo, aqueles dois parâmetros – proporção da área do solo coberta por 

vegetação e biomassa da vegetação por unidade de área do terreno – podem tomar 

valores muito reduzidos, justificando a observação de que existe pouca vegetação sob 

o coberto dos eucaliptais. Apesar disso, é mesmo assim possível que os índices de di‑

versidade biológica (os que se avaliam mais frequentemente são o de Simpson e o de 

Shannon‑Wiener, cf. Begon et al., 1996) mantenham valores apreciáveis; a pouca vege‑

tação que se mantém nessas condições, geralmente dominada por espécies arbustivas 

ou subarbustivas e/ou por outras espécies perenes com radicação mais profundante, 

pode corresponder a um número de espécies ainda razoável e ser equilibrada quanto 

à abundância relativa de cada uma delas (Fabião et al., 2002). Deste modo, dada a 

escassez da vegetação sob coberto (traduzida numa elevada proporção de solo sem 

coberto vegetal de baixo porte e em reduzidos valores de biomassa dessa vegetação), 

o valor dos índices de diversidade biológica (bem como dos correspondentes índices 

de equitabilidade1, cf. Begon et al., 1996) e a enumeração do número de espécies pre‑

sentes perde, naturalmente, grande parte do seu significado conceptual.

2 – efeitos potenCiais da exploração dos euCaliptais na 
vegetação espontânea 

Os eucaliptais têm, em Portugal, um crescimento rápido, sendo geralmente 

conduzidos em talhadia, com cortes de realização a intervalos de aproximada‑

mente 10 a 12 anos (ver o capítulo de Soares et al. neste volume). Esta exploração 

implica com frequência a utilização de maquinaria pesada, pelo menos na fase 

de extracção do material lenhoso para áreas de rechega ou de carregamento 

1  O índice de equitabilidade é a razão entre o valor encontrado do índice de diversidade e o valor 
máximo possível do índice com o mesmo número de espécies.
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situadas na periferia da mata, o que geralmente se justifica por motivos econó‑

micos. A circulação de máquinas pesadas no interior do povoamento aumenta a 

compacidade do solo, devido a alterações do sistema de porosidade (Lenhard, 1986), 

inibindo fortemente o crescimento das plantas. O arrastamento dos toros e a 

acumulação de resíduos de abate sobre o solo e a vegetação sob coberto even‑

tualmente ainda existente, ensombrando‑a, ocasionam também perturbações no 

desenvolvimento e na eventual recuperação dessa vegetação, favorecida tempo‑

rariamente pela remoção do coberto arbóreo (Smith et al., 1997). Contudo, as 

consequências para a vegetação herbácea e arbustiva e para o funcionamento do 

sistema encontram‑se ainda pouco estudadas.

Os resíduos de abate – ramos e bicadas com folhas e ainda, frequentemente, 

cascas, quando os toros são descascados na mata, como é frequente nos eucalip‑

tais – contêm uma importante quantidade de nutrientes retida na sua biomassa 

(Smethurst & Nambiar, 1990). Por razões que se prendem com o risco de in‑

cêndio e com a facilidade de execução das operações florestais subsequentes ao 

abate (Nyland, 1996; Smith et al., 1997), estes resíduos são frequentemente remo‑

vidos para outro local, ou para utilização como combustível. A sua remoção do 

local, sobretudo pela repetição em sucessivas operações de abate, pode ter reflexos 

negativos na fertilidade da estação (Nyland et al., 1979; Abbot & Crossley Jr., 1982; 

Burguer & Pritchett, 1984; Nyland, 1996; Smith et al., 1997), desfavorecer o cresci‑

mento futuro das árvores e, em casos extremos, a reabilitação do coberto vegetal 

espontâneo (Smethurst & Nambiar, 1989; Emmett et al., 1991). Danos na vegeta‑

ção causados pela maquinaria pesada e pelas árvores caídas durante as operações 

de extracção do material lenhoso, morte das fontes de propágulos – i.e. semen‑

tes, esporos e árvores jovens (Jonsson, 1993) – disturbação ou compactação do 

solo, alteração do microclima (Keenan & Kimmins, 1993) e ensombramento pelos 

resíduos de abate (Fahey et al., 1991), podem todos ter efeitos prejudiciais no 

desenvolvimento da vegetação sob coberto.

A acumulação na superfície ou a incorporação no solo de grandes quantidades de 

resíduos de abate, durante um curto período de tempo, podem ter efeitos considerá‑

veis nas condições ambientais do solo, como a humidade e a temperatura do mesmo, 
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e estas podem, por sua vez, alterar a actividade microbiana (Ross et al., 1995), assim 

como a decomposição e mineralização da matéria orgânica (Lundmark‑Thelin & 

Johansson, 1997; Cortina & Vallejo, 1994). Estas alterações, para além de afectarem 

fracções activas da matéria orgânica (resíduos vegetais e biomassa microbiana) e 

algumas fracções do húmus, afectam também a estrutura do solo, o sistema de 

porosidade, a capacidade de retenção de água e a disponibilidade dos nutrientes 

(Smith et al., 1994; Merino & Edeso, 1999; Pérez‑Batallón et al., 2001).

Uma gestão apropriada dos resíduos de abate, das camadas orgânicas e dos 

nutrientes é crucial para manter a produtividade da estação em plantações de 

eucalipto de curta rotação (Adams & Attiwill, 1986; Shammas et al., 2003). Assim, 

o declínio da fertilidade do solo a longo termo pode ser reduzido se os resíduos 

forem mantidos no local após o abate (Mathers et al., 2003). Jones et al. (1999)(1999) 

refere que incorporar os resíduos de abate no solo, ou distribuí‑los na superfície 

do mesmo, permite manter a quantidade de nutrientes disponíveis em plantações 

de E. globulus, intensificando o crescimento das árvores na sua fase inicial.

3 – efeito da mobilização do solo e da gestão de resí-
duos de abate na diversidade da vegetação sob Coberto: 
um Caso de estudo

As plantações de eucalipto têm sido frequentemente instaladas em terrenos 

agrícolas abandonados, em incultos sujeitos a frequentes incêndios, ou em áreas já 

antes ocupadas por povoamentos florestais, especialmente de pinheiro bravo ou 

de eucalipto, neste último caso substituindo plantações anteriores que atingiram 

o limite da explorabilidade económica em talhadia. Nenhuma destas situações 

configura, à partida e salvo casos pontuais, a substituição de formações vegetais 

caracterizadas por uma grande diversidade da vegetação espontânea. Nas planta‑

ções de eucalipto exploradas em talhadia, a instalação de um novo povoamento 

no mesmo local justifica‑se por se verificar em cada abate a morte de algumas 

das touças, produzindo um efeito cumulativo de decréscimo da produção lenhosa 
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que conduz à necessidade de substituir a plantação (ver o capítulo de Soares et al. 

neste volume). Essa substituição implica o arranque ou a destruição no local das 

touças sobreviventes, para evitar a competição com a nova plantação. Como o 

arranque e remoção das touças é uma operação dispendiosa, a tendência actual 

é para a sua destruição com um destroçador, uma grade pesada, ou um riper, ou 

então com aplicação de um herbicida sistémico. Estas operações, ao envolverem 

a passagem de máquinas pesadas sobre o solo ou a aplicação de produtos fitotó‑

xicos são, naturalmente, desfavoráveis à continuação ou ao restabelecimento de 

uma vegetação natural diversificada.

Em qualquer caso, a mobilização do solo para preparação de nova plantação 

é também, por regra, destruidora da vegetação espontânea. Por essa razão, é de 

esperar que a vegetação que se reconstitui ou que permanece sob coberto de 

um eucaliptal recentemente plantado seja maioritariamente constituída por plan‑

tas pioneiras, boas colonizadoras, mas não necessariamente boas competidoras 

com o estrato arbóreo ou com outra vegetação que de algum modo se venha a 

estabelecer no local (Begon et al., 1996).

Em inventário realizado pelo método de Braun‑Blanquet num eucaliptal antigo, 

instalado com mobilização do solo apenas nas linhas de plantação e já sujeito a abate 

por duas vezes, na região de Óbidos, Lousã & Fabião (dados não publicados, reprodu‑

zidos em relatório do Projecto PDGT/C/FER/366/94 referente a 1995) encontraram 

um elenco florístico típico da Série de Vegetação Arisaro‑Querco broteroi sigmetum e 

da Associação Melico‑Quercetum cocciferae, contrastando com a situação mais comum 

noutras plantações da mesma espécie na área envolvente. A simples preocupação de 

salvaguardar a vegetação existente nas entrelinhas, quando da plantação da parcela 

estudada, foi aparentemente suficiente para preservar um elenco florístico consti‑

tuído por 58 espécies vegetais diferentes (identificadas num conjunto de quatro in‑

ventários com variação da densidade de coberto arbóreo entre 15 e 80%), das quais 

apenas 15 se encontravam também presentes noutras parcelas de eucaliptal vizinhas, 

de instalação mais recente e com mobilização total do solo. 

Num dispositivo experimental situado na mesma zona, foram ensaiadas diver‑

sas modalidades de mobilização do solo e de gestão dos resíduos de abate e cama‑
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das orgânicas do povoamento anterior (também de eucalipto, instalado em 1967), 

acompanhando‑se seguidamente a variação da vegetação sob coberto. As modali‑

dades referidas foram as seguintes (ver o capítulo de Madeira et al. neste volume): 

remoção dos resíduos de abate e das camadas orgânicas do solo, com mobilização 

apenas nas covas de plantação (tratamento R); distribuição dos resíduos na superfície 

do solo, com mobilização apenas nas covas de plantação (tratamento S); distribuição 

dos resíduos na superfície do solo, separando os resíduos lenhosos para as entreli‑

nhas de plantação, com mobilização apenas nas covas de plantação (tratamento W); 

incorporação dos resíduos no solo por gradagem até 15 cm de profundidade, com 

plantação à cova (tratamento I); remoção dos resíduos seguida de gradagem até 

15 cm de profundidade, com plantação à cova (tratamento Rh); incorporação dos 

resíduos seguida de mobilização profunda do solo por riper até cerca de 50‑60 cm 

de profundidade, com plantação à cova (tratamento Rr). As touças sobreviventes do 

povoamento anterior foram mortas por aplicação localizada de glifosato ao abro‑

lhamento de novas varas, efectuando‑se a plantação nas entrelinhas dessas touças. 

Os tratamentos R, S, W e I foram também aplicados numa área mantida em talhadia, 

com as árvores do povoamento anterior. Resultados parciais deste estudo foram 

publicados por Cerveira et al. (1999), Jones et al. (1999), Fabião et al. (2002),Madeira(1999), Jones et al. (1999), Fabião et al. (2002),Madeira(1999), Fabião et al. (2002), Madeira 

et al. (2004) e Carneiro et al. (2006).

A inventariação da vegetação presente sob o coberto arbóreo iniciou‑se no 

ano seguinte ao da plantação, na Primavera, com periodicidade anual até aos 6 anos 

e novamente dos 9 aos 11 anos de idade da plantação, subamostrando as cinco 

parcelas de 30 × 30 m2 correspondentes a cada um dos tratamentos, primeiro pelo 

método do quadrado (1‑6 anos) e, posteriormente (9‑11 anos), pelo método da 

linha de intercepção (Kent & Coker, 1992). Esta alteração na metodologia deveu‑se 

ao desenvolvimento de núcleos arbustivos e subarbustivos de maior dimensão, 

cuja inventariação pelo método do quadrado implicaria grandes riscos de erro.

A variação do número médio de espécies presentes em cada parcela de 

cada tratamento (n=5) ao longo do período do estudo encontra‑se representada 

na Figura 2. Na área replantada, as diferenças entre os tratamentos foram pou‑

co acentuadas e, salvo em alguns anos em que foram mais marcadas, destituídas 
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de significância estatística (p>0,05). Contudo, o tratamento R, que consistiu na 

remoção dos resíduos de abate e das camadas orgânicas e na plantação sem 

mobilização do solo, apresentou consistentemente o maior número de espécies 

por parcela, sugerindo que tanto a mobilização do solo, como a manutenção de 

resíduos orgânicos sobre o mesmo, podem afectar negativamente esta importan‑

te componente da diversidade específica da vegetação. Como se pode observar 

na Figura 2 (A), não foi detectável qualquer evolução temporal significativa do 

número de espécies presentes, sendo as oscilações anuais em grande parte expli‑

cáveis pela variação dos montantes da precipitação no fim do Inverno e no início 

da Primavera (Fabião et al., 2002).

Os resultados obtidos nos quatro tratamentos aplicados à talhadia foram 

semelhantes aos dos tratamentos homólogos da área replantada (Figura 2, B). 

Contudo, notou‑se neste caso uma relação estatisticamente significativa (p<0,05) 

entre o número de espécies (variável dependente) e o número de anos decorrido 

desde a instalação do ensaio (variável independente), designadamente nos trata‑

mentos S (R2=0,640, p=0,010) e W (R2=0,552, p=0,022), cujo número de espécies 

por parcela aumentou consistentemente ao longo do tempo (com coeficientes 

de regressão linear de 0,881 e 0,662, respectivamente). Esta relação não foi sig‑

nificativa nos outros tratamentos, sugerindo que deverá estar relacionada com a 

distribuição dos resíduos à superfície do solo e, eventualmente, com a maior ou 

menor velocidade da sua decomposição.

Deve salientar‑se que a ausência de tendência para a variação temporal do nú‑

mero de espécies sob coberto na área replantada é, até certo ponto, mistificadora, 

uma vez que a cobertura vegetal do solo sofreu alterações consideráveis ao longo do 

período de observação. Se as espécies presentes constituíam de início um coberto 

evidente e visível, no qual dominavam terófitos e hemicriptófitos2 – especialmente 

2  Estas designações enquadram‑se no sistema de classificação de Raunkjaer das formas biológicas, ou 
tipos fisionómicos, da vegetação. Os terófitos correspondem às plantas anuais, que sobrevivem aos 
períodos desfavoráveis (a estação seca e/ou a estação fria) sob a forma de sementes; os hemicrip‑
tófitos são plantas perenes, mas geralmente herbáceas, que sobrevivem aos períodos desfavoráveis 
mantendo gomos de renovação situados ao nível da superfície do solo, dos quais brotam novos 
lançamentos (anuais) na época favorável ao seu crescimento.
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Figura 2 – Número médio de espécies vegetais (± erro padrão) sob o coberto 

de uma plantação de eucalipto, numa área replantada à cova (A) e numa explo‑

rada em talhadia (B). R: remoção dos resíduos de abate e das camadas orgânicas; 

S: distribuição dos resíduos na superfície do solo; W: como em S, separando os 

resíduos lenhosos; I: incorporação dos resíduos no solo por gradagem; Rh: remo‑

ção dos resíduos e das camadas orgânicas seguida de gradagem; Rr: incorporação 

dos resíduos seguida de mobilização do solo por riper.

 R    S    W    I    Rh    Rr

A – Área replantada

N
.º

 d
e 

es
pé

ci
es

20

15

10

5

0
121086420

Idade (anos)

B – Área explorada em talhadia

N
.º

 d
e 

es
pé

ci
es

20

15

10

5

0
121086420



Capítulo 6

188

a gramínea pioneira Holcus lanatus (erva lanar), com alguma presença de Agrostis 

curtisii (erva sapa), Conyza bonariensis (avoadinha peluda) e, em anos mais chuvo‑

sos, de leguminosas do género Ornithopus (serradelas) – após o fechamento das 

copas do eucaliptal, cerca dos quatro anos de idade, passariam a constituir tufos 

muito mais dispersos e ralos. Depois de uma fase intermédia em que se detectou 

uma grande abundância no coberto de musgos do género Funaria, os arbustos e 

subarbustos lenhosos e perenes (fanerófitos3), embora também esparsos, pas‑

saram a dominar no coberto subarbóreo. Este padrão de variação do coberto, 

particularmente marcado na área replantada (onde os arbustos e subarbustos 

tiveram de início uma representação com pouco significado), ocorreu também na 

área conduzida em talhadia, que beneficiou de um menor grau de perturbação re‑

sultante das operações florestais subsequentes ao abate. Esta manteve, contudo, 

um grau de coberto mais abundante, com uma representação significativa do feto 

Pteridium aquilinum em quase todos os tratamentos (a excepção foi o tratamento S) 

e com proporções significativas de espécies lenhosas perenes mais cedo na vida 

do povoamento do que o observado na área replantada. 

A variação da proporção de solo coberto por vegetação espontânea nas 

áreas replantada e de talhadia ao longo dos 11 anos de observações encontra‑se 

representada na Figura 3. Na área replantada (Figura 3, A) verificou‑se que o 

tratamento R (remoção dos resíduos sem mobilização generalizada do solo) 

apresentou, mais uma vez e em quase todos os anos de observação, a maior pro‑

porção de coberto vegetal, o que foi especialmente evidente nos anos finais do 

ensaio. Com efeito, no inventário florístico que precedeu o abate das árvores, 

todos os tratamentos sem mobilização do solo apresentavam proporções de 

coberto superiores àqueles em que se efectuou essa mobilização, embora as 

diferenças entre alguns deles fossem pequenas e destituídas de significado es‑

tatístico (cf. Figura 3, A). Por outro lado, observou‑se ao longo da revolução, em 

quase todos os tratamentos, uma clara relação inversa entre o tempo decorrido 

3  Fanerófitos são, na classificação referida na nota anterior, as plantas perenes cujos gomos de reno‑
vação se encontram a mais de 25 cm acima da superfície do solo e que, ao perderem lançamentos 
do ano na época desfavorável ao crescimento, se mantêm acima dessa altura.



os impaCtes do euCaliptal na biodiversidade da vegetação sob Coberto

189

desde o início do ensaio e a proporção de coberto, em percentagem da área da 

superfície do solo, confirmando a ideia de que o desenvolvimento do coberto 

arbóreo contribuiu para a inibição do desenvolvimento da vegetação espontânea 

sob as copas. A biomassa da vegetação sob coberto, avaliada a partir do segundo 

ano após a instalação, seguiu a mesma tendência geral que a proporção de coberto. 

Deve, no entanto, salientar‑se que a tendência referida não foi observada na área 

de talhadia, na qual a vegetação sob coberto manteve valores de cobertura do 

solo e de biomassa aproximadamente estáveis ao longo do período de estudo e, 

em geral, ligeiramente superiores aos observados na área replantada (Figura 3, B). 

Não ficou claro até que ponto esta estabilidade da ocupação dos andares infe‑

riores pela vegetação sob coberto, na área de talhadia, se deveu à redução da 

competição pela água e nutrientes após o abate e até à dominância de novas varas 

no estrato arbóreo (estas foram mondadas cerca dos quatro anos), ou apenas à 

menor incidência de perturbações no solo após o abate.

A diversidade, avaliada pelo índice de Shannon‑Wiener, aumentou ou man‑

teve‑se estável ao longo do tempo, tanto na área replantada como na área de ta‑

lhadia (Figura 4, A e B, respectivamente), em geral sem diferenças estatisticamente 

significativas entre os tratamentos. O valor do índice de diversidade cresceu 

significativamente com o tempo decorrido desde o início do ensaio nos tra‑

tamentos R, W e Rr na área replantada e nos tratamentos S e W na área de 

talhadia. Este aumento do índice de diversidade ao longo do período de estudo 

pode, em parte, atribuir‑se a um acréscimo significativo do número de espécies 

nos tratamentos S e W da área de talhadia, como se referiu anteriormente. 

No entanto, o tratamento S da talhadia apresentou também um crescimento com 

o tempo do índice de equitabilidade de Shannon‑Wiener, sugerindo que não foi 

apenas o número de espécies que aumentou, mas também a equitabilidade da 

sua representação no coberto. Na área replantada, pelo contrário, o índice de 

equitabilidade aumentou de forma significativa com o tempo decorrido desde 

o início do ensaio em todos os tratamentos, excluindo‑se todavia a hipótese de 

o aumento da diversidade se dever ao número de espécies, que neste caso não 

variou significativamente com o tempo.
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Figura 3 – Proporção do solo coberto por espécies vegetais (± erro padrão) 

numa plantação de eucalipto, numa área replantada (A) e numa explorada em 

talhadia (B). Os tratamentos são os descritos na legenda da Figura 2.
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Figura 4 – Índice de diversidade de Shannon‑Wiener da vegetação sob o coberto 

(± erro padrão) numa plantação de eucalipto, numa área replantada (A) e numa ex‑

plorada em talhadia (B). Os tratamentos são os descritos na legenda da Figura 2.
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O aumento da diversidade da vegetação sob coberto ao longo do tempo 

decorrido desde a instalação do povoamento, ou desde o abate do povoamento 

anterior (em tratamentos da área de talhadia), a par de um decréscimo igualmente 

significativo (na maioria dos tratamentos da área replantada) da proporção de solo 

coberto e na biomassa da mesma vegetação, repõe a questão aflorada na parte ini‑

cial deste texto: que importância se deve atribuir a um aumento de biodiversidade 

da vegetação sob coberto numa situação em que esta está claramente a ser inibida 

no seu desenvolvimento pela presença de um estrato arbóreo dominante, com‑

petindo de forma bem sucedida pela luz e, provavelmente, pela água e nutrientes? 

Se, na área de talhadia, o aumento da diversidade biológica se pode associar a um 

crescente número de espécies, aparentemente favorecido pela presença sobre o 

solo dos resíduos de abate do povoamento anterior e pela ausência de mobiliza‑

ção generalizada do solo (tratamentos S e W), na área replantada o factor essencial 

parece ter sido a perda de dominância das espécies pioneiras presentes no início do 

ensaio. Com efeito, as espécies Holcus lanatus (erva lanar), Agrostis curtisii (erva sapa), 

Conyza bonariensis (avoadinha peluda) e Ornithopus spp. (serradelas) apresentaram, no 

final do ensaio, representações no coberto muito mais modestas do que no início, 

sendo substituídas por arbustos dos géneros Ulex (tojos), Genista e Cytisus (giestas), 

Cistus (estevas, sargaços e sanganhos) e/ou Rubus (silvas), bem como pela gramínea 

Brachypodium sylvaticum (braquipódio), mais associada a situações de sombra (Grime 

et al., 1996). Ocasionalmente verificou‑se mesmo uma ocorrência significativa de 

regeneração de castanheiro (Castanea sativa), presumivelmente proveniente de re‑

bentões de raízes ainda presentes no local. Na área de talhadia, a regeneração 

de castanheiro foi também notória, no final do ensaio, a par com a de carrasco 

(Quercus coccifera), a meio do período de estudo (a sua presença decresceu poste‑

riormente) e a de carvalho cerquinho (Quercus faginea subsp. broteroi).

Uma importante ilação a tirar deste ensaio é a aparente persistência de algu‑

mas espécies arbóreas e arbustivas autóctones, ainda com propágulos viáveis no 

terreno, que poderiam eventualmente retomar alguma importância no coberto, 

se para tanto tivessem oportunidade. Com efeito, a normal execução das opera‑

ções de exploração florestal no local de abate implica de novo uma perturbação 
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considerável nesta vegetação, cuja parte aérea, geralmente ainda pouco desen‑

volvida, acaba quase sempre por ser destruída no decurso do processo, já que 

se trata de espécies sem interesse no contexto dos objectivos da produção. 

Esta situação deveria ser equacionada num contexto de sustentabilidade e de 

biodiversidade das plantações florestais instaladas e conduzidas intensivamente 

(Moore & Allen, 1999; Bengtsson et al., 2000): a manutenção de alguns exemplares 

bem desenvolvidos de carvalho‑cerquinho ou de castanheiro, ou de pequenas 

áreas menos produtivas, ou desadequadas à produção, apenas com vegetação es‑

pontânea, pouco efeito teria na produção lenhosa ou nas condições de explo‑

ração, mas representaria uma garantia de diversidade biológica a médio‑longo 

prazo e de disponibilidade de sementões para um futuro em que o interesse nas 

espécies exóticas de crescimento rápido eventualmente decresça. Poderiam mes‑

mo funcionar como pontos de interesse e atracção para espécies da fauna que 

não encontrem no eucaliptal condições adequadas de alimentação e/ou abrigo, 

favorecendo por essa via uma outra componente da diversidade biológica (ver o 

capítulo de N. Onofre neste volume). Para a sua conservação seria provavelmente 

suficiente usar de alguma precaução no decurso da execução das operações de 

exploração do material lenhoso, ou na preparação do terreno para a instalação de 

uma nova plantação (ver o capítulo de Silva et al. neste volume). 

4 – efeito da gradagem e da fertilização, na fase de 
feChamento das Copas, na diversidade da vegetação sob 
Coberto: um segundo Caso de estudo

Sobretudo na região Centro de Portugal é comum realizar‑se, nas planta‑

ções de Eucalyptus globulus, uma gradagem e uma fertilização alguns anos após 

a plantação, tendo o duplo objectivo de reduzir a competição e aumentar a 

produção de madeira, aliás insuficientemente documentado. Estas práticas têm 

sido apontadas como causa de redução da diversidade da vegetação sob coberto, 

especialmente devido ao efeito da gradagem, mas este assunto tem sido pouco 
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estudado. Por outro lado, como a gradagem e a fertilização costumam realizar‑se 

em conjunto, não é fácil separar os seus efeitos, quer sobre o povoamento, quer 

sobre a sua vegetação espontânea.

Este segundo caso de estudo abordou esta questão através de um ensaio com‑

pletamente casualizado, com quatro tratamentos e quatro repetições de cada um 

deles: gradagem (tratamento G), fertilização (tratamento F), gradagem e fertilização 

aplicadas em conjunto (tratamento GF) e uma testemunha (T) sem gradagem nem 

fertilização. O ensaio realizou‑se num eucaliptal do concelho do Bombarral, com 

cinco anos à data do seu início (Marques, 1997; Carneiro et al., 2007). A gradagem 

realizou‑se com uma grade de discos operando nas entrelinhas da plantação até 

cerca de 20 cm de profundidade e a fertilização correspondeu à distribuição sobre 

o solo de 300 kg ha‑1 de um adubo composto (14N: 21P: 21K). Embora geográfica e 

climaticamente próximo do ensaio descrito anteriormente, este povoamento esta‑

va instalado num solo com textura mais grosseira e com um relevo mais ondulado, 

propiciando uma maior exposição do solo à luz em parte da área estudada.

Tal como no primeiro caso de estudo, a vegetação sob coberto foi estudada 

nos anos seguintes à intervenção no povoamento, na Primavera. O número médio 

de espécies presentes sob coberto do eucaliptal em cada parcela de tratamento 

foi sempre maior na testemunha do que em qualquer dos tratamentos (Figura 5), 

sendo estatisticamente significativas (p<0,05) as diferenças entre a testemunha e o 

tratamento GF (gradagem e fertilização em conjunto) no primeiro e no oitavo anos 

após o início do ensaio e também entre a testemunha e o tratamento G (gradagem 

sem fertilização) no oitavo ano. O resultado sugere que a perturbação resultante 

da gradagem ocasionou uma redução duradoura da riqueza específica da vegetação 

sob coberto do eucaliptal. Com efeito, nos tratamentos com gradagem, o número 

médio de espécies por parcela só excepcionalmente chegou a 10 (no tratamento G, 

no segundo ano), ficando sempre acima de 12 nos tratamentos sem gradagem, du‑

rante os três primeiros anos (decresceu, contudo, nos últimos dois anos do ensaio, 

sobretudo no tratamento F). O decréscimo do número de espécies com o tempo 

decorrido desde o início do ensaio, aparente sobretudo na testemunha e no trata‑

mento F, não se confirmou estatisticamente por análise de regressão (p>0,05).
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A proporção da superfície do solo coberta por vegetação foi severamente 

afectada pela gradagem, quer isoladamente, quer em conjunto com a fertilização 

(Figura 6). Nos três primeiros anos de observações, a testemunha (T) apresen‑

tou consistentemente uma proporção de coberto significativamente mais eleva‑

da (p<0,05) do que ambos os tratamentos com gradagem (G e GF) e, em dois 

desses anos – o primeiro e o terceiro – o mesmo aconteceu com o tratamento 

F (a excepção foi no segundo ano, em que a diferença entre o tratamento F e G, 

embora bem marcada, não foi estatisticamente significativa). No final do ensaio, 

a testemunha apresentou ainda uma proporção de coberto significativamente 

mais elevada do que o tratamento GF, não obstante uma clara tendência para o 

crescimento do coberto ao longo do tempo nos tratamentos gradados. Estes 

resultados sugerem a existência de alguma capacidade de recuperação por parte 

do sistema, após a gradagem, provavelmente através da exploração de nichos que 

ficaram ainda disponíveis para algumas espécies da vegetação espontânea.

Figura 5 – Número médio de espécies vegetais (± erro padrão) sob o coberto 

de uma plantação de eucalipto após a aplicação de tratamentos de gradagem e de 

fertilização. T: testemunha; F: fertilização; G: gradagem; GF: gradagem e fertilização.

 T    F    G    GF

Anos após os tratamentos

N
.º

 d
e 

es
pé

ci
es

20

15

10

5

0
86420



Capítulo 6

196

As espécies dominantes no coberto subarbóreo dos tratamentos gra‑

dados, no sétimo e oitavo anos após o início do ensaio, foram as gramíneas 

Pseudarrhenatherum longifolium (sem designação vernácula conhecida), Brachypodium 

phoenicoides (braquipódio) e Agrostis curtisii (erva sapa), no tratamento G, e Funaria 

spp. (musgo), Ulex minor (tojo molar), Pterospartum tridentatum (carqueja) e, de 

novo, Agrostis curtisii, no tratamento GF. A presença significativa de fanerófitos, 

como o tojo molar e a carqueja, neste último tratamento, parece confirmar al‑

guma recuperação da vegetação, após a perturbação da gradagem, contrastando 

com o predomínio de gramíneas, de carácter mais pioneiro, no tratamento G.

Embora não necessariamente em proporções idênticas, estas espécies foram 

também as dominantes nos tratamentos não gradados no final do ensaio, sendo 

contudo particularmente notória a presença do musgo em situações de maior 

codominância nos tratamentos com fertilização, mas não nos que a não recebe‑

Figura 6 – Proporção do solo coberto por espécies vegetais (± erro padrão) 

após a aplicação de tratamentos de gradagem e de fertilização. Os tratamentos 

são os descritos na legenda da Figura 5.
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ram. Este facto contraria as observações feitas noutras situações por autores que 

efectuaram tratamentos com fertilização em florestas nórdicas (Kellner, 1993), 

em florestas tropicais de montanha do Hawaii (Ostertag & Verville, 2002) e em 

plantações de pseudotsuga (Thomas et al., 1999), os quais relataram decrésci‑

mos na proporção de solo coberto por musgos após a aplicação de fertilizantes. 

No entanto, como as condições climáticas destes estudos foram diferentes das 

do presente ensaio, pode especular‑se que a fertilização efectuada em climas com 

elevada humidade relativa e solos pobres, como no caso em apreço, favorece o 

desenvolvimento de musgos. As camadas de musgos e líquenes podem ligar‑se 

muito intimamente às partículas do solo, formando uma delgada espessura com 

características particulares (Belnap et al., 2001). Podem, por isso, afectar de forma 

significativa as características físicas e químicas da superfície do solo, influencian‑

do por essa via o desenvolvimento de plantas vasculares. Os principais efeitos 

fazem‑se sentir sobre a dispersão e a germinação das sementes, que podem ficar 

retidas nas superfícies rugosas das camadas de musgos. Estas, por sua vez, podem 

favorecer o desenvolvimento das plantas vasculares que aí germinem, pois sendo 

rugosas (como é o caso das superfícies cobertas por musgos do género Funaria) 

podem reter também matéria orgânica, nutrientes, água e partículas finas do solo. 

Fica por esclarecer se as camadas de musgo observadas alteram de forma signifi‑

cativa a retenção de água e de nutrientes, bem como a possibilidade de acesso de 

outras plantas a esses factores.

A proporção de solo coberto por gramíneas no final do ensaio (excepto no 

tratamento GF, no qual o musgo e as espécies arbustivas suplantaram as gramíneas) 

corresponde ao que foi relatado por outros autores (Locasio et al., 1990; Peltzer 

et al., 2000; Zobrist et al., 2005), que assinalaram a dominância de gramíneas sob o 

coberto arbóreo em situações em que as operações silvícolas ocasionaram per‑

turbações no solo, como nos tratamentos gradados. De referir também a presen‑

ça de ericáceas (torga ordinária e urzes), nos primeiros três anos, na testemunha 

e no tratamento F, que pode estar relacionada com a ausência de perturbação 

mecânica. Nos últimos dois anos, a sua importância decresceu, dando lugar à 

dominância por parte das gramíneas.
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A diversidade da vegetação sob coberto foi consistentemente mais baixa nas 

parcelas gradadas (Figura 7), com diferenças estatisticamente significativas no pri‑

meiro e terceiro anos entre a testemunha (sempre com o valor mais alto no índi‑

ce de Shannon‑Wiener ao longo de todo o período experimental) e o tratamento 

GF, o que pode ser explicado por diferenças no número de espécies, confirmadas 

pela ausência de diferenciação estatisticamente significativa entre tratamentos no 

índice de equitabilidade. No presente estudo, a fertilização parece não ter afecta‑

do a vegetação sob coberto, face à ausência de alterações significativas no índice 

de diversidade. Como o tratamento GF apresentou sempre valores mais baixos 

que o tratamento F, e o tratamento G valores mais baixos que a testemunha, 

no índice de Shannon‑Wiener, aparentemente o factor limitante a curto prazo 

parece ter sido a gradagem. Contudo, a diversidade no tratamento F diminuiu 

significativamente ao longo do tempo.

Figura 7 – Índice de diversidade de Shannon‑Wiener da vegetação sob o cober‑

to (± erro padrão) após a aplicação de tratamentos de gradagem e de fertilização. 

Os tratamentos são os descritos na legenda da Figura 5.
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Em correspondência com o que se referiu para a cobertura do solo por ve‑

getação espontânea, a biomassa daquela vegetação foi também consistentemente 

menor nos tratamentos gradados do que nos não gradados ao longo de todo 

o período experimental, ocorrendo diferenças estatisticamente significativas no 

primeiro, terceiro e sétimo anos após a aplicação dos tratamentos. Nos primeiros 

três anos, a testemunha e o tratamento fertilizado apresentaram biomassa média 

da vegetação sob coberto de 30‑60 g m‑2 de peso seco, enquanto nos tratamentos 

gradados só excepcionalmente (no tratamento G, no segundo ano) se atingiram 

os 13,4 g m‑2, denotando aliás uma boa correlação com a cobertura do solo por 

vegetação (4‑12% em G e GF, 38‑62% em T e F, aproximadamente). No final do 

período de estudo, contudo, estas diferenças esbateram‑se, uma vez que apenas a 

testemunha apresentou uma biomassa sob coberto claramente maior do que os 

tratamentos. O tratamento fertilizado (F) só apresentou mais biomassa do que a 

testemunha nos dois primeiros anos de observações, mas a fertilização aplicada 

em conjunto com a gradagem parece ter sido inibitória do desenvolvimento da 

vegetação, dado que o tratamento GF teve sempre menos biomassa e menos 

proporção de solo coberto por vegetação do que o tratamento G.

Estes resultados não são totalmente inesperados, já que outros estudos têm 

apontado que a fertilização pode não se reflectir num aumento do crescimento 

e da biomassa da vegetação sob coberto, se não se efectuar simultaneamente um 

desbaste no estrato arbóreo (Hunter, 1990; Zobrist et al., 2005). Presume‑se, 

assim, que a fertilização foi melhor aproveitada pelas árvores do que pela vegeta‑

ção sob o seu coberto, pelo menos no tratamento GF. Com efeito, constatou‑se 

nos tratamentos não fertilizados (mas não nos fertilizados) uma tendência com 

significância estatística para o aumento da biomassa daquela vegetação, ao longo 

do período do estudo. Tal como no caso de estudo descrito anteriormente, a 

importante contribuição dos musgos do género Funaria para a proporção de solo 

coberto por vegetação espontânea no terceiro e sétimo anos, no tratamento GF, 

não correspondeu a um aumento na biomassa dessa vegetação, dada a pequena 

dimensão daquelas plantas. No entanto, o aumento de biomassa nesse mesmo 

tratamento no oitavo ano pode estar relacionado com o aumento de importância 
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das espécies arbustivas Pterospartum tridentatum (carqueja) e Cistus inflatus (sanganho), 

o que poderá explicar as diferenças estatisticamente significativas entre o trata‑

mento GF e os restantes.

No final do estudo, oito anos após a aplicação dos tratamentos, verificou‑se 

que a produção de madeira pelo povoamento não foi significativamente influen‑

ciada pelos tratamentos. Contudo, estes ficaram ordenados da seguinte forma: 

G (265 m3 ha‑1) > F (229 m3 ha‑1) > T (219 m3 ha‑1) > GF (217 m3 ha‑1). O acréscimo 

de volume estimado no tratamento gradado, embora destituído de significância 

estatística, foi bastante mais elevado do que os dos outros tratamentos e pode 

ser interessante de um ponto de vista de produção e comercialização de madeira. 

Contudo, os resultados obtidos apontam para um efeito negativo da gradagem, 

a curto e médio prazo, na riqueza específica, na diversidade e na abundância de 

vegetação sob coberto. Os únicos aspectos positivos, de um ponto de vista da ges‑

tão do povoamento, são o decréscimo de combustível e do consequente risco de 

incêndio, contrariado no entanto por uma tendência aparente para a recuperação 

da vegetação a prazo mais longo, admitindo que não haja mais perturbações de 

importância equivalente à da gradagem realizada. A fertilização a meio da rotação, 

pelo contrário, não teve efeitos significativos na produção de material lenhoso e na 

vegetação sob coberto, não obstante se ter afirmado acima que as árvores prova‑

velmente aproveitaram melhor a fertilização do que a vegetação espontânea.

Dada a reduzidíssima informação existente sobre o efeito de intervenções 

culturais do tipo descrito, aplicadas em plantações florestais intensivas já estabe‑

lecidas e em pleno crescimento, as conclusões aqui delineadas deverão ser enca‑

radas com precaução quanto à possibilidade de generalização a outras situações 

e localizações geográficas. É de interesse crucial prosseguir a investigação neste 

domínio, de forma a adquirir conhecimentos mais aprofundados acerca dos efei‑

tos económicos e ambientais a curto, médio e longo prazo de práticas culturais, 

aplicadas durante a fase de crescimento e desenvolvimento das árvores, suscep‑

tíveis de ocasionar qualquer tipo de perturbação na vegetação sob o coberto de 

plantações florestais intensivas de eucalipto e/ou de outras espécies instaladas e 

conduzidas com níveis equivalentes de intensificação cultural.
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5 – Considerações finais

Confirmou‑se que existe nos eucaliptais um decréscimo da proporção de 

solo coberto pela vegetação espontânea à medida que as árvores crescem, que 

não é acompanhado por uma alteração significativa do número de espécies pre‑

sentes, nem por uma perda da diversidade específica dessa vegetação ao longo 

do tempo, expressa por um índice de diversidade. Em contraste, observou‑se, nas 

plantações intensivas de eucalipto estudadas, uma elevada resiliência do sistema 

em relação à permanência de uma vegetação espontânea abundante e diversifi‑

cada, não só constituída por espécies pioneiras mais rústicas, mas também com 

presença de espécies lenhosas autóctones, arbóreas e arbustivas, que se mantiveram 

após algumas dezenas de anos sob condições de intensificação cultural. É contudo 

necessário estabelecer condições de referência, que permitam comparar os re‑

sultados da investigação realizada com a situação expectável em condições de 

ausência de perturbação ou, pelo menos, de intensificação cultural menos signifi‑

cativa. Observou‑se também uma elevada resiliência de áreas com plantações de 

eucalipto face a perturbações da vegetação sob coberto durante o período de 

formação da madeira, tais como a gradagem e a fertilização. Porém, os resultados 

dos estudos efectuados apontam para a necessidade de se encarar a conservação 

da diversidade específica e a sustentabilidade da gestão florestal de acordo com 

uma perspectiva regional, de forma a preservar, à escala da paisagem, mosaicos 

de coberto de diversos tipos e com diferentes intensidades culturais, incluindo 

manchas não exploradas de vegetação natural e/ou naturalizada.



Capítulo 6

202

referênCias

Abbott, D. T. & Crossley Jr., D. A. (1982). Woody litter decomposition following clear‑cutting. 

Ecology, 63, 35‑42.

Adams, M. A. & Attiwill, P. M. (1986). Nutrient cycling and nitrogen mineralisation in eucalypt 

forests of southeastern Australia. II. Indices of nitrogen mineralisation. Plant and Soil, 

92, 341‑362.

Alves, A. A. M. (1988). Técnicas de Produção Florestal. Fundamentos, Tipificação e Métodos. 2ª edição. 

Lisboa: Instituto Nacional de Investigação Científica.

Alves, A. A. M., Pereira, J. M. S., Borges, J. G. C., Borges, G. C., Carvalho, P. O., David, J. S., Gonçalves, J. H. C., 

Madeira, M., Onofre, N. & Valente, F. (1990). Impactes Ambientais e Sócio‑Económicos do Eucaliptal 

em Portugal. Lisboa: Instituto Superior de Agronomia. 

Bauhus, J., Aubin, I., Messier, C. & Connell, M. (2001). Composition, structure, light attenuation and 

nutrient content of understory vegetation in a Eucalyptus sieberi regrowth stand 6 years 

after thinning and fertilisation. For. Ecol. Manag., 144, 275‑286.

Begon, M., Harper, J. L. & Townsend, C. R. (1996). Ecology (3th ed.). Oxford: Blackwell Science. 

Belnap, J., Prasse, R. & Harper, K. T. (2001). Influence of biological soil crusts on soil environments 

and vascular plants. In Biological Soil Crusts: Structure, Function, and Management, Ecological 

Studies, Vol. 150, ed. J. Belnap & O. L. Lange, pp. 281‑300. Berlin Heidelberg: Springer‑Verlag.

Bengtsson, J., Nilsson, S. G., Franc, A. & Menozzi, P. (2000). Biodiversity, disturbances, ecosystem 

function and management of European forests. For. Ecol. Manag., 132, 39‑50.

Bergquist, J., Örlander, G. & Nilsson, U. (1999). Deer browsing and slash removal affect field 

vegetation on south Swedish clearcuts. For. Ecol. Manag., 115, 171‑182.

Bernaldez, F. G., Perez, R. P. & Levassor, C. (1989). Effets des Plantations d’Eucalyptus dans le Nord 

d’Espagne. Bruxelles: Commission des Communautés Européennes. 

Burguer, J. A. & Prichett, W. L. (1984). Effects of clearfelling and site preparation on nitrogen min‑

eralization in a southern pine stand. Soil Sci. Soc. Am. J., 48, 1432‑1437.

Carneiro, M., Fabião, A., Martins, M. C., Fabião, André, Abrantes da Silva, M., Hilário, L., Lousã, M. 

& Madeira, M. (2007). Effects of harrowing and fertilisation on understory vegetation and 

timber production of a Eucalyptus globulus Labill. plantation in Central Portugal. For. Ecol. 

Manag. Submetido.



os impaCtes do euCaliptal na biodiversidade da vegetação sob Coberto

203

Carneiro, M., Fabião, A., Martins, M. C., Cerveira, C., Santos, C., Nogueira, C., Lousã, M., Hilário, L., 

Fabião, André, Abrantes, M. & Madeira, M. (2006). Species richness and biomass of under‑

story vegetation in a Eucalyptus globulus Labill. coppice as affected by slash management. 

European J. For. Res., no prelo ( http://dx.doi.org/10.1007/s10342‑006‑0143‑5).

Cerveira, C., Lousã, M., Fabião, A., Madeira, M. & Tomé, M. (1999). Influência das técnicas de ins‑

talação e condução do eucaliptal na diversidade da vegetação sob coberto. Rev. Ciências 

Agrárias, 22, 49‑63.

Cortina J. & Vallejo V. R. (1994). Effects of clearfelling on forest floor accumulation and litterEffects of clearfelling on forest floor accumulation and litter 

decomposition in a radiata pine plantation. For. Ecol. Manag., 70, 299‑310.

Crowe, S. (1966). Forestry in the Landscape. Forestry Commission Booklet No. 18. London: 

Her Majesty’s Stationery Office. 

Crowe, S. (1978). The Landscape of Forests and Woods. Forestry Commission Booklet No. 44. 

London: Her Majesty’s Stationery Office. 

Emmett, B. A., Anderson, J. M. & Hornung, M. (1991). Nitrogen sinus following two intensities of 

harvesting in a Sitka spruce forest (N. Wales) and the effect on the establishment of the 

next cropping. For. Ecol. Manag., 41, 81‑93.

Fabião, A., Martins, M. C., Cerveira, C., Santos, C., Lousã, M., Madeira, M. & Correia, A. (2002). 

Influence of soil and organic residue management on biomass and biodiversity of under‑

story vegetation in a Eucalyptus globulus Labill. plantation. For. Ecol. Manag., 171, 87‑100.

Fahey, T. J., Hill, M. O., Stevens, P. A., Hornung, M. & Rowland, P. (1991). Nutrient accumulation in 

vegetation following conventional and whole‑tree harvest of Sitka spruce plantations in 

North Wales. Forestry, 64, 271‑288. 

Fernandes, P. A. M. (2006). Silvicultura preventiva e gestão de combustíveis: opções e optimização. 

In Incêndios Florestais em Portugal: Caracterização, Impactes e Prevenção, ed. J. S. Pereira, 

J. M. C. Pereira, F. C. Rego, J. M. N. Silva & T. P. Silva, pp. 327‑354. Lisboa: ISAPress.

Forestry Commission (1994). Forest Landscape Design Guidelines. London: Her Majesty’s 

Stationery Office. 

Grime, J. P., Hodgson, J. G. & Hunt, R. (1996). Comparative Plant Ecology. A Functional Approach to 

Common British Species. London: Chapman & Hall.

Hunter, M. L. (1990). Wildlife, Forests, and Forestry: Principles of Managing Forests for Biological Diversity. 

Englewood Cliffs (New Jersey): Prentice‑Hall.



Capítulo 6

204

Jones, H. E., Madeira, M., Herraez, L., Dighton, J., Fabião, A., González‑Rio, F., Fernandez‑Marcos, M., 

Gomez, C., Tomé, M., Feith, H., Magalhães M. C. & Howson, G. (1999). The effect of organic 

matter management on the productivity of Eucalyptus globulus stands in Spain and Portugal: 

tree growth and harvest residue decomposition in relation to site and treatment. For. Ecol. 

Manag., 122, 73‑86.

Jonsson, B. G. (1993). The bryophyte diaspore bank and its role after small‑scale disturbance in 

a boreal forest. Journal of Vegetation Science, 4, 819‑826.

Keenan, R .J. & Kimmins, J. P. (1993). The ecological effects of clear‑cutting. Environmental Reviews, 

1, 121‑144.

Kellner, O. (1993). Effects on associated flora of sylvicultural nitrogen fertilization repeated at 

long intervals. J. Appl. Ecol., 30, 563‑574.

Kent, M. & Coker, P. (1992). Vegetation Description and Analysis: a Practical Approach. London: 

Belhaven Press.

Lenhard, R. J. (1986). Change in void distribution and volume during compaction of a forest soil. 

Soil Sci. Soc. Am. J., 50, 462‑464.

Locasio, C. G., Lockaby, B. G., Caulfield, J. P., Edwards, M. B. & Causey, M. K. (1990). Mechanical site 

preparation effects on understory plant diversity in the Piedmont of the southern U.S.A. 

New For., 4, 261‑269.

Lundmark‑Thelin A. & Johansson, M.‑B. (1997). Influence of mechanical site preparation on de‑

composition and nutrient dynamics of Norway spruce (Picea abies (L.) Kart.) needle litter 

and slash needles. For. Ecol. Manag., 96, 101‑110.

Madeira, M., Magalhães, M. C., Azevedo, A., Fabião, A., Araújo, M. C. & Pina, J. P. (2004). Efeito da 

gestão dos resíduos de abate nas características do solo e no crescimento de uma planta‑

ção de Eucalyptus globulus, em talhadia. Rev. Ciências Agrárias, 27 (1), 414‑431.

Madeira, M., Melo, G., Alexandre, C. & Steen E. (1989). Effects of deep ploughing and superficial 

disc harrowing on physical and chemical soil properties and biomass in a new plantation of 

Eucalyptus globulus. Soil Till. Res., 14, 163‑175.

Marques, P. M. P. (1997). Gradagem e Fertilização num Povoamento de Eucalyptus globulus Labill. 

Efeitos a Curto Prazo. Relatório do Trabalho de Fim de Curso de Engenharia Florestal. 

Lisboa: Instituto Superior de Agronomia. 

Mathers, N. J. Mendham, D. S. & O’Connell, A. M. (2003). How residue management impact soil 



os impaCtes do euCaliptal na biodiversidade da vegetação sob Coberto

205

organic matter composition and quality under Eucalyptus globulus plantations in southwest‑

ern Australia? For. Ecol. Manag., 179, 253‑267.

Merino, A. & Edeso J. M. (1999). Soil fertility rehabilitation in young Pinus radiata D. Don. planta‑

tions from Northern Spain after intensive site preparation. For. Ecol. Manag., 116, 83‑91.

Moore, S. E. & Allen, H. L. (1999). Plantation forestry. In Maintaining Biodiversity in Forest Ecosystems, 

ed. M. L. Hunter Jr., pp. 400‑433. Cambridge: Cambridge University Press.

Nyland, R. D. (1996). Silviculture. Concepts and Applications. Forestry Series. New York: McGraw‑Hill 

International Editions. 

Nyland, R. D., Leaf, A. L. & Bickelhaut, D. H. (1979). Litter removal impairs growth of direct seeded 

Norway spruce. For. Sci., 25, 244‑246.

Oades, J. M. (1978). Mucilages at the root surface. J. Soil Sci., 29, 1‑16.

Ostertag, R. & Verville, J. H. (2002). Fertilization with nitrogen and phosphorus increases abun‑

dance of non‑native species in Hawaiian montane forests. Plant Ecol., 162, 77‑90.

Palviainen, M. (2005). Logging Residues and Ground Vegetation in Nutrient Dynamics of a Clear‑cut 

Boreal Forest. Academic dissertation. The Finnish Society of Forest Science, Finnish Forest 

Research Institute, Faculty of Agriculture and Forestry of the University of Helsinki and 

Faculty of Forestry of the University of Joensuu.

Peltzer, D. A., Bast, M. L., Wilson, S. D. & Gerry, A. K. (2000). Plant diversity and tree responses 

following contrasting disturbances in boreal forest. For. Ecol. Manag., 127, 191‑203.

Pérez‑Batallón, P., Ouro, G., Macias, F. & Merino, A. (2001). Initial mineralization of organic mat‑

ter in a forest plantation soil following different logging residue management techniques. 

Ann. For. Sci., 58, 807‑818.

Rackham, O. (1998). Savanna in Europe. In The Ecological History of European Forests, ed. K. J. Kirby 

& C. Watkins, pp. 1‑24. Wallingford (UK): CAB International.

Rosa, M. L., Gomes, M. F. & Espírito‑Santo, M. D. (1986). Influência de factores ecológicos e 

fitotécnicos na flora espontânea de sistemas florestais da região de Castelo Branco. 

In 1º Congresso Florestal Nacional, pp. 255‑260. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. 

Ross, D. J., Sparling, G. P., Burke, C. M. & Smith, C. T. (1995). Microbial biomass, C and N, and 

mineralizable‑N, in litter and mineral soil under Pinus radiata on a coastal sand: influence of 

stand age and harvest management. Plant and Soil, 175, 167‑177.

Russel, R. S. (1977). Plant Root Systems. London: McGraw‑Hill Book Company. 



Capítulo 6

206

Shammas, K., O’Connell, A. M., Grove, T. S., McMurtrie, R., Damon, P. & Rance, S. J. (2003). 

Contribution of decomposing harvest residues to nutrient cycling in a second rotation 

Eucalyptus globulus plantation in south‑western Australia. Biology and Fertility of Soils, 

38, 228‑235.

Smethurst, P. J. & Nambiar, E. K. S. (1989). Role of weeds in the management of nitrogen in a 

young Pinus radiata plantation. New For., 3, 203‑224.

Smethurst, P. J. & Nambiar, E. K. S. (1990). Effects of slash and litter management on fluxes of N 

and tree growth in a young P. radiata plantation. Can. J. For. Res., 20, 1498‑1507.

Smith, C. T., Dyck, W. J., Beets, P. N., Hodgkiss, P. D. & Lowe, A. T. (1994). Nutrition and productiv‑

ity of Pinus radiata following harvest disturbance and fertilization on coastal sand dunes. 

For. Ecol. Manag., 66, 5‑38.

Smith, D. M., Larson, B. C., Kelty, M. J. & Ashton, P. M. S. (1997). The Practice of Silviculture: Applied 

Forest Ecology. 9th. Edition. New York: John Wiley & Sons. 

Staples, T. E., Van Rees, K. C. J. & Van Kessel, C. (1999). Nitrogen competition using 15N 

between early successional plants and planted white spruce seedlings. Can. J. For. Res., 

29, 1282‑1289.

Thomas, S. C., Halpern, C. B., Falk, D. A., Liguori, D. A. & Austin, K. A. (1999). Plant diversity in 

managed forests: understory responses to thinning and fertilization. Ecological Applications, 

9 (3), 864‑879.

Tisdall, J. M. & Oades, J. M. (1982). Organic matter and water stable aggregates in soils. J. Soil Sci., 

33, 141‑163.

Yarie, J. (1980). The role of understory vegetation in the nutrient cycle of forested ecosystems 

in the mountain hemlock biogeoclimatic zone. Ecology, 61, 1498‑1514.

Zobrist, K. W., Hinckley, T. M. & Andreu, M. G. (2005). A Literature Review of Management 

Practices to Support Increased Biodiversity in Intensively Managed Loblolly Pine Plantations. 

Final Technical Report to the National Commission on Science for Sustainable Forestry 

(NCSSF). In http://www.ruraltech.org (consulta em Agosto de 2006).




