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Resumo 
O controlo de infestantes é uma das maiores dificuldades a ultrapassar no conjunto das 

práticas culturais em Agricultura Biológica. Os métodos conhecidos apresentam limitações, sendo 
necessário desenvolver alternativas. O presente trabalho avaliou o efeito do controlo de infestantes 
com aves sobre as propriedades físico-químicas do solo, comparando-o com outros métodos 
comumente usados em Agricultura Biológica. 

Os ensaios foram realizados na vinha e na cultura milho-grão, tendo sido o controlo de 
infestantes realizado por galinhas e por patos, respetivamente. Na vinha o controlo de infestantes com 
galinhas foi comparado ao controlo com roçadora e à testemunha, em quatro repetições por 
tratamento. No milho-grão o controlo de infestantes com patos foi comparado ao controlo com o 
mulching de estilha, ao queimador a propano, à testemunha técnica e à testemunha, em três repetições 
por tratamento. Os parâmetros do solo avaliados foram pH, condutividade elétrica, matéria orgânica, 
fósforo e potássio extraíveis, cálcio e magnésio. No milho-grão foi também determinada a densidade 
aparente à superfície do solo. 

Como resultados significativos (p <0,05), registaram-se as alterações no teor de magnésio do 
solo na vinha após o tratamento galinhas e nos teores de matéria orgânica, cálcio e magnésio do 
tratamento roçadora. No milho-grão, o tratamento patos alterou o teor de potássio, cálcio e a 
densidade aparente do solo. Nos demais tratamentos observaram-se alterações do teor de cálcio e da 
densidade aparente no tratamento mulching de estilha, do teor de potássio, cálcio e da densidade 
aparente no tratamento queimador e do teor de potássio na testemunha técnica. 

No curto período de observações o controlo de infestantes com aves não se revelou melhor 
para o solo do que os demais métodos. Salvaguardando-se a diferença de condições testadas em ambas 
as culturas, os resultados demonstraram benefícios adicionais no controlo de infestantes com galinhas 
face ao controlo com patos. 
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Abstract 

Weed control effect with poultry on the physicochemical soil properties 
The weed control is one of the most difficult management practices to overcome in the whole 

of the cultural practices of organic farming. The current methods for this purpose have limitations and 
drawbacks, so is need to develop new solutions. The presented study evaluated the effect of weed 
control with poultry on physic and chemical soil properties, comparing to other methods used in 
organic farming. 

The experiments took place in a vineyard and in the maize crop, where the weed control were 
carried out by chickens and ducks, respectively. In the vineyard the weed control with chickens were 
compared with the use of brushcutter and with the control, in four replications per treatment. In the 
crop maize the weed control with ducks were compared with woodchips mulching, propane burner, 
technical control and control, in three replications per treatment. The soil parameters analyzed were 
pH, electrical conductivity, organic matter, phosphorus and extractable potassium, calcium, 
magnesium, and in the maize crop, also were monitored the soil bulk density. 

In the vineyard after the weed control with chickens the soil magnesium content changed 
(significant results for p <0.05) as well as the organic matter content, calcium and magnesium content 
in the brushcutter treatment. In the maize crop, significant results after weed control with ducks were 
registered in the content of potassium, calcium and soil bulk density, while woodchips mulching 
treatment changed the calcium content and soil bulk density. Propane burner treatment changed the 
content of potassium, calcium and soil bulk density. Technical control treatment changed the 
potassium content. 
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In the short period the weed control with poultry did not show clear benefits to the soil 
properties when compared with the current methods used in the organic farming. Despite the different 
conditions, the results point to some additional benefits in weed control with chickens compared to the 
control with ducks. 
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Introdução 

O controlo de infestantes em Agricultura Biológica é uma das maiores dificuldades a 
ultrapassar neste modo de produção e daí constituir uma das principais limitações à adesão dos 
agricultores ou à conversão dos sistemas para a Agricultura Biológica (Lampkin, 1990; cit. por 
Ferreira, 2012). 

A Agricultura Biológica é uma alternativa à agricultura dita convencional, uma vez que não 
utiliza produtos químicos sintéticos, tais como fertilizantes e pesticidas. No entanto, o controlo de 
infestantes pode comprometer os rendimentos, sendo uma das principais restrições neste modo de 
produção (Li et al., 2012). 

Não sendo permitida a luta química com o uso dos herbicidas sintéticos para o controlo de 
infestantes, em Agricultura Biológica o controlo fica limitado aos métodos físicos tais como cobertos 
vegetais permanentes, o empalhamento, a monda térmica, a monda mecânica e a monda manual. No 
entanto, cada uma destas formas apresenta limitações ou até mesmo inconvenientes, sendo necessário 
testar mais opções alternativas para o controlo de infestantes. Além das várias limitações existentes 
tais como os custos dos equipamentos, a disponibilidade de material vegetal para o empalhamento, a 
disponibilidade e custos elevados da mão-de-obra, há a particular dificuldade do controlo de 
infestantes na linha (Vangessel et al., 1995; Melander & Rasmussen, 2001; Ascard & Fogelberg, 2002; 
Pannacci et al., 2007; Melander et al., 2012; cit. por Pannacci & Tei, 2014). 

O exemplo mais conhecido do controlo de infestantes realizado por aves é a introdução de 
patos em campos de arroz, trazendo várias vantagens como seja a incorporação de nutrientes, a 
redução do uso de fertilizantes químicos e pesticidas, o aumento da segurança alimentar do produto e 
o aumento da produtividade global (Wang et al., 2004; Zhan et al., 2002; Zhen et al., 2002; cit. por Xi & 
Qin, 2009).  

A aplicação de estrume de galinha é benéfica para o solo devido ao seu teor em nutrientes, boa 
capacidade de retenção da água e facilmente biodegradável porque tem baixa relação C/N (El Nadi et 
al., 1995). O estrume de pato é um material também com elevada biodegradabilidade e elevado teor de 
nutrientes (Wan et al., 2012). 

O presente trabalho avaliou os efeitos no solo após o controlo de infestantes com aves, 
nomeadamente galinhas e patos, comparando os efeitos com os métodos comumente usados em 
Agricultura Biológica. 

 
Material e métodos 

Os ensaios experimentais foram realizados em dois locais distintos, numa vinha da Quinta da 
Serradinha, localizada na freguesia da Barreira, concelho de Leiria e na cultura do milho-grão, numa 
parcela designada “Caldeirão”, localizada na exploração da Escola Superior Agrária de Coimbra. 

A vinha em que foi realizado o estudo tem 19 anos de idade, é da casta Castelão enxertada em 
R99 e com um compasso de plantação de 2,5 x 1 m. Foram comparados três tratamentos: controlo de 
infestantes com galinhas, com roçadora portátil de costas e a testemunha que corresponde às práticas 
de controlo de infestantes correntes na quinta. Cada tratamento com quatro repetições dispostas 
aleatoriamente, sendo a área de cada talhão de 9 m2 (18 m de comprimento x 0,5 m de largura). Cada 
unidade experimental tinha um casal de galináceos da raça Preta Lusitânica, que eram deslocados com 
intervalos de quatro dias, suplementados diariamente com 150 g de concentrado e água, estando 
confinados em estruturas móveis com 2,6 m de comprimento + 0,7 m de abrigo. O estudo teve início a 
16 de maio com a colocação das galinhas na vinha e término a 10 de junho, estando assim os animais 
25 dias no terreno, onde produziram cerca de 5,8 t/ha de excrementos. 

O milho-grão utilizado nos ensaios foi a variedade regional Pigarro, sendo semeado no dia 13 
de maio com uma densidade de sementeira de 86 000 sementes/ha e uma entrelinha de 75 cm. Foram 
comparados cinco tratamentos: controlo de infestantes com patos, controlo com mulching de estilha, 
uso de queimador a propano e dois tipos de testemunha, uma técnica em que foi realizada a sacha e a 
amontoa e uma testemunha simples sem nenhuma intervenção. Cada tratamento continha três 
repetições, sendo a disposição dos ensaios aleatória. A área de cada talhão é de 20 m2 (6,67 m de 
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comprimento x 3 m de largura) compreendendo assim quatro linhas. Em cada talhão relativo a este 
tratamento foram colocados quatro patos da raça Marreco de Pequim a realizarem o pastoreio durante 
8 horas diárias, sendo suplementados ao fim do dia após a recolha, inicialmente com 100, passando a 
200 e acabando com 250 g de concentrado, tendo disponível no campo apenas água. O milho foi 
sachado no dia 11 de junho (nos talhões destinados aos tratamentos patos, estilha, queimador e 
testemunha técnica) e também amontoado no dia 19 de junho (apenas nos talhões do tratamento 
testemunha técnica). O estudo iniciou no dia 24 de junho com a colocação dos patos no milho, 
encerrando no dia 10 de julho, após os animais terem completado 13 dias no terreno, onde produziram 
cerca de 1,3 t/ha de excrementos. A estilha foi aplicada com 5 cm de altura, uma largura de aplicação 
de 20 cm (10 cm para cada lado da linha) e perfazendo cerca de 19,5 t/ha. 

Os dados climáticos dos dois locais de estudo são semelhantes entre si e dentro dos valores 
médios normais para a estação do ano em que decorreram os ensaios, temperatura elevadas e 
precipitação baixa, de acordo com os quadros 1 e 2, que apresentam os valores ocorridos nos 
concelhos de Leiria e Coimbra, respetivamente. 

O quadro 3 apresenta a diversidade da composição físico-química dos materiais que foram 
sendo depositados no solo, os excrementos de galinha e de pato e a estilha florestal. 

As amostras de solo foram colhidas com uma sonda de trado, a 20 cm de profundidade. Na 
vinha foram colhidas quatro subamostras por talhão e na cultura milho-grão foram colhidas doze 
subamostras, com quatro pontos em cada uma das três entrelinhas. Para a densidade aparente do solo 
colheram-se três amostras por talhão, numa disposição dos anéis próximos em triângulo. A 
calendarização sequencial de recolha das amostras nos dois locais foi semelhante, sendo recolhida a 
primeira amostragem antes da entrada dos animais em campo, a segunda após a sua saída e a terceira 
passado algum tempo da saída dos animais (após 10 semanas na vinha e após 6 semanas no milho) a 
fim de identificar a médio prazo os efeitos das possíveis alterações provocadas nos vários tratamentos. 

A análise das amostras de solo consistiu na determinação dos seguintes parâmetros: pH (por 
potenciometria), condutividade elétrica (por condutivimetria), matéria orgânica (oxidação a 590ºC), 
fósforo e potássio extraíveis (método de Egner-Riehm, com leitura do fósforo em espectrofotómetro de 
absorção molecular e do potássio em espectrofotómetro de absorção atómica), cálcio e magnésio 
(extracção com acetato de amónio e leitura em espectrofotómetro de absorção atómica) e, ainda nos 
solos ocupados com milho-grão, foi também nada a densidade aparente (amostras secas a 105ºC 
durante 48 h). 

O tratamento dos dados consistiu na realização da ANOVA e comparação de médias pelo teste t 
(ambas com significância de 0,05), recorrendo-se ao programa SAS (Statistical Analysis Software). 
Além da comparação de médias por amostragem, foi também realizada a comparação das diferenças 
entre amostras (segunda e primeira, terceira e segunda), de modo a identificar possíveis aumentos ou 
decréscimos significativos. 

 
Resultados e discussão 

Na vinha os resultados apresentados no quadro 4 mostram alterações significativas dos 
parâmetros matéria orgânica, cálcio e magnésio. O tratamento galinhas resultou num aumento do teor 
de magnésio da segunda para a terceira amostragem, tal como o aumento verificado no estudo 
realizado por Adeleye et al. (2010). No tratamento roçadora os talhões apresentavam desde logo 
valores iniciais de pH significativamente diferentes entre si, pelo que se considera que as diferenças 
encontradas na segunda amostragem são independentes dos tratamentos realizados. No entanto, este 
tratamento provocou uma descida do teor de matéria orgânica da primeira para a segunda 
amostragem, ao contrário do verificado por Ferrara et al. (2012), que registaram um aumento do teor 
da matéria orgânica. Com um valor mais baixo de cálcio na segunda amostragem e após uma descida 
generalizada do teor em cálcio em todos os tratamentos da segunda para a terceira amostragem, o 
tratamento roçadora demonstrou uma descida que é significativamente inferior à verificada nos outros 
dois tratamentos. Mais uma vez, não é concordante com Ferrara et al. (2012) que não registou 
alterações significativas no teor deste nutriente. O teor de magnésio aumentou significativamente 
também no tratamento roçadora, quando da segunda para a terceira amostragem e Ferrara et al. 
(2012) também não registaram alterações no teor deste elemento no solo. 

Relativamente à cultura do milho, os resultados apresentados no quadro 5, mostram 
alterações significativas nos parâmetros potássio, cálcio e densidade aparente. O tratamento patos 
resultou numa descida do teor de potássio da segunda para a terceira amostragem, facto não verificado 
por Adeleye et al. (2010) que registaram um aumento do teor deste nutriente. Quanto ao cálcio, após 
uma descida da primeira para a segunda amostragem, há um valor significativamente mais baixo na 
segunda amostragem e, após uma descida em todos os tratamentos da segunda para a terceira 
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amostragem neste nutriente, é uma descida significativamente menor enquanto Adeleye et al. (2010) 
também registaram um aumento deste nutriente. Na terceira amostragem, o valor da densidade 
aparente do solo foi superior, enquanto Ojeniyi et al. (2013) não registaram alterações neste 
parâmetro. O tratamento estilha com um valor significativamente mais baixo de cálcio na segunda 
amostragem, devido a uma subida inferior entre a primeira e a segunda amostragem, e após descida 
generalizada deste nutriente entre a segunda e a terceira amostragem, resultou numa descida 
significativamente menor, contrariando o verificado por Nzanza & Pieterse (2012), os quais não 
registaram alterações. Na terceira amostragem, este tratamento demonstrou um maior valor de 
densidade aparente do solo, ao contrário dos resultados obtidos por Himelick & Watson (1990). No 
tratamento queimador houve uma descida do teor de potássio da segunda para a terceira amostragem, 
sendo que o potássio tem uma temperatura limiar de 774ºC, a partir da qual ocorre a sua volatilização 
(Raison et al., 1985 cit. por DeBano, 1990), podendo ser esta a razão da redução do teor no solo. Neste 
tratamento também o cálcio sofreu uma redução significativamente maior da segunda para a terceira 
amostragem, sendo a sua temperatura limiar de 1484ºC (Raison et al., 1985 cit. por DeBano, 1990). A 
densidade aparente do solo aumentou na terceira amostragem, o que está de acordo com o verificado 
por Stoof et al. (2010). 

A testemunha técnica apresentou entre a segunda e a terceira amostragem uma descida 
significativa no teor de potássio. 

 
Conclusões 

Salvaguardando-se a particularidade das condições testadas, o controlo de infestantes com 
galinhas revelou ser mais interessante para as propriedades do solo do que o controlo com patos. No 
entanto, são colocadas reservas a esta conclusão porque efetivamente houve algumas diferenças nas 
condições em que os ensaios decorreram nos dois locais, nomeadamente: a) o maior tempo total de 
permanência das galinhas no terreno; b) o tempo diário de permanência das galinhas ter sido três 
vezes o tempo de permanência dos patos; c) maior densidade animal no milho, 1 pato por 5 m2 e 1 
galinha por 9 m2; d) alojamento móvel nas galinhas e alojamento fixo nos patos. Verificou-se também 
que, para as condições testadas e a curto prazo, o controlo de infestantes com aves não revelou 
melhoria significativa na generalidade das propriedades físico-químicas avaliadas no solo, 
comparativamente aos métodos regularmente usados em Agricultura Biológica. 
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Quadro 1  Dados climáticos em Leiria. 
 
Parâmetro Unidades maio junho julho agosto 
Média T. mín . ºC 10,8 13,8 15,9 15,2 
Média T. máx.  ºC 24 26,1 25,7 26,7 
Precipitação  mm 65,8 18,5 1,8 3,1 
Fonte: IPMA 
 
 
 
 
 
Quadro 2  Dados climáticos em Coimbra.  
 
Parâmetro Unidades maio junho julho agosto 
Média T. mín.  ºC 12,2 14,8 16,3 15,7 
Média T. máx.  ºC 25,3 28,7 28,8 29,2 
Precipitação  mm 59,6 7,6 0,8 3,2 
Fonte: IPMA 
 
 
 
 
 
Quadro 3  Caracterização físico-química dos materiais depositados no solo. 
 
Parâmetro Unidades Excremento de 

galinha 
Excremento de 
pato 

Estilha 

Humidade (%) 21,90 76,05 23,69 
pH  8,7 7,7 6,5 
Condutividade 
eléctrica 

(mS cm-1) 5,17 7,86 0,48 

Matéria orgânica (%) 53,90 70,74 93,62 
Carbono orgânico (%) 29,43 36,53 43,74 
Azoto Kj (%) 3,34 3,06 0,55 
Razão C/N  9 12 80 
Fósforo total (%) 1,44 1,02 0,04 
Potássio total (%) 4,52 3,31 0,44 
Cálcio total (%) 2,85 5,44 2,08 
Magnésio total (%) 0,32 1,27 0,08 
Cobre total (mg kg-1) 471 52,15 22,9 
Zinco total (mg kg-1) 293 14,83 34,6 
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Quadro 4  Análise estatística dos resultados da vinha. 
 
 Tratamento pH CE  MO  P2O5  K2O  Ca2+  Mg2+  
   mS cm-1 % mg kg-1 me 100g-1 
1 Galinhas 6,03ab 0,08 1,55 57 123 2,99 0,98 

 Roçadora 5,73b 0,08 1,88 73 137 2,69 0,90 
 Testemunha 6,25a 0,08 1,91 101 125 3,60 0,70 
2 Galinhas 6,23a 0,06 1,82 53 136 4,27a 0,48 

 Roçadora 5,98b 0,06 1,69 67 150 2,02b 0,45 
 Testemunha 6,43a 0,05 2,19 81 141 4,17a 0,60 
3 Galinhas 6,05 0,13 1,58 77 166 1,88 1,25a 
 Roçadora 5,78 0,16 1,61 87 191 1,54 1,07a 
 Testemunha 6,13 0,11 1,97 102 146 1,52 0,62b 
2-1 Galinhas 0,20 -0,02 0,26a -4 13 1,28 -0,50 

 Roçadora 0,25 -0,02 -0,19b -6 13 -0,67 -0,45 
 Testemunha 0,18 -0,03 0,28a -20 16 0,57 -0,10 
3-2 Galinhas -0,18 0,08 -0,24 24 30 -2,40b 0,77a 
 Roçadora -0,20 0,11 -0,08 20 41 -0,48a 0,62a 
 Testemunha -0,30 0,06 -0,22 21 5 -2,65b 0,02b 
Notas: médias seguidas com letras diferentes são significativamente diferentes, ausência de letra 
quando não são significativamente diferentes; 2-1: diferenças entre amostragem 2 e amostragem 1;    
3-2: diferenças entre amostragem 3 e amostragem 2. 

 
 
 

Quadro 5  Análise estatística dos resultados da cultura do milho. 
 
 Tratamento pH CE MO P2O5 K2O Ca2+ Mg2+ Dap 

  mS cm-1 % mg kg-1 me 100 g-1 g cm-3 

1 Patos 6,10 0,13 2,45 167 185 8,33 0,68 1,30 

 Estilha 6,43 0,05 2,45 174 187 5,86 0,77 1,32 
 Queimador 6,30 0,09 2,37 166 184 4,88 0,69 1,26 
 Test.técnica 6,17 0,08 2,28 139 188 3,97 0,57 1,40 
 Testemunha 6,33 0,04 2,36 126 165 3,85 0,58 1,27 
2 Patos 6,43 0,07 2,74 172 199 5,03b 0,60 1,39 
 Estilha 6,67 0,07 2,69 167 190 6,11b 0,65 1,27 
 Queimador 6,53 0,05 2,56 157 180 7,97a 0,69 1,35 
 Test.técnica 6,50 0,06 2,50 138 186 7,94a 0,63 1,31 
 Testemunha 6,53 0,05 2,72 126 150 9,35a 0,70 1,29 
3 Patos 6,50 0,06 2,53 169 173 2,78 0,54 1,38a 
 Estilha 6,60 0,06 2,67 173 194 3,01 0,63 1,43a 
 Queimador 6,50 0,08 2,44 168 176 2,96 1,09 1,40a 
 Test.técnica 6,33 0,07 2,24 133 164 2,33 0,48 1,34ab 
 Testemunha 6,37 0,04 2,64 139 175 2,93 0,62 1,24b 
2-1 Patos 0,33 -0,06 0,29 5 14 -3,31c -0,08 0,09 
 Estilha 0,23 0,01 0,24 -6 3 0,25b -0,13 -0,05 
 Queimador 0,23 -0,04 0,19 -9 -4 3,08a 0,00 0,08 
 Test.técnica 0,33 -0,02 0,22 -2 -1 3,97a 0,07 -0,10 
 Testemunha 0,20 0,01 0,37 1 -15 5,50a 0,12 0,02 
3-2 Patos 0,07 -0,01 -0,20 -2 -26c -2,25a -0,06 -0,01 
 Estilha -0,07 -0,01 -0,02 6 4ab -3,10a -0,02 0,15 
 Queimador -0,03 0,02 -0,11 11 -4bc -5,00b 0,40 0,05 
 Test.técnica -0,17 0,00 -0,26 -5 -22bc -5,61bc -0,15 0,04 
 Testemunha -0,17 -0,01 -0,08 13 25a -6,42c -0,08 -0,05 
Notas: médias seguidas com letras diferentes são significativamente diferentes, ausência de letra 
quando não são significativamente diferentes; 2-1: diferença entre amostragens 2 e 1; 3-2: diferença 
entre amostragens 3 e 2.  


