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INTRODUÇÃO

A

Enquadrada na Linha VITALITYWINE, a tarefa 1 “Maximizing soil functional
agrobiodiversity for a more sustainable viticulture” teve como objetivo promover o uso
de práticas culturais, na vinha, que melhorem o funcionamento da biota do solo, no
sentido de apoiar uma produção sustentável e de qualidade.
O trabalho teve como principais objetivos estudar o papel do enrelvamento (Fig. 1),
bem como da aplicação, separadamente ou em conjunto de corretivos ao solo
(compostado de resíduos vinícolas e biochar), na abundância e diversidade das
populações de artrópodes e na provisão de serviços do ecossistema, como a
proteção biológica de conservação contra pragas. Pretendeu-se ainda validar, para
as condições da Região Demarcada do Douro (RDD), bioindicadores da qualidade
biológica do solo de uso simples, capazes de avaliarem o impacto de práticas
culturais adotadas.

#Fig. 1_ Aspeto do ensaio de enrelvamento
(semeado com leguminosas (A) e natural (B)).

RESULTADOS

MATERIAL E MÉTODOS
(Qta

No seu conjunto, o trabalho decorreu em cinco quintas da RDD
da Granja, Qta dos Aciprestes, Qta das Carvalhas, Qta de S. Luíz e Qta
dos Murças). O impacto das práticas culturais nos artrópodes
avaliou-se por amostragem através de: a) armadilhas de queda do
tipo pitfall; b) armadilhas cromotrópicas amarelas e brancas; c)
armadilhas alimentares; d) por colheita de solo e extração por meio
de um extrator de funil de Berlese-Tullgren; e e) por observação
visual. Através de ensaios de semi-campo e com recurso a um
olfatómetro avaliou-se a preferência de predadores por voláteis
libertados por plantas desenvolvidas em solos com diferentes tipos
de corretivos e posteriormente atacadas por insetos fitófagos.
Avaliou-se também a possibilidade de utilizar como bioindicadores
da qualidade biológica do solo: a) os artrópodes edáficos através do
cálculo do índice de QBS (qualidade biológica do solo) (Fig. 2); b) a
diversidade funcional microbiológica através do uso de EcoPlate ™
(Biolog, Inc.) (Fig. 3) e c) a atividade alimentar da microfauna do solo
através do uso de “bait”-lâminas (Fig. 4).
#Fig. 2_ Amostra de artrópodes edáficos
usada no cálculo do QBS: neste método os
artrópodes são classificados de acordo
com o seu grau de adaptação ao solo,
tendo por base características
morfológicas. O pressuposto é que, quanto
maior o número de artrópodes adaptados
ao solo presentes numa amostra, maior é a
qualidade biológica desse solo
#Fig. 3_ Placas EcoPlate™: consistem na
medição da intensidade de utilização, por
parte dos microrganismos, de 31 fontes de
carbono diferentes, produzindo um perfil
metabólico e permitindo uma rápida
caracterização do estado ecológico dos
solos

B

➢ a abundância e diversidade de artrópodes do solo foi
incrementada
em
solos
com
enrelvamento,
comparativamente ao solo mobilizado;
➢ a abundancia e diversidade de artrópodes do solo e da
canópia, em geral, não diferiu entre as modalidades de
enrelvamento (semeado vs natural);
➢ a abundância e diversidade de detritívoros e predadores
(sobretudo aranhas (Fig. 5) e carabídeos) esteve
positivamente correlacionadas com a percentagem de
coberto vegetal e diversidade de plantas que o compõem;
➢ a abundância de artrópodes predadores (particularmente
carabídeos, estafilinídeos e opiliões) foi incrementada pela
aplicação de compostado e biochar+compostado,
comparativamente à aplicação de biochar e à testemunha;
➢ ensaios
de
semi-campo
sugerem
que
plantas
desenvolvidas
em
solos
com
compostado
e
biochar+compostado têm, quando atacadas por insectos, a
capacidade de libertar voláteis (os designados voláteis de
plantas induzidos pelo ataque de herbívoros) capazes de
atraírem predadores desses inimigos das culturas (Fig 6);
➢ o QBS foi inferior em solos mobilizados comparativamente
aos com enrelvamento.

#Fig. 5_ As aranhas são dos
principais predadores do solo. A
sua abundância foi
incrementada pela
implementação de práticas
como o enrelvamento e a
incorporação de corretivos como
compostado e
biochar+compostado

#Fig. 6_ Olfatómetro usado na
avaliação da capacidade de,
plantas atacadas por fitófagos,
atraírem predadores, neste caso a
crisopa-comum: 60% dos
indivíduos foram atraídos pelas
plantas desenvolvidas em solos
com compostado ou com
compostado+biochar

#Fig. 4_ Bait-lâminas: consistem em tiras
de PVC perfuradas que, depois de
preenchidas com um substrato, são
inseridas no solo, assumindo-se que a
degradação do substrato está diretamente
relacionada com a atividade dos
organismos. Na imagem pode ver-se um
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