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MONITORIZAÇÃO DA TAXA E POTENCIAL DE NITRIFICAÇÃO

MODELAÇÃO DO EFEITO DA TEMPERATURA E 
HUMIDADE – SUPERFÍCIE DE RESPOSTA

A Região Demarcada do Douro (RDD), região de

elevada relevância na produção vitivinícola

Portuguesa, é uma região onde se esperam os

efeitos das alterações climáticas, como o

aumento da temperatura média anual e a

diminuição da precipitação.

EFEITO DA CONTAMINAÇÃO DE COBRE NA 
NITRIFICAÇÃO

O uso continuado de fungicidas que contêm Cu em vinhas leva à contaminação de

solos, conduzindo a uma acumulação deste metal n as camadas mais superficiais do

solo, mais ricas em matéria orgânica e com uma atividade microbiana mais intensa.

#Figura 1 _ Monitorização da Taxa e Potencial de Nitrificação de um solo de vinha.

#Figura 5 _ Função de declínio exponencial com
assimptota da Respiração do solo em função da
concentração de Cu adicionado.

#Figura 3 _ Superfície de Resposta da
Mineralização de N no solo em função da
temperatura, humidade e interação destas.

R2
adj. = 0,979

Q10 = 1,6

Máximo
40 °C
60 % WFP

#Figura 2 _ Superfície de Resposta da Respiração
do solo em função da temperatura, humidade e
interação destas.

R2
adj. = 0,983

Q10 = 1,7

Máximo
40 °C
60 % WFP

#Figura 6 _ Função de declínio exponencial com
assimptota da Taxa de Nitrificação em função da
concentração de Cu adicionado.

#Figura 7 _ Função de declínio exponencial com
assimptota do Potencial de Nitrificação em função da
concentração de Cu adicionado.

MO (mg MO kg-1) 31,61

Cu (mg Cu kg-1) 0,500 (baixo)

pH H2O 5,70

MO (mg MO kg-1) 13,96

pH H2O 6,20

#Tabela 2 _ Caracterização do solo utilizado no ensaio de incubação
de médio prazo para avaliação da influência do Cu na Respiração e
Nitrificação.

Um estudo preliminar, onde se verificou a

inibição do potencial de nitrificação pela

adição de Cu numa avaliação laboratorial,

conduziu a um ensaio de média duração,

utilizando um solo vitivinícola da RDD, em que

foi avaliada a influência do Cu quer na

respiração do solo – emissão de C-CO2 para a

atmosfera, quer na taxa e potencial de

nitrificação.

Neste ensaio de 28 dias, foram utilizadas 11

concentrações de contaminação com Cu (0 a

5084 mg Cu kg-1 de solo), com 4 repetições por

concentração. A respiração do solo (Figura 5),

bem como a taxa (Figura 6) e potencial de

nitrificação (Figura 7), em função da

concentração de Cu adicionada podem ser

ajustadas a funções de declínio exponencial

com assimptota, estes resultados revelam uma

inibição destes processos influenciada pelo Cu.
A acumulação de Cu, apesar dos efeitos negativos que possa ter no metabolismo da

videira e na atividade microbiana do solo, pode diminuir as perdas de N-NO3
- por

lixiviação bem como a emissão de CO2 e óxidos de N para a atmosfera.

#Tabela 1 _ Caracterização (pH e teor de MO) do solo utilizado no ensaio de
incubação de médio prazo para avaliação da Respiração e Mineralização
de N em função da temperatura e humidade.

Os resultados obtidos permitiram ajustar

regressões multivariadas com correlações

estatisticamente significativas, em função da

temperatura, da humidade e da interação

destas e ainda obter gráficos de superfície de

resposta (Figuras 2 e 3) que ilustram estas

regressões. A interação TxH parece ter um

maior efeito nas variáveis dependentes, e o

efeito da humidade do solo é mais

pronunciado com o aumento da temperatura.

Excluindo os valores dos extremos de

humidade de 10 % WFP, onde parece existir uma

limitação de substrato e existir um problema

de difusão/fluxo de massa que dificulta a

mobilidade de NH4
+, e os valores de 80 % WFP,

que representam condições de anoxia que

estimulam a desnitrificação, a nitrificação aos

28 dias tem uma correlação significativa com

a avaliação em laboratório da TN (Taxa de

Nitrificação), como se pode ver na Figura 4.
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#Figura 4 _ Correlação entre a TN e a nitrificação
ao fim de 28 dias de incubação.

Antecipar riscos, nos quais se incluem as alterações climáticas ou

a acumulação de cobre nos solos vitícolas, e quantificar as suas

consequências é fundamental para permitir a adoção de

estratégias que possam minimizar ou mitigar os impactos

negativos sobre a atividade vitícola.

A monitorização da taxa e potencial de nitrificação, bem como da

temperatura e humidade do solo, foi realizada durante

aproximadamente dois anos em amostras de cerca de 70 parcelas

de solos vitivinícolas da RDD. Na Figura 1, apresenta-se um exemplo

desta monitorização realizada no solo da Vinha da Quinta de Nossa

Senhora de Lurdes, no Campus da Universidade de Trás-os-Montes

e Alto Douro, Vila Real. No que diz respeito à taxa de nitrificação,

observa-se uma estreita relação com os valores atuais de

temperatura e humidade do solo, expressa pela equação:

TN = - 0,328 + 0,033 T + 1,645 H - 0,137 TxH - 0,001 T2 + 0,030 T2xH2 - 0,311 TxH2

R2
adj. = 0,962
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