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RESUMO 
A incorporação de biochar no solo, usado isoladamente ou em simultâneo com 
compostado, tem sido proposta como uma estratégia de mitigação das alterações 
climáticas, com efeitos benéficos no solo, no ambiente e na produção. Neste 
trabalho, pretendeu-se avaliar o efeito da incorporação de biochar (B), 
compostado (C) e biochar+compostado (BC) em comparação com uma 
testemunha (T), na qualidade da uva e do vinho.  

O trabalho, decorreu no biénio 2017-2018, numa vinha localizada na Quinta dos 
Aciprestes (Região Demarcada do Douro, sub-região do Cima Corgo). O ensaio, 
que teve início em Março de 2017, foi instalado numa vinha plantada com a casta 
Touriga Nacional, e constituído por quatro tratamentos (biochar (B) (5 t ha−1), 
compostado (C) (30 t ha−1), biochar+compostado (BC) (5 t ha−1+ 30 t ha−1) e 
testemunha (T)) cada um dos quais com cinco repetições. Em cada um dos anos, 
na época de vindima, procedeu-se à recolha de aproximadamente 200 bagos por 
repetição e tratamento. Os bagos foram congelados a -80ºC até à realização das 
análises. Os parâmetros analisados foram: pH e temperatura; ºBrix; compostos 
fenólicos (antocianas e polifenois totais) e FAN. Na mesma data, procedeu-se à 
colheita de uvas para vinificação. Após vinificação os parâmetros analisados 
foram: densidade; pH e temperatura, álcool, acidez volátil, acidez total, acidez 
fixa, compostos fenólicos: antocianas e polifenóis totais.  

Nas uvas, o pH não diferiu entre tratamentos em nenhum dos anos. O ºBrix apenas 
diferiu estatisticamente em 2018, quando foi superior em B comparativamente a 
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BC e a C. Em 2017, os teores em polifenóis e antocianinas foram estatisticamente 
superiores em B e BC relativamente a C, enquanto em 2018 foram superiores em 
B comparativamente aos outros tratamentos. O FAN foi sempre estatisticamente 
superior em B comparativamente aos outros tratamentos ensaiados.  

Pela inconsistência dos resultados observados entre anos, os trabalhos deverão 
prosseguir por forma a retirar conclusões vinculativas. Porém, parece evidente o 
impacto positivo da aplicação de biochar nas características qualitativas das uvas. 
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