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RESUMO 
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 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, bem como a diminuição 
da precipitação. O Azoto (N) é um nutriente que limita o crescimento e 
desenvolvimento das culturas na maioria dos ecossistemas agrícolas, nos quais 
os microrganismos têm um papel fundamental nas transformações e 
fitodisponibilidade do N. Compreender os fluxos de mineralização e nitrificação 
do solo e antecipar as taxas pode ajudar na fertilização mais adequada e 
consequentemente numa utilização mais eficiente do N pelas culturas. 

Com o fim de prever as consequências das alterações climáticas nos solos de 
vinhas Portuguesas, o primeiro objetivo deste trabalho foi monitorizar e modelar 
as taxas instantâneas de mineralização e nitrificação de N em função da 
temperatura e da humidade, em amostras colhidas periodicamente em condições 
reais de campo. Em laboratório, e recorrendo a ensaios de incubação de médio 
prazo modelaram-se as emissões de C-CO2, e os fluxos mineralização e 
nitrificação de N através de regressões multivariadas significativas que permitem 
desenhar superfícies de resposta em função da temperatura, humidade e a 
interação destas duas variáveis. Avaliar a influência da acumulação de Cobre (Cu) 
no ciclo do N em solos de vinha da RDD foi, igualmente, outro objetivo deste 
trabalho. 

mailto:valmeida@utad.pt


   
  // pág #2 

 

A otimização de métodos para a avaliação de taxas de nitrificação em laboratório 
foi o primeiro trabalho desenvolvido. Foi estudado o efeito do tempo de incubação 
para a estimativa laboratorial da taxa de nitrificação do solo, em alternativa à 
determinação do potencial de nitrificação, método descrito na norma ISO 15685. 
Em ambas as alternativas, a produção de NNO2 - durante as primeiras 10 h de 
incubação apresentou um aumento linear em função do tempo (R2 = 0,998). Após 
este período, a relação da produção de N-NO2 - com o tempo passa a ser menos 
proporcional, obedecendo a uma função logística (R2 = 0,983), não se podendo 
atribuir esta quebra de proporcionalidade à limitação de substrato. Ao contrário 
do indicado na literatura (24 h), os resultados obtidos indicam que a avaliação da 
taxa efetiva de nitrificação de um solo deverá ser realizada com base num período 
de incubação de 5 h, semelhante ao utilizado para o potencial de nitrificação. 

A monitorização da taxa e potencial de nitrificação, bem como da temperatura e 
humidade do solo, foi realizada durante aproximadamente dois anos e meio em 
amostras de cerca de 70 parcelas de solos vitivinícolas da RDD. 

A modelação do efeito da temperatura e humidade, em solos da RDD, recorrendo 
a ensaios de média duração permitiu-nos calcular regressões multivariadas 
significativas em função da temperatura, humidade e a interação destas variáveis, 
e ainda desenhar gráficos de superfícies de resposta que ilustram estas 
regressões. A interação temperatura-humidade parece apresentar um maior 
efeito nas variáveis dependentes, com o efeito da humidade do solo a ser mais 
intenso com o aumento da temperatura. Embora as equações para cada solo 
sejam diferentes, a temperatura ótima e o Q10 calculado são semelhantes. Em 
média, os Q10 calculados foram de 1,7 para as emissões de C-CO2 e de 1,6 para a 
mineralização de N, valores que significam, em média, um aumento de 9 % e 8 % 
respetivamente, para cada aumento de 1 °C de temperatura. 

O uso continuado de fungicidas que contêm Cu em vinhas leva à contaminação 
de solos, conduzindo a uma acumulação deste metal nas camadas mais 
superficiais do solo, mais ricas em matéria orgânica e com uma atividade 
microbiana mais intensa. Foi realizado um estudo preliminar com o objetivo de 
avaliar em laboratório o efeito da contaminação de Cu nos fluxos de nitrificação 
e desnitrificação. Os potenciais de nitrificação e desnitrificação foram avaliados 
num solo vitivinícola da RDD, com contaminação de Cu (0, 2, 5 e 10 mM). Os 
resultados obtidos foram ajustados a modelos de declínio exponencial. Os 
resultados mostram que o Cu em solução induz diferenças significativas (p<0,001) 
no potencial de nitrificação e (p<0,01) no de desnitrificação, quando comparados 
com o controlo, embora esta inibição seja menor no potencial de desnitrificação 
do que no de nitrificação. 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 óxidos de N 
para a atmosfera. 

O estudo preliminar anterior, levou a um ensaio de média duração, utilizando um 
solo vitivinícola da RDD, onde foi avaliada a influência do Cu quer na respiração 
do solo – emissão de C-CO2 para a atmosfera, quer nos fluxos de mineralização 
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e nitrificação de N. A respiração do solo em função da quantidade de Cu 
adicionada ao solo ajusta-se a uma função de declínio exponencial com 
assimptota (R2 = 0,972) onde a dose de 212 mg Cu kg-1 solo inibe 50 % da 
respiração, na ausência de adição de Cu. Funções do mesmo tipo ajustam-se 
tanto aos resultados obtidos para a taxa de nitrificação (R2 = 0,955) como aos 
resultados obtidos para o potencial de nitrificação (R2 = 0,950), para ambos, em 
média, a dose de Cu necessária para uma inibição de 50 % é de aproximadamente 
74 mg Cu kg-1 solo.  

O trabalho desenvolvido, permitiu-nos compreender melhor os fluxos de 
mineralização e nitrificação de N nos solos vitivinícolas da RDD e as influências 
que a temperatura, humidade e ainda metais, como o Cu (metal que, em solos 
vitícolas, apresenta um elevado risco de acumulação), podem ter nestes fluxos. 

 


