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RESUMO 
A degradação do solo, causada por diversos fatores naturais (p. ex.: clima, 
topografia, hidrologia e características do solo) e antropogénicos (p. ex.: práticas 
culturais incorretas e contaminação por produtos químicos), representa uma 
ameaça para os ecossistemas terrestres e para a produção agrícola. A importância 
do solo tem vindo a ser reconhecida e, nos últimos anos, este tem recebido 
atenção crescente por parte de decisores políticos, como a Organização das 
Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, que decretou 2015 como sendo 
o ano internacional dos solos e estabeleceu a Parceria Global do Solo, que 
defende e coordena iniciativas destinadas a garantir que os solos estão 
representados nos diálogos sobre mudanças globais e consequentes decisões 
políticas. Mais recentemente, as Nações Unidas formularam os objetivos da 
Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável tendo incluído entre esses 
objetivos “proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 
terrestres, combater a desertificação, impedir e reverter a degradação dos solos, 
e deter a perda de biodiversidade” (Objetivo 15). De facto, o solo deve ter um papel 
chave em questões globais de sustentabilidade ambiental, como as alterações 
climáticas, o declínio da biodiversidade, a regulação hídrica e a segurança 
alimentar. A componente biológica que o constitui, e que representa uma pequena 
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fracção ( < 0,05% do peso seco), confere-lhe resiliência e é fundamental em 
muitas funções como: a reciclagem de nutrientes, a regulação de pragas e 
doenças, a infiltração e disponibilidade de água e a formação de agregados 
estáveis que diminuem o risco de erosão.  

Na região do Mediterrâneo, a vinha é das culturas que mais perdas de solo sofre 
e as principais causas prendem-se com:  

a) as mobilizações e a manutenção do solo sem coberto vegetal;  
b) a localização, frequentemente em solos inclinados e, consequentemente, mais 

susceptíveis à erosão, sobretudo aquando da  
c) ocorrência de eventos meteorológicos severos, principalmente chuvas intensas 

(concentradas principalmente na Primavera e no Outono).  

Para além disso, a já longa utilização de pesticidas orgânicos e inorgânicos nesta 
cultura resultou em concentrações elevadas destes poluentes nos solos, como é 
o caso dos metais pesados, com graves consequências a nível ambiental e 
toxicológico. Acresce que, esta degradação pode trazer consequências negativas 
importantes para a produção e qualidade do vinho, já que o solo representa uma 
componente chave no conceito de terroir. Nas condições apresentadas, a 
proteção/conservação deve ser encarada como uma questão fundamental em 
viticultura.  

Entre as práticas consideradas como tendo uma função determinante na 
promoção da saúde do solo, pelo papel que desempenham no incremento da sua 
componente biótica e, consequentemente, nos benefícios por ela facultados 
destacam-se:  

a) o fornecimento de matéria orgânica;  
b) o aumento da diversidade da flora que reveste o solo; e  
c) a redução da intensidade da mobilização.  

A Tarefa 1 Maximizing soil functional agrobiodiversity for a more sustainable 
viticulture, da Linha VITALITYWINE, do projecto INTERACT - “Integrated Research 
in Environment, Agro-Chain and Technology”, teve por objetivo global identificar 
e promover o uso de práticas culturais que, aplicadas à vinha da Região 
Demarcada do Douro (RDD), possam melhorar o funcionamento da biota do solo, 
no sentido de apoiarem uma produção vitícola sustentável, de alta qualidade, a 
par de facultarem outros serviços do ecossistema. As práticas avaliadas foram 
principalmente:  

1) o enrelvamento do solo (com vegetação natural e semeada), e  
2) a aplicação ao mesmo, na forma de correctivos, de compostado proveniente 

de resíduos vinícolas e de biochar, isoladamente ou misturados em diferentes 
proporções.  

Os parâmetros em análise foram:  

1) a abundância e diversidade das populações de artrópodes (estimadas quer 
através de armadilhas de queda do tipo pitfall, no caso dos grupos epígeos, 
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quer através da colheita de amostras de solo e extração por meio de funis de 
Berlese-Tullgren, no caso dos grupos edáficos) e  

2) a provisão de serviços do ecossistema, designadamente a proteção biológica 
de conservação contra pragas e doenças, traduzida na intensidade do seu 
ataque, por sua vez estimada por observação visual, com recurso a armadilhas 
e através da monitorização das populações de artrópodes auxiliares chave (por 
ex.: crisopídeos, sirfídeos e mimarídeos).  

Paralelamente procuraram validar-se, para as condições da RDD, bioindicadores 
da qualidade biológica do solo, de uso simples, capazes de permitirem avaliar o 
impacto das práticas culturais adotadas. Os bioindicadores avaliados foram:  

1) as populações de artrópodes edáficos e o seu grau de adaptação ao solo, 
traduzido em características morfológicas (na forma do designado índice de 
Qualidade Biológica do Solo – QBS);  

2) a diversidade funcional microbiana, caracterizada através do seu perfil 
metabólico com recurso a EcoPlate™ (Biolog, Inc.) e que permite a rápida 
caracterização do estado ecológico dos solos; e  

3) a atividade alimentar da microfauna do solo através do uso de “bait”-lâminas, 
que consistem em tiras de PVC perfuradas, preenchidas com um substrato 
alimentar “standard”, que são inseridas no solo, e onde se assume que a 
degradação do substrato está diretamente relacionada com a atividade dos 
organismos do solo 

Os resultados obtidos estão ainda em análise, designadamente na perspectiva da 
sua integração. Contudo, embora preliminares, esses resultados apontam para 
conclusões consideradas interessantes do ponto de vista dos objectivos do 
trabalho desenvolvido. Assim:  

1) o solo enrelvado apresentou significativamente maior abundância e diversidade 
de artrópodes comparativamente ao solo mobilizado, embora não se tenham 
observado diferenças significativas entre o enrelvamento com vegetação 
natural e o semeado;  

2) observaram-se correlações positivas entre a abundância e a diversidade de 
artrópodes detritívoros e predadores (sobretudo aranhas e carabídeos) e quer 
a percentagem de coberto vegetal quer a diversidade de espécies de plantas; 

3) as modalidades onde se aplicou compostado e biochar+compostado, 
apresentaram significativamente maior abundância de artrópodes predadores, 
particularmente carabídeos, estafilinídeos e opiliões, comparativamente às 
modalidades onde se aplicou biochar isoladamente e do que a testemunha;  

4) em ensaios de semi-campo, culturas-padrão desenvolvidas em solos onde se 
aplicou compostado e biochar+compostado revelaram capacidade de, quando 
atacadas por um herbívoro, libertarem voláteis (os “HIPV – herbivore induced 
plant volatiles”) com atractividade sobre Chrysoperla carnea, um importante 
predador de pragas de diversas culturas, designadamente da vinha;  

5) o índice de Qualidade Biológica do Solo (QBS) revelou-se adequado para avaliar 
a qualidade do solo das vinhas especificamente no que se refere ao uso do 
enrelvamento comparativamente à mobilização. 
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