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Introdução aos temas

APRESENTAÇÃO
não hajam quaisquer dúvidas: o acesso comercial aos mercados que pagam para ter produtos de qualidade 
(nacionais e estrangeiros) é o factor principal no sucesso de qualquer projecto vitivinícola Bio/Biodinâmico 
actual. no entanto, têm sido problemas técnicos de campo que mais limitações têm imposto na expansão 
das áreas em modo de produção biológico em Portugal. As estratégias e técnicas vitícolas deram, nos úl-
timos 8 anos, um salto evolutivo em quantidade e qualidade que, por vezes, nos deixa indecisos quanto ao 
rumo a seguir. surge agora a necessidade de destrinçar valor estratégico nas operações face aos nossos 
objectivos comerciais / produtivos.

TIPOS DE COBERTOS

Vivos
• semeados permanentes (extremes ou compostos)
Caso sejam bem geridos podem durar mais de dez anos com um comportamento razoavelmente estável. 
são o caso típico das soluções comerciais Fertiprado (Revin).
• semeados temporários (extremes ou compostos)
são normalmente utilizados como ferramenta de transição para os cobertos naturais espontâneos. Um co-
berto típico é a mistura de aveia com tremocilha que é capaz de dissipar totalmente em três a quatro anos.
• naturais espontâneos
Caracterizados geralmente por uma elevada diversidade possuem uma eficiência mobilizadora de nutrien-
tes dificilmente ultrapassável.

Mulch
• materiais biodegradáveis
Incluem-se erva, matos, palha, cascas de pinheiro, estilha, cartão,engaço, bagaço antes e após destilação, etc.).
• materiais “inertes”
O material inerte mais utilizado é a pedra natural espontânea que é “alinhada” na linha (após cava).

DEFINIÇÃO DE TERMINOLOGIA E ÂMBITO

Utilizaremos pouco a expressão “biológico” ou “modo de produção biológico” no decurso desta exposição. 
Iremos, na maioria das vezes, explorar os conceitos de ecologia e boas práticas agrícolas que servem de 
padrão para qualquer modo de produção qualitativo, qualquer que seja o seu enquadramento legal. no 
entanto, as técnicas descritas estão, sem dúvida, optimizadas para um ambiente de quinta em modo de 
produção biológico e, nalguns casos, biodinâmico. Iremos abordar toda a gestão dos solos, focando parti-
cularmente os cobertos vegetais, integrando-os com o controlo / equilíbrio de vigor.

PORQUÊ BIOLÓGICO / BIODINÂMICO?

escolhemos conscientemente este “modo de Produção Biológico” / Biodinâmico como o enquadramento 
legal que mais próximo está da verdadeira integração da ecologia na produção agrícola. não é uma ques-
tão de fundamentalismo, apenas a certeza de que neste momento não existe alternativa legal diferencia-
dora mais sustentável.
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Cobertos vegetais

GESTÃO DOS SOLOS

A base de qualquer boa produção (de qualidade superior, entenda-se) está no equilíbrio entre planta e solo. 
A planta precisa, para isso, de estar bem implantada ao nível da exploração de solo (i.e. sistema radicular 
em profundidade) e de ter uma micorrização eficaz. A existência de um coberto vegetal na vinha permi-
te-nos isso. A comparação do desenvolvimento radicular de vinhas com e sem coberto vegetal permite 
algumas conclusões interessantes. O desenvolvimento radicular global (nº de raízes) é aproximadamente 
idêntico mas o perfil da distribuição apresenta diferenças nos horizontes superficial (0-20cm) e profundo 
(>5m). no horizonte superficial as vinhas com coberto vegetal têm menor desenvolvimento radicular em 
contraponto com o maior desenvolvimento das raízes mais profundas. A concorrência superficial leva a 
vinha a aprofundar as suas raízes. Adicionalmente o coberto vegetal é normalmente formado por plantas 
que micorrizam promovendo a presença de inóculo micorrízico pronto para “infectar” novos lançamentos 
radiculares. Podemos ainda interferir directamente na capacidade de autofertilização de um solo através 
de sementeiras: p.ex. sementeira de leguminosas (ervilhaca, tremocilha, trevos, etc.) com o objectivo de 
aumentar a percentagem de matéria orgânica do solo.

Plantas bio-indicadoras
A existência de dominâncias de plantas, tanto nas vinhas como bordaduras e zonas de refúgio selvagens, 
é, potencialmente, fonte de informação da natureza do nosso solo e da sua evolução. no entanto, a simples 
presença pode não ser significativa. É normalmente necessária a observação de dominâncias, zonas onde 
a prevalência da planta seja evidente. Todas as plantas têm gamas de condições óptimas de desenvolvi-
mento tanto em termos de nutrientes como em termos de estrutura do solo que as suporta. Algumas delas 
evoluíram por especialização em condições adversas (ex. sistema radicular pivotante adaptado a solos 
compactos) e outras em condições mais ricas em nutrientes (ex. nitrófilas são apenas frequentes em solos 
ricos em azoto), etc.
exemplos de plantas bio-indicadoras:
nitrófilas: urtiga, consolda, malva, erva moira.
Compactação: língua de ovelha (Plantago lanceolata).
Acidez: fetos, língua de vaca (Rumex acetosa).
Potássio: saramagos

Compactação
É possível observar dois tipos distintos de fenómenos de compactação:

1 > originados por acção mecânica;
2 > originados por migração química/mineral de fracções do solo.

no primeiro caso o fenómeno poderá ser de incidência localizada (zona de passagem dos rodados do 
tractor) ou mais alargada (passagens de fresa).
no segundo caso o problema poderá evoluir por retrogradação (desvitalização / remineralização) do solo 
ou, em solos frágeis, ao fazer a preparação do solo em tempos de chuva levando a uma compactação 
superficial do solo relativamente pouco importante mas, ao mesmo tempo, a uma compactação mineral 
entre os horizontes 2 e 3.
Os problemas de compactação poderão evoluir lenta e acumulativamente num solo sem que se observem 
repercussões evidentes na vinha. A observação de inversões de flora poderá indiciar precocemente o fe-
nómeno. Uma vez suspeita a presença de compactação, a única forma segura de despistar a situação é a 
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abertura de um perfil de solo. As medidas possíveis de adoptar são:
a) promover o aparecimento de um coberto vegetal com capacidade de descompactação (densidade sig-
nificativa de plantas com raízes pivotantes: tremocilha, tremoço, rábano forrageiro, etc.). b) quebra do ho-
rizonte compactado através de passagem em entrelinhas alternadas de um dente (aiveca p.ex.) ao centro 
e/ou na passagem dos rodados (rasgando sem inverter o perfil de solo).

Matéria orgânica
sabemos hoje que um solo não precisa de ser rico em matéria orgânica para ser fértil. Com valores de 
matéria orgânica de 1% estamos desde já com capacidade de satisfazer todas as necessidades da vinha 
e do coberto vegetal.
O factor mais importante (para a vinha) é a sua actividade microbiológica, por vezes designada “vida” ou 
“vitalidade”. Um solo desvitalizado, por excesso de mobilizações ou anos de aplicações de herbicidas, pode 
ter análises de nPK e mO teoricamente perfeitas mas estar totalmente bloqueado. O esforço de correcção 
neste capítulo deverá privilegiar a utilização de matérias orgânicas pouco evoluídas, aplicadas em superfí-
cie, e fomentada uma compostagem in situ, sem qualquer enterramento.

Balanços reais
As necessidades de reposição do solo são mínimas se tivermos em linha de conta as origens dos vários 
elementos exportados pela actividade vitícola. O ar e a água são, afinal, as fontes dos principais elementos 
constitutivos: C, H, O e n. Apenas cerca de 0,6% do peso vindimado tem origem em elementos da rocha 
mãe.

AUTO-FERTILIZAÇÃO

Uma vez compreendida a componente real das necessidades de nutrientes em viticultura torna-se evidente 
que um processo autónomo de enriquecimento dos solos acaba por ser a estratégia mais interessante para 
a obtenção de qualidade. são as plantas que colonizam o solo (semeadas ou espontâneas) que o criam 
e/ou o fazem evoluir (estruturando-o). esta forma de estimular uma evolução única dos solos fomenta 
naturalmente a expressão de algo igualmente único nos vinhos (um “terroir”). mais importante ainda, o 
equilíbrio do trinómio vigor – fitossanidade – qualidade da produção não é (em condições normais) pertur-
bado com este processo evolutivo orgânico.

TRABALHOS DE PREPARAÇÃO DO SOLO / SEMENTEIRAS

O coberto vegetal apenas carece de condições específicas em sementeiras de espécies pouco rústicas. 
Para cereais como a aveia ou centeio e leguminosas como a ervilhaca e a tremocilha esta questão ra-
ramente se coloca. no entanto pode existir uma real necessidade de correcção superficial (apenas) para 
favorecer o aparecimento de algumas espécies de plantas (espontâneas). Para isso usam-se quantidades 
muito pequenas de lithothamne (25-100kg/ha) para espalhamento ou pulverização superficial sem enter-
ramento. esta micro correcção é normalmente suficiente para providenciar as condições mínimas para que 
algumas sementes de espécies como trevos e luzernas expontâneos possam vingar (mesmo em zonas 
com pH supostamente difícil para estas espécies).
O trabalho de solo para preparação de uma sementeira deve, sempre que possível, ser minimizado. Quan-
do, no Outono, pretendemos impor uma nova dominância acrescentando uma densidade elevada de uma 
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planta (ex. aveia) é suficiente efectuar o espalhamento da semente (a lanço ou usando taipais num espa-
lhador de adubo) e realizar um corte alto ao coberto já existente). As novas sementes não serão levadas 
pelas chuvas e os novos rebentos estarão protegidos do frio do Inverno. Caso não tenhamos um coberto 
minimamente interessante já instalado, uma simples passagem superficial (5cm) com escarificador é sufi-
ciente para o enterramento das sementes.

COBERTOS VEGETAIS E ESPONTÂNEOS 

O processo de implantação de um coberto vegetal espontâneo é provavelmente o mais difícil de dominar. 
durante o período inicial (~3 anos) não existem dominâncias definidas e muito do terreno ainda se en-
contra pouco “ocupado” podendo surgir nesta fase algumas espécies indesejáveis (gramas, junça, etc.) ou 
pouco interessantes (avoadinha, fetos, etc.). Regra geral pretende-se que o solo seja dominado por plantas 
anuais de ciclo o mais complementar à vinha possível.
Também como regra geral todas as vivazes devem ser limitadas no seu desenvolvimento e em caso algum 
permitidas dominar áreas significativas da parcela. A utilização da aveia ou centeio como coberto estrutu-
rante de solo também permite alguma inibição de vivazes por ensombramento e pelos efeitos alelopaticos 
que possui.
no controlo do coberto podemos recorrer a cortes - efectuados com carpinadeira, destroçador de fa-
cas/martelos ou trituradora de vides a 5-10cm do solo - quando o coberto tem ~50cm. estes cortes têm 
objectivos multiplos:
• limitar a formação de microclimas húmidos por debaixo da vinha (sobretudo na linha) em momentos de 
susceptibilidade a ataques de míldio;
• a selecção das espécies que lançam semente e indução ao aparecimento progressivo de plantas de 
porte mais baixo e em roseta;
• quando efectuados sobre uma massa vegetal significativa permitem a criação de um mulch natural que 
protege o solo da exposição excessiva durante os meses de Verão.
no entanto têm o revés de ser uma das operações mais dispendiosas em termos de tempo e gasto de 
combustível. O uso muito frequente deste método (sobretudo em zonas de crescimentos vegetativos eleva-
dos) contribui para o aparecimento progressivo de compactações na passagem dos rodados. estes cortes 
deverão ser iniciados pouco antes do abrolhamento da vinha (se possível, o primeiro a dente, com ovelhas). 
O corte é repetido sempre que o coberto atinja ~50 cm ou até que se preveja que o risco fitossanitário 
para a vinha decorrente do coberto seja negligenciável. Caso queiramos garantir alguma “re-sementeira” 
devemos “calcular” o momento do último corte de modo a que a planta consiga fechar o seu ciclo antes 
que o stress hídrico seque a planta por completo.
Outra operação comum é a escarificação – sempre ligeira (5-10cm) – usada como forma de controlo de vi-
vazes. Pretende-se com este trabalho expor as raízes de vivazes (como a grama) ao sol intenso de Verão.

RETROGRADAÇÃO DOS SOLOS

Alguns solos mais expostos têm tendência a regredir na sua evolução natural começando a ganhar musgos 
e plantas (pioneiras) típicas da colonização de solos recém-formados a partir da rocha. Frequentemente 
são solos onde a prática de utilização de herbicidas tem já um historial longo e/ou sistemático. Ao primeiro 
sinal desta mineralização excessiva deve-se despoletar uma estratégia de protecção fomentando a produ-
ção de um coberto vegetal com muita massa e que tenha um rácio C/n elevado. Pretende-se produzir com 
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isto um mulch capaz de proteger o solo.
Preferencialmente deve ser utilizado um rolo-faca no “corte” do coberto de modo a não reduzir a capa-
cidade de ensombramento dos restolhos (convertidos assim em mulch). A partir do momento em que os 
restolhos resistem no terreno sem que desapareçam a meio do verão altera-se então de volta a estratégia 
do coberto vegetal para uma tónica de “terroir” com plantas espontâneas.

NOVAS VINHAS

A limpeza inicial do terreno a plantar deve ser minuciosa removendo materiais que possam constituir focos 
de infecção de armilaria e outros fungos criptogâmicos de difícil gestão (sobretudo as touças e raízes de 
árvores abatidas). Para que se evitem problemas desta natureza nunca se enterram matérias orgânicas 
frescas. As correcções de fundo de pH são de limitadíssima utilidade. As atenções deverão estar viradas 
para as correcções em superfície com pouco ou (melhor) nenhum enterramento sendo que, no máximo, 
o solo pode receber 1ton de calcário dolomítico por hectare a cada ano (no caso de subidas de pH). no 
entanto, pode ser interessante não corrigir o pH nativo para alem do horizonte 1.

A CHAVE DE TUDO
O trinómio “vigor – fitossanidade – qualidade” é gerido através de pequenas intervenções 
em múltiplos pontos do processo: gestão de solo / coberto vegetal – carga em poda – bio-
estimulação foliar – poda verde.
mudanças bruscas em qualquer destas áreas acarretam perturbações em todos os três 
elementos do outro lado da equação.
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