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O papel da actividade biológica 
A formação do solo (pedogénese) e a nutrição das plantas são condicionadas por reacções de 
origem bioquímica. O seu desenvolvimento efectua-se na presença de seres vivos. O 
conhecimento da actividade biológica de um solo permite assim perceber a dinâmica da sua 
evolução e a capacidade de troca entre o solo e a planta. 

Os solos encerram um elevado número de seres vivos (microflora, micro e mesofauna) cuja 
actividade tem ligação mais ou menos directa com o seu “funcionamento”. Quais as medidas 
biológicas e bioquímicas «operacionais», isto é, verdadeiramente utilizáveis para avaliar os 
efeitos das práticas agrícolas sobre a qualidade dos solos e o ambiente? São de seguida 
apresentados os principais métodos analíticos passíveis de originar informação sobre a 
actividade biológica no solo. No entanto, deve ser assinalado que estes métodos não 
substituem a observação de terreno (fossa pedológica); são um complemento. 

Actualmente, não existe um referencial fiável para os indicadores da actividade biológica do 
solo. Estes utensílios não permitem diagnosticar a «qualidade» do solo no momento da sua 
medição. A sua utilização não deve ser visada senão num quadro de acompanhamento 
temporal da parcela. Estes utensílios incidem sobre a evolução do estado biológico do solo. 

Os métodos de avaliação 

• A biomassa microbiana 
A noção de biomassa microbiana enquadra o conjunto de microorganismos do solo (bactérias, 
fungos, etc.). Corresponde à medida do carbono contido nos seres vivos do solo. A biomassa 
microbiana é por conseguinte uma medida global; representando uma quantidade de carbono 
“vivo” no solo. Este método apresenta as vantagens de ser aplicável a todos os tipos de solos, 
de estar praticamente “normalizado” e de ser de aplicação relativamente fácil. 

 

• Os diferentes tipos de matéria orgânica do solo 

Existem duas formas identificadas de matéria orgânica: a matéria orgânica muito estável - 
«húmus» - e a fracção viva – a biomassa microbiana. 

Entre estas duas formas existe uma fracção orgânica intermediária. Esta fracção pode ser 
estimada por diferentes métodos: extracção com água quente, fraccionamento granulométrico e 
medição da fracção não humificada da matéria orgânica (método Hérody). O conhecimento da 
quantidade deste tipo de matéria orgânica dá-nos indicações sobre a estrutura da globalidade 
da matéria orgânica do solo. É um indicador de evolução rápida (3 a 5 anos). 

 

• A mineralização do carbono e do azoto 

Trata-se de medir o potencial de mineralização. O método consiste em medir a mineralização 
do carbono e do azoto em condições controladas, próximas do óptimo biológico (28 dias a 
28ºC) 
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Esta quantidade de carbono indexada à dimensão da biomassa microbiana permite chegar à 
taxa de renovação do carbono «vivo». 

 

• A actividade enzimática do solo 

A degradação da matéria orgânica pelos seres vivos ocorre, principalmente, através das 
enzimas. É assim possível estimar a actividade biológica medindo determinadas funções 
enzimáticas do solo. 

Estes métodos são pouco práticos uma vez que a medição é muito específica e difícil de 
aproximar de uma noção de funcionamento do solo. 

• A medição macrobiológica 
 

A avaliação da população de minhocas consiste em determinar o número, a massa e a 
diversidade destes organismos presentes no solo. Os métodos de amostragem são precisos e 
não permitem uma utilização de rotina. De qualquer forma, podem ser apontadas aproximações 
por simplificação dos métodos utilizados. 

As minhocas são organismos vivos estruturantes do solo (galeria, mistura da matéria 
orgânica,...). A sua avaliação depende da estrutura do solo e do seu potencial de evolução. 
Outros organismos do solo podem ser descriminados. Tal é o caso dos artrópodes ou dos 
microartropodes. Esta identificação permite avaliar o efeito de determinada prática agrícola (por 
comparação com uma testemunha) sobre a população biológica. Estes métodos são fiáveis se 
for efectuada uma avaliação precisa da população presente de cada espécie. São indicadores 
utilizados no quadro da investigação. 

Como interpretar os resultados da análise biológica? 
 
O nível da biomassa microbiana está dependente de vários factores. Com o objectivo de melhor 
interpretar futuras análises, procurou-se avaliar esta variabilidade em função do solo e do clima. 

Variabilidade da biomassa microbiana em função do solo 
Para a abordagem da variabilidade ligada ao solo realizámos um estudo em três tipos diferentes 
de solo. Os solos calcários margosos (profundo ou superficial) caracterizam-se por pH básico 
(8,5), teor de argila de 30% e teor de calcário total elevado, superior a 40%. Os solos 
fersialíticos caracterizam-se por pH menos básico (6,5 a 7), teor de argila da ordem dos 15% e 
pela ausência de calcário. A primeira observação a reter é, em todos os solos profundos, o nível 
fraco de biomassa microbiana (da ordem de 80mg c/kg) (Fig. 1) e uma grande variabilidade em 
função das amostras. 
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Figura 1: Nível de biomassa microbiana nos diferentes tipos de solo 

 
 
 
Em segundo lugar, não é possível definir um nível de referência por tipo de solo. Com efeito, as 
diferenças entre os solos calcários margosos superficiais e profundos é tão acentuada como 
aquela existente entre os fersialíticos e os calcários margosos superficiais. 

Variabilidade em função do clima 
 
A actividade dos microorganismos do solo está dependente da água e da temperatura do solo. 
Por isso tentamos determinar com exactidão a variabilidade da biomassa microbiana ao longo 
do ano em clima mediterrânico (Fig. 2 e 3). 

Figura 2: Evolução do nível de biomassa microbiana  
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Figura 3: Evolução da biomassa microbiana em dois tipos diferentes de 
solo 

 

                
 
Foi constatado que o nível de biomassa pode variar do simples para o dobro em função da data 
de colheita da amostra. 

Dois períodos surgem como sendo os mais favoráveis à vida dos microorganismos: Outono e 
Primavera. O Verão pode ser considerado como o período mais desfavorável à vida no solo. 
Além disso, constata-se que esta tendência é independente do nível de biomassa microbiana 
existente no solo (Fig. 3). 

Deste estudo deve ser retida a importância, no quadro de um acompanhamento temporal da 
biomassa microbiana, de serem colhidas amostras nos mesmos períodos de cada ano. Por 
vezes, o nível de biomassa microbiana parece muito sensível à seca. Aconselha-se, por isso, 
em meio mediterrânico, a recolha de amostras no Outono, período com regime hídrico mais 
favorável. A definição de normas de referência da biomassa microbiana parece de elaboração 
delicada. Somente a criação de uma base de dados poderá permitir obter valores de referência 
em função das características do solo e do clima. 

Concretamente, estas análises apenas poderão caracterizar uma parcela no quadro de um 
acompanhamento temporal. 

Utilização de indicadores microbiológicos 
 

Com o objectivo de sistematizar a utilização de indicadores microbiológicos, será tomado o 
exemplo de uma parcela experimental comparando a cobertura vegetal com o controlo químico 
de infestantes. 

Neste quadro, três indicadores foram acompanhados: o rendimento microbiano (BM/C), a 
respiração específica (Cm/BM) e o conjunto da matéria orgânica. 

O rendimento microbiano permite avaliar a parte do carbono de origem microbiana contida no 
carbono orgânico total. Esta parte é reduzida, da ordem de poucos pontos percentuais. No local 
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estudado foi constatado que a promoção da cobertura vegetal do solo permite aumentar 0,5% a 
parte de carbono vivo (Fig. 4). 

Figura 4: Avaliação do rendimento microbiano 

 
 

A respiração específica corresponde à rapidez de renovação do carbono de origem microbiana. 
No nosso exemplo, constata-se que a promoção da cobertura vegetal do solo não acelerou a 
renovação do carbono vivo. (Fig. 5). 

Figura 5: Avaliação da respiração específica 

               
 

Com estes dois indicadores constata-se que a parte do carbono vivo aumentou com a cobertura 
vegetal do solo. Pelo contrário, a actividade deste tipo de carbono não foi modificada. 

A repartição entre carbono livre (fracção mineralizável) e carbono ligado (fracção estável) foi 
totalmente modificada. (Fig. 6). Com a cobertura vegetal do solo a parte do carbono livre 
passou de 20% para 50%. Este facto confirma as observações precedentes, isto é, a cobertura 
vegetal do solo permitiu acumular a fracção mineralizável (fonte de nutrientes para os 
microorganismos) mas não aumentou a actividade de mineralização (actividade dos 
microorganismos). 
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Figura 6: Carbono livre e carbono ligado na fracção de carbono orgânico 
total 

 

                
 

 

No futuro, o acompanhamento desta parcela deverá permitir saber se a actividade dos 
microorganismos se desenvolve. A ausência de desenvolvimento será um sinal de mau 
funcionamento: o solo acumularia, nessa situação, matéria orgânica fresca mas não existiria 
capacidade de a digerir a fim de estabilizar e de reforçar a sua estrutura. 

 

Utilização da descriminação de populações: os microartropodes 
 

Durante 3 anos foi conduzido um estudo que permitisse conhecer o impacto da alteração das 
práticas agrícolas sobre as populações de microartropodes. 

Quatro itinerários técnicos foram comparados: a eliminação integral de vegetação (herbicidas 
de pré-germinação e pós-germinação), Cobertura Vegetal Natural Controlada (herbicida de pós-
germinação), cobertura vegetal natural e mobilização do solo. 

De uma forma sintética, constatou-se que a cobertura vegetal natural e a cobertura vegetal 
natural controlada possibilitam uma abundância total superior (Fig. 7). 
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Figura 7: Abundância total de microartropodes 

 
 

 
 
 
 
Pelo contrário, apenas a cobertura vegetal apresenta uma riqueza específica superior ao 
controlo químico integral de vegetação (diferença significativa) (Fig. 8). 
 

Figura 8: Riqueza específica global de microartropodes 

 

 
 
 

O indicador “descriminação de microartropodes” é assim sensível a alterações de práticas de 
mobilização do solo. Este indicador evidencia o efeito benéfico (abundância e diversidade) da 
cobertura vegetal do solo e, em menor medida, da cobertura vegetal natural controlada. 


