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Aplicação da biotecnologia para recuperação de áreas 

degradadas



- Solo é a base para a nossa sobrevivência 

- As causas para a degradação do solo são variadas

- As tecnologias de recuperação de solos baseadas na biodiversidade 

contribuem para a sustentabilidade dos ecossistemas - fitogestão

- A fitogestão pode trazer vantagens económicas numa perspectiva de 

valorização e economia circular



Erosão

Compactação

Exaustão de nutrientes

Base para produção de alimentos

Produção de biomassa

Regula disponibilidade de água

SOLO SOLO -- um dos um dos recursosrecursos vitaisvitais do do planetaplaneta

Recurso Ameaças

Exaustão de nutrientes

Perda de matéria orgânica

Salinização

Contaminação

Regula disponibilidade de água

Reciclagem de nutrientes

Armazenamento de carbon organico

Representa ¼ da biodiversidade



Metalomecanica Combustão

FONTES DE 
CONTAMINAÇÃO

25% dos solos em todo o mundo sofre alguma forma de degradação

Na União Europeia, a área de

solo contaminado é c. 8%,

estimando-se que aumente

50% até 2025

(European Environment

Agency, 2012)

Deposição de 
resíduos

Extracção de 
minérios

Agricultura e florestaEfluentes industriais

Agency, 2012)



½ a 1/3 de desperdício/perda de alimentos anualmente –

“desperdício” de solo 

“…agriculture and food 

consumption are among the 

most important drivers of 

environmental pressure. The 

sector is one of the leading 

causes of land-use change 

22ndnd largest largest 
country in the country in the 

worldworld

the leading 

causes of land-use change 

(and subsequent 

biodiversity loss), climate 

change, water 

scarcity/pollution and soil 

degradation…”

http://www.rona.unep.org/documents/partnerships/SCP/Assessment_of_Env._Impact
_of_SCP_on_Priority_Products.pdf



Fitogestão – uma alternativa para recuperação de solos?

Forma alternativa de valorização de solos degradados e 

abandonados – uso para produção de biomassa e/ou

energia (e.g., uso de plantas de elevada biomassa para 

valorização energética, plantas para biocombustíveis)

CATÓLICA PORTO
BIOTECNOLOGIA

Bioenergy crops



Biomassa

•Produção de biomassas 
(madeira e energia)

Fitotecnologias como ferramenta de gestão de solos
contaminados

Aumento da 
Biodiversidade do 

solo

Proteção: redução 
da erosão e da 
dispersão de 
contaminantes  

Sequestração de 
carbono



FitogestãoFitogestão-- o “o “acimaacima” e o “” e o “abaixoabaixo” do solo…  ” do solo…  

Interacções
“invisiveis” no 

subsolo necessárias
para a recuperação
do coberto vegetal e do coberto vegetal e 
das funções do solo.

Plantas e Microrganismos –
parceiros na recuperação



Microrganismos que ajudam na recuperação do solo – probióticos do solo

Crescimento das plantas sob stress

Distúrbios hormonais e 
nutricionais

Maior 
suscetibilidade a 

doenças

Diminuição do 
crescimento

Bactérias AMF

Aumento do 
status 

nutritivo

Aumento do 
crescimento

Aumento da 
tolerância à 
toxicidade

Potenciação do 
sistema de defesa



Fungo Planta

Água e Nutrientes

Ectomicorriza

+

��SimbioseSimbiose entre planta e entre planta e fungosfungos –– um um exemploexemplo

Bioinóculos como Ferramenta Biotecnologica – Fungos Micorrízicos

� Promoção da protecção radicular face a condições adversas
- Stress hídricos
- pH e temperaturas extremas
- Stresses provocado por metais pesados e tóxicos

Hidratos de carbono



Uso de fungos
micorrízicos e 

bacterias promotoras
de crescimento para 

a reflorestação e 
agricultura

Parcelas de 
Demonstração

Alguns exemplos de aplicação
Ferramentas biotecnológicas para a melhoramento das práticas em sistemas agro e 

florestais respeitando a sustentabilidade ambiental e a segurança alimentar

agricultura

Do Laboratório para o Campo –
desenvolvimento de bioinóculos

para aumento do rendimento
produtivo com menor uso de 

químicos (fertilizantes e 
pesticidas)

Uso de fungos
micorrízicos, bacterias

promotoras de 
crescimento e 
endófitos para 

recuperação de solo  
degradados





LOCAIS

Rede transnacional de locais

contaminados em Portugal, Espanhacontaminados em Portugal, Espanha

e França estabelecida para 

demonstrar a sustentabilidade das 

opções de fitogestão



- Promoção da gestão de espaços degradados e sua recuperação

através das fitotecnologias

- Promoção da biodiversidade e melhoria dos ecossistemas de forma 

a permitir o uso sustentável dos recursos naturais



SITE    BORRALHA    MINE    

Sources    of    

contamination    

- Former mine activity: 

tungsten production 

- Tailings and ponds exposed 

to climateric conditions 

Soil    Main    Cu (825), Zn (140) , Cd (3), As 

S3: MINA BORRALHA

Soil    Main    

contaminants    (ppm)    

Cu (825), Zn (140) , Cd (3), As 

(44), Pb (92) 

- O Couto Mineiro da Borralha foi 
estabelecido em 1902 com uma 
superfície de 1179 ha;

- A exploração era essencialmente 
focada em wolframite, scheelite, 
calcopirite;

- Cessou a sua atividade em 1986, sem 
supervisão, estando as escombreiras
a barragem de rejeitados sujeitas a 
lixiviação ácida.



S3 - Mina Borralha

CATÓLICA PORTO
BIOTECNOLOGIA

Plots delimitedLimpeza e delimitação

DESENHO EXPERIMENTAL –
375 m2, 21 plots



PLOTS EXPERIMENTAIS

High yielding crops 
 

Sunflower (Helianthus annuus) 
  

Tree plantations 
 
Poplar (Populus nigra) 
 

Intercropping 
 
 
 
Winter crops  

Poplar (P. nigra) intercropped with a mix of 
Alfalfa (Medicago sativa) and Clover (Trifolium 

repens) sowed in rows  
 
Alfalfa (M. sativa) and clover (T. repens) 
 

Bioinoculation Inoculation of plant growth-promoting 
microorganisms (bacteria and arbuscular 
mycorrhizal fungi - AMF) 



High yielding crops 
 
Tree plantations 

Sunflower (Helianthus annuus) 
 
Poplar (Populus nigra) 
 

Intercropping 
 

Poplar (P. nigra) intercropped with a mix of 
Alfalfa (Medicago sativa) and Clover (Trifolium 

FITOTECNOLOGIAS APLICADAS

1. Melhoram fertilidade do solo

2. Protecção contra erosão

3. Prevenção de lixiviação de nutrientes
 
 
 
Winter crops  

Alfalfa (Medicago sativa) and Clover (Trifolium 

repens) sowed in rows  
 
Alfalfa (M. sativa) and clover (T. repens) 
 

Bioinoculation Inoculation of plant growth-promoting 
microorganisms (bacteria and arbuscular 
mycorrhizal fungi - AMF) 

4. Aumenta produtividade da cultura principal

5. Aumenta SOM (matéria orgânica solúvel) 

6. Aumenta a presença de insectos benéficos e 
polinizadores



S3: S3: MINA BORRALHAMINA BORRALHA
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Non-inoculated Inoculated Non-inoculated inoculated 

Cd    - Plantas estabeleceram-se apesar das altas concentrações 

de metais no solo

- Inoculação diminuiu a biomassa vegetal do girassol 

(relacionada com o teor de metais) 

Non-inoculated Inoculated Non-inoculated inoculated 

Root Shoot - O  uso de rotação de culturas promoveu crescimento das 

plantas no 2º ano e pode ser útil para melhorar a fertilidade

do solo e o crescimento vegetal.

- Bioinoculação – importante para a fitoestabilização ou 

Fitoextração?



Estamos a analisar 
biodiversidade do solo 
e funções do solo

2018



FungosFungos ectomicorrízicosectomicorrízicos -- bioinoculantesbioinoculantes para para crescimentocrescimento de de 

árvoresárvores sob stresssob stress



Inoculação de plântulas

ProduçãoProdução de de plantasplantas micorrizadasmicorrizadas

Produção inóculo
Produção de plantas

Inoculação de plântulas

Baldio de Vilar do Chão 

(Vieira do Minho)

Pinus Pinaster

Campo experimental

10.000

Pinus
pinaster

3.000 

Quercus
rubra

Viveiro do Cruzeiro 
(Miranda), 

Concelho de Arcos 
de Valdevez 



Pinus pinaster

Quercus rubra

ViveiroViveiro

- Plantas inoculadas com performance superior



� Incrementos de biomassa obtidos em árvores inoculadas em solo queimado

A bioinoculação/micorrização com fungos micorrizicos pode ser

uma ajuda valiosa no processo de reflorestação de zonas ardidas

(stress).
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� Após transplante para zona ardida

� Fungos micorrizicos - inoculação promoveu crescimento mesmo no 
campo
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Outras aplicações - Floresta urbana
URBANMYCOSERVE:

� Gestão de comunidades de fungos
ectomicorrízicos na promoção de
serviços do ecossistema fornecidos
por árvores em contexto urbano;

� Projeto de investigação e inovação no
âmbito do programa europeuâmbito do programa europeu
BiodivERsA3 que envolve além de
parceiros científicos europeus, parceiros
locais empresariais como a Forestis e
institucionais com a Câmara Municipal do
Porto. Projeto coordenado pela ESB-UCP.



Problemas Típicos Árvores Urbanas

Compactação do solo e diminuição do 
arejamento

Físicos

Deficiência hídrica e nutricionalQuímicos

A

B

Contaminação do solo com metais pesados e saisAmbientais

Doenças provocadas por agentes patogénicos e pragasSaúde

Dificuldade de adaptação a mudanças e de resistiência a fatores 
de stress.

Resiliência

C

D

E



Uso de Fungos micorrizicos em árvores urbanas

Árvore
Modelo

Tilia Tomentosa

Sistema 
Plantio

3 Tipos

Parâmetros

5 áreas

QuímicosEasy to change 
colors, photos and 

Text. You can simply 
impress your 

audience and add a 
unique zing and 
appeal to your 
Presentations. 

Caldeira

Canteiro

Parque

Químicos

Fotosintéticos

Biométricos

Micorrízicos

Climáticos

Content Here



Urbanmycoserve
Understanding and Managing Urban Mycorrhizal Communities

Porto

Cenários de stress 
urbano

Escola Básica dos Correios

Elevada salinidade

Contaminação com 
metais

Escassez de água



Locais de estudo

P1- R. Dr. Corino de Andrade
P2- Jardim de Belém
P3- Praça da República
P4- Piscinas Eng. Armando Pimentel
P5- Parque da Cidade
P6- Praça de Mouzinho de Albuquerque
P7- Francos
P8- Escola Básica dos Correios
P9- Palácio de Cristal

Pontos de Amostragem e Localização de sensores



Colocação de sensores e 
recolha de amostas de solo 

e folhas e medição de 
parâmetros biométricos

Trabalho de Campo



Inoculação de árvores urbanas em 3 cidades Europeias

Lovaina – Estrasburgo - Porto

Inoculação de árvores urbanas com fungo EcM – A técnica utilizada tem como objetivo 
favorecer o crescimento do fungo e consequentemente potenciar a micorrização.



Das 6 árvores monitorizadas 2 revelaram que não sofrem
de stress hídrico durante o período estival.

P4 – Piscinas Eng. Armando Pimentel

As árvores revelaram sofrer de stress hídrico, no entanto

P3 – Praça da República

As árvores revelaram sofrer de stress hídrico, no entanto
3 demonstraram crescimento durante o Verão e outras 2 

não.

As árvores têm um crescimento contínuo durante o Verão
não demonstrando qualquer stress hídrico, provavelmente
devido a serem indivíduos jovens.

P1 – R. Dr. Corino de Andrade 



� Fitorremediação

� Reflorestação

A recuperação das
funções do solo e dos
serviços do ecossistema
com “soluções baseadas

FitogestãoFitogestão

� Reflorestação

� Agricultura

com “soluções baseadas
na natureza” é possível



Alberto Vega, Albina Franco, Ana Marques, Cindy Serafim
Helena Moreira, Miguel Ramos, Nadine Sousa, Rui Oliveira , Sofia Pereira, …

ObrigadaObrigada pela pela atençãoatenção


