
As infra-estruturas ecológicas 
como base da biodiversidade 

funcional em explorações 
agrícolas
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Entende-se por infra-estrutura ecológica (IEE), qualquer infra-

estrutura existente na exploração agrícola, ou num raio de cerca 

de 150 m, com valor ecológico, e cuja utilização aumente a 

biodiversidade funcional da exploração (i.e., a parte da 

biodiversidade que pode ser directamente utilizada pelo 

agricultor). A contribuição efectiva das IEEs no fomento da 

biodiversidade depende da sua qualidade ecológica, localização e 

ligação a outras IEEs situadas dentro e fora da exploração, sendo 

que a dimensão adequada das IEEs e a distância entre elas 

depende do tamanho e capacidade de dispersão das espécies 

animais que as utilizam.

Uma rede de IEEs deverá ser composta por três elementos 

fundamentais, cada um com diferentes funções:

- habitats permanentes – de grande dimensão, incluem prados, 

pastagens, floresta, áreas ruderais e pomares tradicionais;

- habitats temporários – de pequena dimensão, incluem 

pequenos bosques, manchas de arbustos e árvores, amontoados 

de pedra ou lenha e charcos;

- corredores ecológicos – incluem estruturas lineares como 

sebes, faixas com enrelvamento, caminhos rurais e linhas de água. 

 As distâncias entre as IEEs e a cultura devem ser tidas em atenção, 

como forma de assegurar a efectiva dispersão dos inimigos 

naturais e colonização da última (p. ex. IEEs destinadas a 

assegurar a colonização da vinha por parasitóides da traça-da-uva 

que se movimentem menos de 100 m, devem ser instaladas a 

menor distância da cultura do que no caso de se pretender 

incrementar a actuação do papel de aves insectívoras, que se 

podem deslocar centenas de metros; uma IEE adequada para o 

primeiro caso poderá ser o enrelvamento, já para o segundo 

poderá ser uma sebe).

Nesta publicação incide-se prioritariamente nas IEEs constituídas 

por comunidades vegetais, assim como nos cuidados a ter na 

escolha das plantas a instalar e na instalação das mesmas.

Considerações a ter na instalação de 
uma infra-estrutura ecológica 

(comunidade vegetal)
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 - Tirar partido das IEEs já existentes (p. ex. manter 

natural das bordaduras dos caminhos e taludes, controlando-a  

através do recurso a um corta-sebes);

- Definir previamente o objectivo pretendido com a instalação da 

IEE. No caso da protecção biológica de conservação, deverá dar-se 

preferência a plantas que atraiam inimigos naturais das pragas que 

se desejam limitar (Quadro 1); no caso de locais próximos de 

colmeias ou pomares de fruteiras, deverá dar-se prioridade a 

espécies que atraiam polinizadores; no caso de locais de passagem 

de turistas, deverão eleger-se espécies de plantas endémicas, de 

aspecto e cheiro agradável ou plantas que atraiam espécies 

animais em risco;

- Preferir as espécies autóctones. Cada região geográfica possui 

uma flora adaptada às suas condições edafo-climáticas; assim, o 

processo de escolha, para o qual se recomenda a consulta de um 

especialista em botânica, deve considerar factores como o tipo de 

solo, a temperatura e humidade e a exposição solar. Tendo em 

consideração a importância de preservar o genótipo da vegetação 

local, dever-se-á evitar a instalação de espécies exóticas (p. ex. 

mimosa, sumagre, ailanto, papoila-da-Califórnia); se possível, a 

recolha das plantas, deverá ser feita em matas localizadas na 

proximidade da exploração. Em regiões mais secas, plantas como o 

alecrim-das-paredes, o rosmaninho, a bela-luz e a estêva deverão 

ser preferidas por serem pouco exigentes em água;

- Combinar as plantas  de maneira a que a  floração seja 

escalonada (Primavera, Verão e Outono), por forma a providenciar 

uma fonte constante de recursos alimentares (néctar, pólen, água, 

presas alternativas) aos inimigos naturais; 

- Criar uma canópia variada, que no caso dos corredores 

ecológicos, deverá incluir árvores e arbustos de porte alto, médio e 

baixo, e o solo com um coberto vegetal herbáceo ou lenhoso 

triturado; 

- Fazer uma manutenção adequada das IEEs. Em períodos de 

maior “stress” hídrico dever-se-á, sempre que possível: a) regar as 

sebes; b) evitar cortes intensos do coberto vegetal (mínimo 8 cm 

de altura); c) promover cortes alternados e do centro para a 

periferia da parcela, para permitir que os auxiliares aí presentes se 

refugiem na bordadura da parcela;

- Iniciar a instalação de IEEs com pequenas manchas de vegetação 

“teste” que possam ser monitorizadas regularmente, observando 

o seu comportamento ao longo do tempo e alargar depois essa 

experiência a outras áreas.

a vegetação 

Escolha das espécies de plantas6
No Quadro 2 apresentam-se 39 espécies de plantas da 

Região Demarcada do Douro potencialmente 

interessantes no estabelecimento de IEEs destinadas a 

incrementar a protecção biológica de conservação contra 

pragas da vinha. Na sua selecção dever-se-á atender às 

condições edafo-climáticas do local onde se pretendem 

instalar. No Quadro 3 apresentam-se diversas espécies de 

plantas, cuja importância do ponto de vista do incremento 

da protecção biológica contra pragas da vinha se 

desconhece, mas que se consideram de interesse 

ornamental/ paisagístico, podendo ser usadas no 

estabelecimento de IEEs com esse objectivo.

Glossário
Antagonista - indivíduo que se opõe ao desenvolvimento de 
outro indivíduo.
Autóctone -indivíduo que tem suas origens no lugar onde existe
Endemismo - grupo que se desenvolveu numa região restrita
Exótica - espécie que, através da acção  do Homem, se 
estabeleceu  num território de que não era originária. 

Patógeno - organismo causador de doença.

Praga - organismo animal que causa prejuízos às culturas
Predador - organismo que necessita do consumo de mais de uma 
presa para completar o seu desenvolvimento.
Parasitóide - organismo que se desenvolve total ou parcialmente 
à custa de um organismo de outra espécie (hospedeiro), 
acabando por provocar a sua morte.

O alecrim-das-paredes (A), a estêva (B), a bela-luz (C) 
e o rosmaninho (D) são plantas com elevado valor 
ornamental e pouco exigentes em água, de interesse 
no estabelecimento de IEEs. 

Elaborado no âmbito do projecto EcoVitis - “Maximização dos serviços do ecossistema vinha na 
Região Demarcada do Douro”. Co-financiado pelo Programa de Desenvolvimento Rural – Ministério 
da Agricultura, Mar, Ambiente e Ordenamento do Território – Fundo Europeu Agrícola de 
Desenvolvimento Rural – A Europa investe nas zonas rurais

O aproveitamento de áreas não produtivas para a instalação de  
comunidades vegetais (p. ex. taludes de estradas) permite que 
os auxiliares se multipliquem e se dispersem para o interior da 
parcela, ao facultar-lhe abrigo contra condições adversas e 
fontes alternativas de alimento.

A vegetação envolvente de rios ou ribeiros tem elevado valor 
paisagístico e constitui importante habitat para inúmeras 
espécies de fauna.

O espinheiro (A: flores e B: frutos) é uma espécie com grande valor 
paisagístico, sendo também, frequentemente procurado por aves 
para nidificarem.

Para além do valor paisagístico, a madressilva é uma planta rica em 
néctar, providenciando alimento essencial a inúmeros artrópodos 
auxiliares.

Os sirfídeos são frequentemente observados a alimentar-se de 
plantas da família das asteráceas.

Durante o verão, as crisopas são frequentemente observadas a 
alimentar-se de néctar de funcho-bravo.
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As explorações agrícolas beneficiam da presença de IEEs 

através:

- da protecção biológica de conservação contra pragas da 

cultura, com consequente redução da necessidade do uso 

de pesticidas; 

- do incremento da matéria orgânica do solo e melhoria da 

sua estrutura, fomentando simultaneamente a actividade 

microbiana (patogéneos antagonistas de pragas e doenças 

da vinha);

- da prevenção de fenómenos de erosão, que assumem 

particular importância na viticultura de montanha;

- do sequestro do carbono;

- da regulação dos ciclos hidrológicos;

- da conservação de espécies de animais ou plantas  

emblemáticas, raras ou ameaçadas;

- do embelezamento da paisagem e fomento de 

actividades de ecoturismo.

Serviços ecológicos facultados 
pelas redes de infra-estruturas 

ecológicas às explorações2

Instalação de uma comunidade 
vegetal3

As comunidades vegetais, preferencialmente autóctones, 

de porte herbáceo, arbustivo ou arbóreo, poderão ser 

instaladas na exploração agrícola, desde que não 

interfiram com as actividades que aí se desenvolvem, sob 

as seguintes formas:

- enrelvamento na entrelinha (vegetação herbácea) ou 

nos taludes da vinha (vegetação herbácea e arbustiva);

- sebes (vegetação herbácea e arbustiva);

- bordaduras de estradas, taludes de desnível, estruturas 

edificadas, hortas, charcas, etc. (vegetação herbácea, 

arbustiva e arbórea);

- bosquetes (vegetação herbácea, arbustiva e arbórea);

- pomares (vegetação arbórea).

Por serem os trevos contribuem 
para o aumento da fertilidade dos solos. Para além disso, são 
frequentemente procurados por inimigos naturais de pragas das 
culturas, como é o caso das joaninhas.

fixadores de azoto atmosférico, 

Importância das comunidades 
vegetais enquanto infra-

estruturas ecológicas 4
As comunidades vegetais proporcionam, aos inimigos 

naturais das pragas da vinha, uma variedade de recursos 

naturais, de entre os quais se destacam:

- abrigo e refúgio contra factores ambientais adversos, como 

condições meteorológicas extremas ou exposição a 

pesticidas;

- fonte de alimento necessário ao seu desenvolvimento, 

sobrevivência e reprodução, quer seja na forma de néctar e 

polén, quer seja por possibilitar a existência de presas 

alternativas, como afídeos, tripes ou ácaros, ou ainda de 

meladas secretadas por alguns insectos e que são uma 

importante fonte de açúcares essenciais;

- fonte de água.

Quadro 2 - Plantas autóctones da potencialmente interessantes no estabelecimento de IEEs, tendo como principal 
objectivo o incremento da actuação de inimigos naturais das pragas da vinha

Região Demarcada do Douro 

As flores de cenoura-brava possuem nectários expostos, sendo procuradas por muitos insectos que se alimentam do néctar. Para além 
disso, as umbelas são usadas como local de cria, hibernação, ou dissimulação para a captura de presas.

Quadro 1 - Famílias de insectos e ácaros com importância na protecção biológica de conservação contra a traça-da-uva, as 
cigarrinhas-verdes e as cochonilhas-algodão

Quadro 3 - Plantas com interesse ornamental e paisagístico na Região Demarcada do Douro

Para significado dos símbolos e siglas ver legenda do quadro 2

O enrelvamento contribui para o incremento da actuação dos parasitóides da traça-da-uva. Para além disso, permite a redução da 
erosão do solo, a melhoria da sua estrutura, o incremento do seu teor em matéria orgânica, o aumento da infiltração da água e o aumento da 
transitabilidade.

da entrelinha 

1 – Alimentação humana; 2 – Aromática; 3 – Ornamental/paisagística; 4 – Medicinal; * – Endemismo; ? – Espécies cultivadas com importância 
ornamental/paisagística; 
Domínio fitogeográfico: MM – Mesomediterrâneo do Cima Corgo e Douro Superior (identificado com a Terra Quente sub-continental, e as sub-regiões do 
Cima Corgo e Douro Superior do Alto Douro Vinhateiro); SA – Sub-Atlântico do Baixo Corgo e Baixo Tâmega  (identificado com as sub-regiões geográficas do 
Baixo Corgo, do Tâmega Médio e Inferior e ainda com as vertentes do Montemuro e vales encaixados do Cávado-Rabagão).
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