
No presente 
artigo 
discutem-se as 
possibilidades 
oferecidas pelo 
incremento da 
biodiversidade 
funcional, 
ou seja a 
parte da 
biodiversidade 
que pode 
ser usada 
directamente 
para benefício 
do agricultor, 
nas explorações 
vitícolas 
da Região 
Demarcada 
do Douro (RDD) 
no sentido 
de promover 
a limitação 
natural 
das pragas 
da vinha.

Promover a biodiversidade 
funcional nas vinhas da 
Região Demarcada do Douro
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Fomentar a biodiversidade funcional
Os ecossistemas agrícolas actuais foram sendo 
“moldados” com vista a retirar o máximo de 
proveito, no mais curto espaço de tempo. A 
expansão da monocultura da vinha resultou 
assim numa simplificação da paisagem. Um 
dos efeitos dessa simplificação foi a diminui-
ção da abundância e actividade dos inimigos 
naturais de pragas agrícolas devido à des-
truição de habitats que lhe proporcionavam 
recursos alimentares e locais de hibernação 
indispensáveis à sua sobrevivência. 
É amplamente aceite que certos tipos de di-
versidade nos ecossistemas agrários conferem 
uma estabilidade a longo prazo das popula-
ções de insectos presentes, provavelmente 
porque em ecossistemas agrários complexos 
existe uma variedade de parasitóides e preda-
dores disponíveis para suprimir o crescimento 
potencial dessas populações (ALTIERI & NI-
CHOLLS, 2004).
Por outro lado, as fortes pressões que, hoje 
mais do que nunca, se fazem sentir no sen-
tido de reduzir os tratamentos fitossanitários 
à vinha, face à necessidade de, por um lado 
reduzir custos e, por outro lado, competir 
num mercado cada vez mais atento aos riscos 
de resíduos de pesticidas no vinho, conferem 
interesse crescente às medidas visando o in-
cremento da limitação natural das pragas da 
cultura. 
Neste contexto, parecem promissoras as pos-
sibilidades oferecidas pelo incremento da bio-
diversidade funcional das explorações, isto é, 
a parte da biodiversidade que pode ser usa-
da directamente para benefício do agricultor 
(BOLLER et al. 2004) no sentido de promover 
a limitação natural das pragas. 
Os inimigos naturais, para poderem exercer 
eficazmente a sua função de limitação natu-
ral sobre as pragas, necessitam de dispor no 
tempo e no espaço de recursos adequados 
designadamente, alimento (néctar e pólen), 

assim como abrigo durante períodos em que 
as condições ambientais são adversas, em par-
ticular durante o Verão, quando a tempera-
tura é elevada e a humidade relativa baixa, 
e na sequência da realização de tratamentos 
à vinha.

Infra-estruturas ecológicas
O estabelecimento dos inimigos naturais pode 
ser melhorado através da manutenção e insta-
lação na exploração agrícola, de um conjunto 
de infra-estruturas ecológicas, que em termos 
óptimos, se estima corresponder a cerca de 
15% da área da exploração e que, segundo a 
OILBsrop deve ocupar, no mínimo, 5% dessa 
área. A infra-estrutura ecológica é qualquer 
infra-estrutura existente na exploração agrí-
cola, ou num raio de cerca de 150 m, que te-
nha valor ecológico e cuja utilização judiciosa, 
aumente a biodiversidade funcional da ex-
ploração. Como exemplos de infra-estruturas 
ecológicas citam-se: prados, pastagens pouco 
intensivas, floresta, pequenos bosques, peque-
nos pomares tradicionais, sebes, faixas de ve-
getação espontânea, caminhos rurais, muros 
de pedra, amontoados de pedra e lenha, char-
cos, linhas de água (BOLLER et al. 2004). 
Ao proporcionar uma adequada diversidade 
vegetal, no espaço e no tempo, através da ma-
nutenção e criação, em quantidade e qualida-
de, de infra-estruturas ecológicas, no interior 
da exploração e seus limítrofes, criam-se con-
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Fig. 1 – Cenoura-brava (Daucus carota).
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dições mais favoráveis a uma efec-
tiva limitação natural (BOLLER et 
al., 2004 citado por FRANCO et 
al. 2006). 
Para além da limitação natural 
das pragas, a biodiversidade fun-
cional tem ainda a capacidade 
de proporcionar vários “eco-ser-
viços” tais como a retenção de 
água, a purificação da água e do 
ar, a manutenção da fertilidade 
dos solos e o incremento da qua-
lidade nutricional dos alimentos 
produzidos (BOLLER et al. 2004). 
No caso do Alto Douro Vinhatei-
ro, inscrito na lista de Património 
Mundial da Humanidade pela 
UNESCO desde 2001, a biodi-
versidade funcional pode e deve 
também ser valorizada no sentido 
de desenvolver actividades liga-
das ao turismo de natureza.

Manipulação da 
biodiversidade vegetal 
na parcela de vinha 
Uma das formas de incrementar a 
biodiversidade vegetal do ecossis-
tema vitícola, consiste na manipu-
lação da vegetação residente do 
solo ou à instalação de culturas de 
cobertura de forma a criar condi-
ções para os auxiliares se mante-
rem nesse local e aí aumentarem 
as suas populações. No entanto, é 
necessário assegurar que a vege-
tação exista por um período sufi-

cientemente largo para assegurar 
uma redução efectiva das pragas 
(NICHOLLS, 2002). Com efei-
to, nas condições da RDD a ve-
getação natural existe durante o 
período de Inverno e Primavera, 
secando naturalmente ou após o 
corte, no início do Verão, tornan-
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Fig. 2 – Larva de Scymnus sp. Fig. 3 – Adulto 
de Scymnus 
interruptus.

Fig. 4 – Adulto 
de malaquídeo.

Fig. 5 – Larva de crisopídeo 
a atacar uma lagarta de 
traça-da-uva.

Fig. 6 – Adulto de crisopídeo.

Fig. 7 – Aranha junto a dois 
adultos de traça-da-uva 
capturados na teia.

Fig. 8 – Aranha da espécie 
Synema globosum (Thomisidae) 
com presa de coleóptero.

Fig. 9 – Aranha Salticidae, uma 
das muitas observadas na vinha 
da Região Demarcada do Douro.
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do-se novamente num sistema monocultural. 
Uma das formas de contornar esta situação é 
mediante a sementeira de espécies pouco exi-
gentes em água, adaptadas localmente, que 
floresçam no período de Verão, ou mediante a 
instalação de sebes.
No caso das vinhas Suíças, foi encontrada uma 
elevada riqueza florística nos revestimentos 
naturais dos taludes de vinhas instaladas em 
terraços, considerando-se estas como tendo 
elevado valor ecológico. O facto de se con-
centrarem os fertilizantes e os trabalhos me-
cânicos no patamar, faz com que a zona do 
talude seja pouco perturbada (BOLLER et al. 
2004). No caso da RDD, das vinhas instaladas 
em patamares de um bardo, onde é possível a 
intervenção mecânica no talude, este pode ser 
aproveitado para a instalação de um coberto 
com espécies adaptadas à região, pouco exi-
gentes em água e interessantes do ponto de 
vista de atracção dos auxiliares, como é exem-
plo, a cenoura-brava (Daucus carota) (Fig. 1).
Num estudo conduzido numa vinha da Estre-
madura, comparou-se o efeito de diferentes 
formas de gestão do solo (mobilização da en-
trelinha, enrelvamento natural e enrelvamen-
to semeado da entrelinha) na abundância de 
pragas e auxiliares, tendo-se observado que 
comparativamente à mobilização, as modali-
dades de enrelvamento apresentaram maior 
colonização pelos artrópodes auxiliares e ní-
veis mais baixos de intensidade de ataque de 
cigarrinha-verde (CAMPOS et al., 2006). 
O enrelvamento semeado, ainda que muito 
favorável na luta contra a erosão e o uso dos 
herbicidas, não é, no entanto, tão rico do pon-
to de vista da biodiversidade, como um enrel-
vamento natural espontâneo. Relativamente 
à forma de eliminação das infestantes, a eli-
minação do coberto de forma mecânica favo-
rece um maior número de espécies do que a 
aplicação do herbicida. Estas são algumas das 
conclusões obtidas num estudo que decorre 
em França, na Região do Champagne, com 
o objectivo de analisar o interesse da biodi-
versidade funcional na vinha dessa Região 
(BONOMELLI et al., 2007). Os autores con-
cluíram também que as parcelas onde se utili-
zou um herbicida residual são floristicamente 

mais pobres que as parcelas onde se aplicou 
um herbicida de contacto de acção foliar ou 
um sistémico de acção anti-clorofila. Qual-
quer que seja a forma de manutenção do solo, 
a gestão intensiva (aplicações frequentes de 
herbicidas, cortes frequentes, ou trabalho do 
solo frequente) culmina numa diminuição da 
riqueza florística (BONOMELLI et al., 2007). 
Esta diminuição da riqueza florística interfere 
logicamente com a abundância dos inimigos 
naturais das pragas na vinha.

Inimigos naturais de pragas da vinha 
identificados na RDD
A identificação dos inimigos naturais das pra-
gas é o primeiro passo a dar no sentido de 
adoptar medidas tendo em vista a sua valori-
zação num quadro de viticultura sustentável.
No caso da RDD a ADVID tem vindo, desde 
2002, a desenvolver trabalhos que visam co-
nhecer os principais insectos predadores em 
actividade na vinha. Num estudo realizado 
em 2002 e 2003, verificou-se que, de entre 
os insectos capturados, os considerados po-
tencialmente de maior interesse pertenciam 
a nove famílias: mirídeos, nabídeos, crisopí-
deos, coccinelídeos, carabídeos, estafilinídeos, 
cantarídeos, malaquídeos e sirfídeos. Destes, 
destacaram-se os coccinelídeos, e dentro des-
tes, o género Scymnus (Fig. 2 e 3), os mala-
quídeos (Fig. 4) e os crisopídeos (Fig. 5 e 6) 
(CARLOS et al., 2005). As aranhas (Fig. 7, 8, 9) 
não foram consideradas neste estudo, no en-
tanto, em estudos realizados posteriormente 
na região (dados em publicação), verificou-se 
existir uma presença muito importante destes 
predadores na vinha, sendo que a sua impor-
tância na limitação natural de pragas da vinha 
não deve ser de modo algum negligenciada.
Os parasitóides da traça-da-uva estudaram-
-se em 2002, 2004 e 2005, em cinco vinhas 
da RDD tendo sido identificadas sete espécies 
de parasitóides, das quais se destacam Elacher-
tus affinis Masi (Hym. Eulophidae) (Fig. 10), 
Brachymeria sp. (Hym. Chalcididae) (Fig. 11), 
Campoplex capitator Aubert (Hym. Ichneumo-
nidae) (Fig. 12) e Dibrachys cavus Walker (Hym. 
Pteromalidae) (Fig. 13). As taxas de parasitis-
mo situaram-se entre 2,0 e 45,5%, para a 1ª 

geração e entre 6,8 e 36,8%, para a 2ª geração 
da traça-da-uva (CARLOS et al., 2006). As ta-
xas de parasitismo observadas consideram-se 
bastante interessantes, quando comparadas 
com a bibliografia.
É importante aprofundar este tipo de estudos 
através, designadamente, da identificação dos 
factores que condicionam a eficácia da fauna 
auxiliar na limitação natural da traça-da-uva, 
principal praga da vinha da RDD. Sob este 
ponto de vista e considerando, por um lado, 
a estrutura fundiária das vinhas da região (vi-
nhas em socalcos, constituídas por parcelas 
de pequena dimensão, frequentemente sepa-
radas por taludes), deverá dar-se prioridade 
à identificação de potenciais infra-estruturas 
ecológicas assim como à análise das possi-
bilidades da sua manipulação no sentido de 
aumentar a densidade dos auxiliares e incre-
mentar a sua eficácia sobre a praga. •
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Fig. 10 – Elachertus affinis. Fig. 11 – Brachymeria sp. Fig. 12 – Campoplex capitator. Fig. 13 – Dibrachys cavus. Fig. 14 – Lagarta de 
traça-da-uva parasitada.


