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Os solos constituem ecossistemas biodiversos que incluem seres vivos pertencentes aos três 
domínios biológicos e estão entre as interfaces mais dinâmicas no planeta Terra. Os seres vivos 
que habitam o solo interagem entre si numa complexa rede de processos ecológicos, que incluem 
os chamados serviços do ecossistema, muito importantes para a vida na Terra e que contribuem 
direta, ou indiretamente, para o bem-estar humano. Portugal tem diversas espécies de plantas 
invasoras que podem influenciar o funcionamento dos ecossistemas do solo, nomeadamente a 
acácia e o eucalipto. Este artigo dirige-se a educadores que pretendam demonstrar aos mais jovens 
a relevância dos ecossistemas do solo e da influência das plantas invasoras, através de uma visão 
aplicada da ciência. Especificamente,  pretende: i) dar a conhecer os ecossistemas do solo e a 
importância da atividade dos seus habitantes; ii) mostrar o impacto de plantas invasoras nos 
ecossistemas de solos portugueses; iii) evidenciar o efeito das bactérias do solo na recuperação e 
mitigação dos efeitos de plantas invasoras nos ecossistemas de solo. 
 
 
Organismos do solo e sua importância no ecossistema 
Os solos são matrizes naturais complexas e estruturadas com uma grande biodivesidade. Mais de 
25% das espécies que se conhecem podem ser encontradas no solo (Decaëns 2010). Apenas em 
alguns cm3 de solo podem habitar milhares de espécies microbianas (bactérias, arqueias,  fungos 
e protozoários) e centenas de espécies de fauna (por exemplo, nemátodes e artrópodes) (Wu et al. 
2009). Os organismos do solo e as interações entre eles regulam a estrutura e o funcionamento dos 
ecossistemas terrestres (Bardgett e Van de Putten 2014) mediando vários processos ecológicos 
dos quais depende o bem-estar do ser humano. Estes processos são os chamados serviços do 
ecossistema que englobam: i) suporte (por exemplo, biodiversidade, habitat, formação do solo), ii) 
regulação (por exemplo, controlo de cheias, armazenamento de carbono, purificação da água), iii) 
provisionamento (por exemplo, polinização, degradação da matéria orgânica com formação do 
humos, matérias primas como a madeira), e iv) cultural (por exemplo, recriação, educação) 
(Harrison et al. 2010). A capacidade dos ecossistemas fornecerem este tipo de serviços está 
diretamente relacionada com a diversidade funcional existente nos organismos que dele fazem 
parte. A diversidade, por seu lado, está fortemente dependente de um equilíbrio de interações entre 
espécies e a entrada de uma espécie nova pode alterar esse equilíbrio. Essa alteração pode 
interferir na diversidade funcional do ecossistema, podendo comprometer a mediação de serviços 
específicos do ecossistema que, em última análise, direta, ou indiretamente, afetam o ser humano 
(Vanderwalle et al. 2008).  
 
Neste contexto, a investigação dos efeitos da presença de novas espécies (por exemplo, espécies 
invasoras) na distribuição e/ou proliferação de espécies autóctones (Martins et al. 2013) permite 
perceber os mecanismos de ação envolvidos na interação entre as espécies. Esta informação pode 
constituir um suporte fundamental para a definição de estratégias de mitigação dos efeitos da 
entrada de novas espécies no ecossistema, contribuindo assim para a manutenção dos 
ecossistemas e dos serviços a eles associados. 
   
Efeito de espécies invasoras na distribuição da fauna do solo: Avaliação Ecotoxicológica 
O aparecimento de novas espécies num ecossistema pode levar ao desaparecimento de espécies 
pre-existentes. Este fenómeno pode ocorrer quando uma espécie repele outra. O comportamento 
de fuga de um organismo tem grande relevância ecológica, uma vez que permite identificar a 
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existência de condições desfavoráveis para esse organismo no solo. Por definição, um solo que é 
evitado pelos organismos em mais de 80% é um solo que perdeu a sua função de habitat (Hund-
Rink et al. 2005). Este tipo de comportamento pode ser avaliado em laboratório através da 
realização de ensaios de fuga com organismos de solo padrão. Este tipo de ensaios está 
devidamente padronizado (ISO, 2008) e é uma ferramenta normalmente utilizada em análise de 
risco ecológico (Natal-da-Luz et al. 2004).      
 
No trabalho realizado, pretendeu-se avaliar o efeito de infusões de folhas de espécies de plantas 
invasoras - Eucalipto (Eucalyptus globulus), Acácia (Acacia farnesiana), e de plantas nativas - 
Sobreiro (Quercus suber) ou Pinheiro (Pinus sylvestris), no comportamento de fuga de espécies 
padrão, representativas da fauna do solo. Mais especificamente, foram realizados ensaios de fuga 
com colêmbolos da espécie Folsomia candida e com minhocas da espécie Eisenia andrei. 
Pretendeu-se avaliar a sua distribuição na presença de um solo natural humedecido com infusão 
de folhas, e o mesmo solo humedecido com água da torneira. Deste modo as minhocas e os 
colêmbolos foram utilizados como ferramentas biotecnológicas, ou seja, indicadores da qualidade 
do solo através da sua preferência por um dos lados.  
 
Para os testes de fuga com minhocas, cada grupo de alunos, constituído por três alunos do 2.º ano 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico, usou uma caixa retangular (20 cm de comprimento, 12 cm de largura 
e 5 cm de altura) com uma divisória de plástico a meio onde foram colocados num dos lados da 
caixa 250 g de solo humedecido com 50 ml de água da torneira e no outro lado 250 g de solo 
humedecido com 50 ml de infusão de folhas (referidas anteriormente). A infusão de folhas foi obtida 
colocando folhas de cada uma das plantas testadas em caixas separadas com água da torneira, 
durante 5 dias, à temperatura ambiente. Cada grupo trabalhou apenas com a infusão de uma única 
espécie de planta, testando uma combinação, em duplicado, para cada organismo teste. De seguida 
foi retirada a divisória de plástico e colocaram-se 10 minhocas adultas por caixa na linha média 
entre os dois solos. Paralelamente, o ensaio de fuga com colêmbolos foi efetuado como descrito 
acima, mas usando uma caixa cilíndrica (7 cm de diâmetro e 6 cm de altura) e 30 g de solo 
humedecido com 5 ml de água da torneira ou infusão de folhas em cada lado da caixa. 
Seguidamente, foi retirada a divisória de plástico e foram colocados 20 colêmbolos na linha média 
entre os dois solos.  
 
Os ensaios de fuga terminaram após 48 h. Nos ensaios de fuga com minhocas foi reintroduzida a 
divisória de plástico e, em cada caixa, foi determinado manualmente o número de minhocas em 
cada lado. As minhocas encontradas na linha média entre os dois lados da caixa contaram como 
0,5 para cada lado. Nos ensaios com colêmbolos foi também reintroduzida a divisória de plástico, 
mas neste caso as caixas foram inundadas com água. Como os colêmbolos não atravessam a 
tensão superficial da água, estes ficaram à superfície da água e, por isso, perfeitamente visíveis 
para poderem ser contados em cada lado da caixa. Todos os ensaios foram efetuados em 
duplicado. 
 
A maioria das minhocas evitaram o solo com água da torneira em detrimento do solo humedecido 
com água de folhas das plantas. Este comportamento ocorreu, em especial, no solo humedecido 
com água de folhas de Pinheiro e de Eucalipto (Figura 1). Relativamente ao ensaio com colêmbolos, 
de um modo geral, não foi possível recuperar os 20 organismos colocados inicialmente nas caixas 
teste. O reduzido tamanho dos colêmbolos (± 1 mm) torna-os mais sensíveis à manipulação no 
teste, o que acreditamos que poderá ter contribuído para a perda de vários indivíduos no final do 
teste. Apesar disso, foi sempre possível recuperar a maioria dos indivíduos (a taxa de recuperação 
foi superior a 75%). O comportamento de fuga dos colêmbolos demonstrou que estes, à semelhança 
do que foi observado com as minhocas, evitaram predominantemente o solo humedecido com água 
da torneira em detrimento do solo humedecido com infusão de folhas. Este comportamento foi 
especialmente observado no solo humedecido com infusão de folhas de pinheiro, seguido dos solos 
com água de folhas de acácia ou de eucalipto (Figura 2). 
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Fig. 1. Número de minhocas encontradas no solo teste humedecido com água controlo da torneira 
(barras azuis) e no mesmo solo humedecido com água de folhas de Eucalipto, Acácia, Pinheiro ou 
de Sobreiro (barras laranja). 
 
 
 

 
Fig. 2. Número de colêmbolos encontrados no solo teste humedecido com água controlo da torneira 
(barras azuis) e no mesmo solo humedecido com água de folhas de Eucalipto, Acácia, Pinheiro ou 
de Sobreiro (barras laranja). 
 
A presença de maior número de minhocas foi observada nos solos com infusão de folhas de 
Pinheiro e de Eucalipto e a de colêmbolos, nos solos com água de folhas de Pinheiro, Acácia e 
Eucalipto. Este facto deveu-se provavelmente à maior disponibilidade de nutrientes nestas infusões 
comparativamente com os solos com água controlo da torneira. Contudo, para confirmar este 
pressuposto seriam necessárias análises de nutrientes às águas de folhas (composição química).    
 
Diversidade microbiana do solo 
O solo apresenta uma elevada biodiversidade microbiana, nomeadamente a nível das bactérias, 
arqueias, fungos e protozoários. Pensa-se que apenas uma ínfima parte, cerca de 10% dos 
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microrganismos, estão identificados (Lupatini et al. 2017), havendo muito interesse no seu estudo 
quer a nível taxonómico quer a nível das suas funções. Entre tais funções estão a hemóstase face 
a fatores abióticos ou a fatores bióticos. Muitos dos microrganismos encontrados no solo mostraram 
ter potencial biotecnológico uma vez que produzem metabolitos secundários, como os antibióticos 
e muitos outros, metabolizam uma vasta gama de agentes químicos sintéticos, podendo mesmo ser 
usados como biofertilizantes (ver secção seguinte) ou como agentes de biocontrolo (Qin et al. 2011). 
Neste contexto, pretendeu-se avaliar a diversidade microbiana (bacteriana e fúngica) em solo com 
infusões de folhas das mesmas espécies de plantas referidas nas secções anteriores. 
 
Para os testes de fuga com minhocas, cada grupo de alunos colocou 5 g de solo dentro de um 
frasco estéril e adicionou 50 ml de água destilada estéril, ou 50 ml de água das folhas de espécies 
de árvores nativas (Pinheiro ou Sobreiro), ou de espécies de árvores invasoras (Eucalipto ou 
Acácia) (água obtida da mesma forma que na Tarefa 1). Procedeu-se à homogeneização do solo 
com a água da torneira ou infusão de folhas, seguindo-se as diluições seriadas das suspensões de 
solo homogeneizado da seguinte forma: em cada tubo adicionou-se 1,8 ml de água estéril e 0,2 ml 
da solução de solo, procedendo-se à homogeneização através do uso de um agitador. Efetuaram-
se mais 4 diluições de 10 vezes cada, tendo como volume de 0,2 ml a diluição anterior. Após as 
diluições, cada grupo ficou responsável pelo plaqueamento das diluições, através do uso de 
cotonetes estéreis, em placas de Petri com meio de cultura R2A (Reasoner´s 2A agar). As placas 
de Petri foram incubadas a 25 ºC durante 72 h. Após esta incubação, efetuou-se a contagem do 
número de unidades formadoras de colónias nas placas de Petri e a observação da cor e morfologia 
das mesmas. 
 
No solo existe uma elevada diversidade e uma quantidade elevada de bactérias e fungos. Por cada 
grama de solo existem 106 bactérias (Figura 3). Foi também possível observar algumas bactérias 
com capacidade bactericida/fungicida, revelando a capacidade de produção de substâncias (talvez 
antibióticos) capazes de inibir o crescimento de outras bactérias/fungos. 
 
 

 
Fig. 3. Abundância de unidades formadoras de colónias no solo e a sua influência pelo tratamento 
com água das folhas de Eucalipto, Acácia, Pinheiro e Sobreiro. D4- quarta diluição, D5- quinta 
diluição. 
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As primeiras diluições, como esperávamos, tinham um número de colónias muito elevado que não 
era passível de ser enumerado.. As colónias bacterianas apresentavam as seguintes cores: 
amarelo, laranja, branco, vermelho e castanho. Quanto à morfologia das colónias bacterianas, foram 
encontradas colónias circulares, rugosas, filamentosas, irregulares, convexas, estreladas. 
A infusão de folhas das plantas teve influência no número de isolados bacterianos, em especial 
quando era de Pinheiro ou de Sobreiro. 
 
 
Como é a interação bactéria-planta-infusão de folhas? 
As plantas não vivem isoladas, mas sim em interação com uma incrível diversidade de bactérias, 
arqueias, fungos e outros organismos. Na relação com as plantas, as bactérias podem 
desempenhar diversos papéis, atuando, por exemplo, como bactérias endófitas ou bactérias 
fitopatogénicas (Proença et al. 2017a).  
 
Apesar de várias definições, é bem aceite que os endófitos bacterianos desempenham papéis 
importantes no benefício da planta através da ação de diferentes mecanismos, nomeadamente 
atuando como bactérias promotoras do crescimento de plantas. Entre eles, destacamos a 
capacidade de fixação de azoto, a produção de sideróforos e fitohormonas, como auxinas (ácido 
índole acético), atividades enzimáticas, como a celulase e a desaminase de 1-aminociclopropano-
1-carboxilato (ACC), bem como no biocontrolo de doenças e a biorremediação de áreas 
contaminadas (Proença et al. 2017b). 
 
 

 
Fig. 4. Influência da infusão de folhas de Eucalipto, Acácia, Pinheiro e Sobreiro na germinação de 
sementes de Aveia. 
 
O potencial biotecnológico e de aplicabilidade das bactérias no sector agrícola tem sido importante 
na medida que pode ser uma alternativa aos fertilizantes químicos, uma alternativa mais amiga para 
o meio ambiente e para a saúde. Desta forma, o uso de bactérias pode ajudar o setor agrícola numa 
gestão biossustentável. Deste modo, neste trabalho pretendemos avaliar o impacto das bactérias e  
infusão de folhas na germinação e no crescimento de aveia. Cada grupo de alunos colocou 100 g 
de solo (previamente humedecido com 20 ml de água da torneira ou água de folhas) num vaso 
furado na base, este preenchido por uma corda que estabeleceu o contacto e manteve a 
capilaridade entre a água presente num segundo vaso colocado por baixo e o solo do vaso superior. 
Este segundo vaso foi cheio com água da torneira ou água de folhas dependendo do tratamento 
que se pretendeu testar. Desta forma o solo manteve uma humidade adequada à germinação de 
sementes. Foram introduzidas no solo 10 sementes de aveia por vaso. Em cada vaso foram então 
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adicionados 5 ml de água da torneira ou infusão de folhas das espécies de árvores nativas (Pinheiro 
ou Sobreiro) ou das espécies de árvores invasoras (Eucalipto ou Acácia) ou ainda a cada um dos 5 
tratamentos anteriores foi adicionado 1 ml de cultura de uma de três bactérias: Pseudomonas sp. 
(Bactéria 1), Escherichia sp. (Bactéria 2) e Burkholderia sp. (Bactéria 3). Os vasos foram incubados 
durante 2 semanas à temperatura ambiente e em ciclo de luz natural. Após este período, os alunos 
efetuaram o registo do número de sementes germinadas (Figura 4) e do tamanho da parte aérea 
das plantas de aveia (Figura 5) utilizando uma régua. 
 

 
Fig. 5. Influência da infusão de folhas de Eucalipto, Acácia, Pinheiro e Sobreiro no crescimento de 
plantas de Aveia. 
 
A germinação das plantas foi afetada quer pela infusão das folhas quer pela combinação com as 
diversas bactérias (Figura 4). Contudo, a infusão de folhas de Eucalipto foi a que obteve o melhor 
resultado na germinação com ou sem bactéria (Figura 4). O solo com a Bactéria 1 (Pseudomonas 
sp.) foi o que apresentou melhor resultado quer na germinação das sementes só por si, quer no 
crescimento de aveia juntamente com a infusão de folhas de Eucalipto ou de Pinheiro (Figura 5). A 
aplicação da água de folhas de Eucalipto nas sementes de aveia aparentemente promoveu o 
aumento da germinação e do crescimento de aveia (Figura 5). 
 
Relevância científico-pedagógica 
Os ensaios de fuga com minhocas e colêmbolos e os testes de crescimento com aveia são ensaios 
de avaliação de toxicidade de substâncias químicas, normalmente utilizados em esquemas de 
análise de risco ecológico. As metodologias usadas neste tipo de ensaios estão descritas em 
protocolos da ISO (International Organization for Standardization) que atestam a relevância 
ecológica destas ferramentas. Com este projeto os alunos tiveram oportunidade de tomar contacto 
com ferramentas reais de avaliação ecotoxicológica.  
 
Relativamente às bactérias, conseguiu-se transmitir que existem bactérias em quase todos os 
habitats e que estão presentes no dia-a-dia. Pela sua participação no projeto, os alunos confirmaram 
a existência de uma diversidade muito grande na comunidade microbiana do solo. Verificaram 
também como algumas bactérias têm capacidades bactericidadas ou fungicidas. Na interação 
bactéria-planta-água de folhas, os alunos confirmaram o papel benéfico das bactérias na 
germinação e no crescimento de aveia. 
 
Adicionalmente, foi testado pela primeira vez o efeito das infusões de folhas no comportamento da 
fauna do solo, nas comunidades microbianas e na germinação e no crescimento de aveia, facto que 
tornou as experiências mais empolgantes para os alunos.  
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Após a concretização e a conclusão de cada uma das tarefas, os alunos preencheram um guião, 
definindo os materiais, os procedimentos e, quando existissem, as conclusões gerais mais 
relevantes. O registo escrito incluiu a ilustração de diferentes momentos.  
 
Com este projeto os alunos tiveram a oportunidade de se envolver num projeto científico de média 
duração, no âmbito da disciplina de Estudo do Meio. A propósito das aprendizagens realizadas na 
temática dos seres vivos do meio ambiente, os alunos contactaram com algumas folhas de plantas, 
animais e bactérias presentes no solo. Desenvolveram assim competências ao nível da educação 
ambiental. Efetivamente, o conceito de literacia ambiental não se resume apenas aos 
conhecimentos, mas igualmente à consecução das ideias e da vontade de agir no Planeta. 
Ao longo do projeto, as crianças contactaram com diferentes materiais existentes no laboratório de 
Ciências Naturais. Também este aspeto foi motivador para a implementação do projeto. Para além 
disso, o uso de instrumentos de medição e cálculos efetuados para cada experiência, permitiu que 
os alunos aplicassem e aumentassem os seus conhecimentos no âmbito da disciplina de 
Matemática. 
 
A sensibilização de uma prática sustentável na área do ambiente não teria sentido por si só, sem o 
envolvimento das famílias. Os pais/encarregados de educação sentiram-se implicados no projeto, 
desde o primeiro momento, acompanhando o mesmo através das comunicações internas e externas 
do Colégio, bem como do guião preenchido pelos alunos. 
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