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CEEC Assistant Researcher position. Starting in April…?

Engineering the sponge function of Portuguese SOILs to 
sustainably COMBAT desertification (SOILCOMBAT)

Sponge function = the proportion of rainfall that soil can retain. 
1. the water holding capacity of the soil along its entire depth
2. the infiltration rate at the surface

http://www.binp.pt/


2. 
Matéria orgânica no solos 

Portuguesas



Aksoy et al (2016) Combining Soil Databases for Topsoil Organic Carbon Mapping in Europe. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0152098 http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0152098

% carbono orgânico no solo superficial

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0152098
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0152098


Aksoy et al (2016) Combining Soil Databases for Topsoil Organic Carbon Mapping in 
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3. 
O que é o biocarvão?



1. Cor escura

2. pH alcalino
1. Força mecânica

2. Tamanho da partícula

3. Porosidade

4. Densidade

5. Conteúdo em cinzas

6. Conteúdo em voláteis

7. Conteúdo em nutrientes

8. Área específica de 
superfície (carga!)

Consistentes Variáveis

Propriedades do biocarvão



Serviços não-agrícolas Processos do solo envolvidos 

Provisão e qualidade da água Manutenção da estrutura do solo 
Transformação/reciclagem de nutrientes 

Controlo da erosão Manutenção da estrutura do solo 
Composição e regulação atmosférica Dinâmica da matéria orgânica 

Atenuação e degradação de poluentes Decomposição enzimática/biológica  
Reciclagem de nutrientes 

Controlo de patogéneos Regulação das comunidades biológicas 

Conservação da biodiversidade Provisão de habitat  
Regulação das comunidades biológicas 

 

Como promover este... ...e em simultâneo melhorar, ou evitar 
impactos negativos, nos restantes??

Bens/produtos agrícolas Processos do solo envolvidos 

Produtos alimentares e fibras téxteis 

Captura e transformação de nutrientes 
Decomposição da matéria orgânica 
Dinâmica da matéria orgânica  
Manutenção da estrutura do solo 
Regulação das comunidades biológicas 

 

Serviços do ecossistema mediados pelos 
solos Kibblewhite et al (2008) Philosophical 

transactions of the Royal Society B



4. 
Sponge function



Edeh et al., 2020
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There is a practical upper limit to SOC

Stewart et al., 
2007)  



Erosão do e infiltração no solo

Três experiências em diferentes escalas:

1.Laboratório (Israel)
2.Lisímetros (tanques em campo)
3.Campo (viticultura da Bairrada)
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Aumento da taxa de infiltração nos solos 
argilosos não calcários (loamy sand) 

Sem efeitos em solos calcários 
(calcareous loam)

3.6 vezes menor perda de solo!

1.3 vezes menor perda de solo!

‘Simulação de chuva’ – laboratório (Israel)



Capacidade de armazenamento de água -
lisímetros

Colaboração com 
ESAC (Coimbra)



Amostragem

 Colheita de amostras: 
 Escorrência superficial
 Percolação
 Salpicos (splash)
 Partículas maiores

 Registadores de dados (Em50)
 Pluviómetro (chuva)
 Sensores
 HS10: verticalmente
 5TE: horizontalmente a 8 

cm de profundidade



Resultados



Conteúdo de humidade do solo (media diária)



Exemplo de campo da Bélgica (Kerré et al.,  2017)



Lysimeter Park experimental facility



control

Biochar
(4% w/w)



control

Biochar
(4% w/w)

SPONGE function = WHCspatiometric + infiltration



5.
Contributo do biocarvão para 

Portugal



Mensagens para ‘levar para casa’

1. Os solos Portugueses têm muito pouco 
carbono 

2. Aumento da capacidade de armazenamento 
de água nos solos 
1. Infiltração
2. Retenção

3. Redução da erosão
4. Aplicação de biocarvões diferentes para 

serviços do ecossistema específicos (para 
evitar trade-offs)

5. A sustentabilidade do biocarvão requer 
investigação interdisciplinar!



Obrigado pelo convite 
e pela atenção!

Biochar 
Investigation 
Network of Portugal

www.cesam.ua.pt/BINP
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