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Agricultura Biológica

É um sistema de produção holístico, que promove e melhora

a saúde do agrossistema (ecossistema agrícola), ao fomentar

a agrodiversidade (biodiversidade), os ciclos biológicos e a

actividade biológica do solo. Privilegia o uso de boas

práticas de gestão da exploração agrícola, em lugar do

recurso a factores de produção externos, tendo em conta que

as culturas (os sistemas de produção) devem ser

adaptada(o)s às condições locais e contribuir para

sustentabilidade das regiões. Isto é conseguido, sempre que

possível, através do uso de métodos culturais, biológicos e

mecânicos em detrimento da utilização de materiais

sintéticos (FAO, 1999).
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Agricultura Biológica
A agricultura biológica é um sistema global e integrado de produção agrícola, que promove o uso

sustentado dos agrossistemas, e dos seus recursos endógenos (agrodiversidade), fomentando a

conservação, atividade biológica e produtividade do solo.

O modo de produção biológico (MPB) privilegia uma agrodiversidade etnográfica baseada nas boas

práticas de gestão da exploração agrícola, reduzindo ou eliminando o recurso a fatores de produção

externos e promovendo a inovação e adaptação dos sistemas de produção às condições agroecológicas

locais.

Esta inovação/adaptação é conseguida através da utilização de culturas não tradicionais, variedades

locais, práticas culturais tradicionais, e métodos biológicos e mecânicos, optimização de processos e

procedimentos na exploração, garantindo a produção local de produtos de qualidade que satisfaçam as

necessidades, o bem-estar e os anseios dos produtores e consumidores.
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Agrodiversidade
É um conceito que procura espelhar a complexidade de interacções que,

se estabelecem nos sistemas de produção de alimento, e inclui 4

componentes:

•Diversidade biofísica, que inclui os agrossistemas e as suas

interacções abióticas;

• Diversidade agronómica, que inclui a diversidade de espécies

agrícolas e pecuárias;

• Diversidade biológica, que inclui a diversidade de espécies não

produtivas;

• Diversidade etnográfica constituída de conhecimentos, práticas e

tradições associadas à actividade e às culturas agrícolas.
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Agricultura Biológica

Caracteriza-se pela sua capacidade de:

Realizar culturas adaptadas às condições agroecológicas locais, utilizando recursos

endógenos e práticas culturais que promovem a produtividade das explorações e qualidade

das produções.
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A Agricultura e dos Produtores Biológicos alcançam esses objectivos, através da sua

capacidade de inovação, verificando os pressupostos do MPB. Esta inovação pode realizar-

se ao nível da(o)s:

• Culturas e da agrodiversidade;

• Processos realizados na exploração e no pós-colheita.
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Agricultura biológica, agrodiversidade e inovação

A inovação na agricultura biológica, envolvendo a agrodiversidade deve ter em atenção, o facto

deste ter sofrido um intenso processo de erosão e extinção, nos últimos 100 anos, devido à
substituição das produções e produtos locais por alimentos exóticos.
7.000 espécies domesticadas (Hammer)
2.000 espécies cultivadas regularmente (Meyer)

150 a 200 espécies agrícolas (5% dos nutrientes e calorias da 

alimentação local).
12 espécies garante 85% dos nutrientes e

calorias da alimentação mundial

3 espécies (trigo, milho e arroz) garantem 

60% dos nutrientes e calorias da 

alimentação mundial

http://www.fao.org
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Agricultura biológica, agrodiversidade e inovação

A inovação na agricultura biológica, com recurso à agrodiversidade deve tirar partido da:

• Agrodiversidade biofísica, o que envolve a diversidade de condições agroecológicas;

• Agrodiversidade agrónomica, o que envolve a diversidade de culturas e variedades locais.
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Agrodiversidade biofísica.

O que é a diversidade de condições agroecológicas

no exemplo do concelho de Câmara de Lobos?

Este território não é uniforme e apresenta uma

diversidade de condições edafo-climáticas.

Esta tem implicações nas características das suas

áreas agrícolas e agrossistemas, e resulta da:

i) Orografia acentuada com variação da altitude;

ii) Elevado declive do território (superior a 25%);

iii) Variação da temperatura;

iv) Variação da precipitação;

v) Solo agrícola e as suas características edáficas.
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Agrodiversidade biofísica.
Inovação em agricultura biológica significa compreender e saber
utilizar a diversidade das condições agroecológicas nos
agrossistemas e áreas agrícolas o que implica:
• Compreender o território e a sua aptidão agrícola;
• Tirar partido das limitações da agricultura de montanha;
• Compreender e utilizar o “terroir” para valorizar os

produtos biológicos e locais;
• Recuperar conhecimento tradicional.
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Agrodiversidade agronómica
O elemento central da agrodiversidade é constituído pelas espécies domesticadas utilizadas
pelo homem para produzir alimento, fibras e outros bens. Esta é constituída por:
• plantas agrícolas
• espécies pecuárias (animais).
As quais, por sua vez, são constituídas por inúmeras formas cultivadas, variedades locais e
raças.

A qualidade desta depende das características agroecológicas (agrodiversidade biofísica) e
do uso e tradições (agrodiversidade etnográfica) locais relacionadas com as culturas.

A inovação em Agricultura Biológica envolvendo esta agrodiversidade depende de uma
estratégia integrada de utilização dos 4 elementos da agrodiversidade senso lato.
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Qual a Dimensão da Agrodiversidade agronómica na Madeira?

O inventário da agrodiversidade vegetal na Madeira contabiliza o número de espécies, com valor histórico ou

actual, e/ou potencial futuro presentes no arquipélago da Madeira:

Agrodiversidade vegetal

Contabiliza 512 espécies cultivadas e não cultivadas

• 336 parentes silvestres (CWRs)

• 176 espécies agrícolas

• 92 espécies alimentares

• 73 espécies não alimentares

• 11 espécies negligenciadas.
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Agriculture land area and top 20 crop productions (1999-2012)f

R. A. Madeira Área: hectares; Produção: toneladas

Culturas
anos

Culturas
anos

1999 2002 2005 2008 2011 2012 1999 2002 2005 2008 2011 2012

Culturas temperadas temporárias
Inhame

ha 33 33 34 34 31 31

Alface
ha 30 45 65 75 88 97 t 363 363 374 374 628 628

t 750 1 125 1 750 2 250 2 640 2 904 Culturas temperadas permanentes (2)

Batata
ha 1 945 1 945 1 500 1 500 1 566 1 539

Maçã
ha 143 110 100 100 99 95

t 58 350 58 350 38 500 47 500 39 173 45 954 t 2 423 1 864 1 703 1 692 1 911 1 790

Cebola
ha 50 52 52 60 81 86 Maçã para Sidra ha 45 44 42 41 42 50

t 1 500 1 560 1 560 2 100 2 842 3 013 t 675 660 630 615 712 756

Cenoura
ha 46 50 50 50 50 40 Castanha ha 78 82 87 92 94 94

t 1 380 1 500 1 500 1 500 1 500 1 590 t 63 63 63 63 76 76

Feijão verde
ha 76 85 90 92 95 99 Cereja ha 31 40 49 58 63 64

t 1 140 1 275 1 350 1 610 1 691 1 403 t 95 118 159 181 232 237

Milho
ha x 60 80 87 95 100 Limão ha 69 72 75 78 78 81

t x 2 100 3 100 3 450 4 200 4 452 t 637 664 702 717 1 000 1 242

Nabo
ha x 10 10 15 20 20 Uva ha 414 434 470 494 479 476

t x 245 250 450 600 600 t 6 003 5 370 4 524 5 157 3 994 5 030

Tomate
ha 37 60 130 150 189 198 Culturas tropicais permanentes

t 1 295 2 100 7 000 9 000 11 340 9 979
Abacate

ha 43 40 37 34 34 36

Culturas e Raízes Tropicais t 498 458 431 348 420 525

Batata doce
ha 474 474 446 414 460 520 Anona ha 84 87 91 97 102 107

t 7 110 7 110 6 690 6 210 9 180 10 920 t 930 960 613 563 602 840

Cana-de-açúcar
ha 90 110 130 118 125 125 Banana (3) ha 955 790 681 693 711 718

t 3 173 2 868 4 725 5 560 5 472 5 720 t 21 049 21 188 13 737 18 191 15 809 17 301
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Ponto da situação do MPB na RAM (2017)
A Agricultura Biológica na Madeira apresenta os seguintes indicadores

(dados da DRA):

130 Produtores biológicos, com uma área de produção de 169,21 ha, onde
se produzem:
• fruticolas (43%);
• hortícolas (16,1%);
• frutos secos (14,4%);
• banana (8,7%);
• vinha (4,9%);
• pastagens (4,8%).
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Agrodiversidade agronómica. 

Variedade local é uma entidade ou conjunto de entidades (formas cultivadas) da cultura

agrícola praticada por uma comunidade ou região específica, cujo material de propagação é

de origem local, sendo produzido e mantido pelo um agricultor ou associação de

produtores, e a sua identidade é atestada por um banco de germoplasma.

As variedades locais podem ser registadas no catálogo nacional de variedades vegetais,

sendo este importante para a proteção do recurso genético e a valorização da produção

local.

O registo exige que a variedade local satisfaça um conjunto requisitos: presença

características nucleares de natureza agronómica ou botânica; boa adaptação às condições

locais; valor agronómico, e uso histórico, etnográfico ou cultural documentados.
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Evolução temporal da agrodiversidade ocorrida em 9 culturas tradicionais da Madeira. Inventário da variedades 
agrícolas tradicionais (regionais)

Anterior a 1994 2014

Culturas Nº espécies Variedades Nº espécies Variedades

botânicas agrícolas botânicas agrícolas

Batata-doce 1 2 16 1 2 16

Feijão 2 0 23 2 0 17

Trigo 3 12 44 2 7 9

Milho 1 1 6 1 2 4

Inhame 1 2 6 1 2 4

Batata 1 0 6 1 0 4

Tomate 1 0 7 1 0 4

Macieira 1 0 11 1 0 17

Bananeira 2 0 5 2 0 5

total 13 17 124 12 13 80

Arca da comida.png
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Variedade de Trigo Cana Roxa

Trigo mole, origem geográfica na Achada

do Gramacho, Santana. A documentação

histórica disponível aponta para ser uma

variedades mais antigas de Santana.

Planta de estrutura muito alta e porte ereto.

Colmo de grossura mediana e oco. Espiga

mútica, branca, comprida, fusiforme.

Semente ovóide e corada de vermelho, e de

peso grande. Este trigo caracteriza-se por

um ciclo de produção precoce médio. A

variedade possui muito bom potencial

produtivo, valor agronómico e adaptação às

condições locais.
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Variedade Santana
Variedade de conservação com registo no Catálogo Nacional de Variedades mantido pelo

Germobanco.

A origem geográfica provável desta variedade é o Faial, Santana. A documentação histórica
do cultivo desta variedade remonta ao século XIX.

Características Morfo-agronómicas

• em MBP, esta variedade apresenta valores de 5 t/ha de produção

• trata-se de uma variedade com uma boa tolerância a doenças de origem bacteriana e

fúngica

• baixo custo de produção

Características Biofuncionais e Nutracêuticas

• Possui antioxidantes, favorável ao combate à degeneração muscular.

• Boa fonte proteica e mineral, incluindo fósforo indispensável ao cérebro.

• Fácil digestão, é indicado a pessoas com aparelho digestivo delicado.

Recomendações

• Uso na culinária regional 

• Confecção de pão e pratos tradicionais
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Registos e Direitos de Obtentor de Variedade Vegetal detidos pelo BG ISOPlexis

Catálogo Nacional ou Comunitário de Variedades (CNV) Vegetais

Despacho n.º 2630/2011 da DGADR, de 7 de Fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série,

n.º 26, de Fevereiro de 2011.

Milho, variedade “Santana”

Milho, variedade “Da Terra”

Detentor: Germobanco Agrícola Madeira/Portugal 2011; Mantutentor: BG ISOPlexis, UMa;

Feijão, variedade “Corno de Carneiro”

Detentor: Germobanco Agrícola Madeira/Portugal 2012; Mantutentor: BG ISOPlexis, UMa.

Feijão, variedade “Boga”

Registo e Direitos de Obtentor Vegetal outorgados pela DGAV ao BG ISOPlexis, DL nº213/90, de 28

de Junho 1990.

Feijão, variedade “Santaneiro”

Registo e Direitos de Obtentor Vegetal outorgados pelo ICVV/CPOV ao BG ISOPlexis, registo

nº2009/1115, desde 2012.
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Variedades típicas do Jardim da Serra.

Variedade de Japona Preta

Batata-doce (Ipomoea batata), origem provável

geográfica Jardim da Serra.

A documentação histórica disponível aponta para a

presença desde 1952.

Planta erecta ou patente, do tipo cordifolia, caule

violáceo, folha cordiforme, rizoma com epiderme

branca e regular, polpa de branca com pigmentação

violácea.

Variedade tem ciclo intermédio (6 meses), com bom

potencial produtivo e adaptação às condições locais.

Valor agronómico relacionado com o consumo

culinário e tradições gastronómica locais.
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Variedades típicas do Jardim da Serra.

Variedade Pero Domingues ou Domingos

Macieira (Malus domestica), origem geográfica provável

Jardim da Serra.

A variedade registada no CN Fruteiras, desde 2016

A documentação histórica do recurso apresenta lacunas,

presença provável, desde 1850.

Arvoreta colunar, fruto ligeiramente achatado, epiderme

laranja-vermelho, maturação tardia. Propagação por

enxertia.

A variedade possui potencial produtivo médio.

Valor agronómico relacionado com o consumo em fresco ou

culinário, processado (doçaria) ou transformado (sidra), e

associado às tradições gastronómicas locais.
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Agrodiversidade etnográfica. Variedades locais de Trigo e o Património 
Rural

Gastronomia
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Agrodiversidade etnográfica. Milho e Património Rural
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Agrodiversidade etnográfica. Variedades locais de Trigo e Património Rural



28http://www.uma.pt/isoplexis

Valorização da variedades e dos produtos locais. Exemplos

Região Marche, Itália 

Criada uma rede de empresas locais para transformação da 

sua produção e comercialização dos produtos locais

▪ Empresa regional: Orzo (cevada) Mondus

▪ Empresa regional: “TreMori” produz café solúvel e 

doçaria.

Esta utiliza a variedade regional de cevada “Mondo” para 

produzir cafés tradicionais de cevada.

http://www.assam.marche.it/progetti1/biodiversita-agraria-delle-marche/banca-dati-repertorio-regionale/item/download/145_3140355b6f5031f36c5e6ba5be4da957
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Valorização da variedades e dos produtos locais. Exemplos
Região Marche, Itália 
A valorização da agrodiversidade nesta Região Italiana baseia-se:
• No inventário das variedades de interesse regional.
• No seu registo num Sistema de documentação mantido online
• Nas organizações (associações) de “agricultores guardiães” das variedades.
• No apoio de manutenção às explorações que produzem variedades locais.
• Na promoção de fileiras curtas de valor acrescentado.
Exemplos: 
Variedade local de milho Mais ottofile Treia
Esta variedade é recomendada para fazer polenta (milho cozido)
Variedade local de trigo Frumento Jervicella
Esta variedade é utilizada para fazer chapéus de palha. 
Variedade local de maçã Mela Rosa
Esta variedade é  usada pelos restaurantes para confeição de pratos, gourmet e não.

http://www.assam.marche.it/progetti1/biodiversita-agraria-delle-marche/banca-dati-repertorio-regionale/item/download/160_b2676f41f2ec88282de477d538fecff9
http://www.assam.marche.it/progetti1/biodiversita-agraria-delle-marche/banca-dati-repertorio-regionale/item/download/167_9b984488eb882bbb44f64e82d1172cb4
http://www.assam.marche.it/progetti1/biodiversita-agraria-delle-marche/banca-dati-repertorio-regionale/item/download/121_3e6e611652e7f9936aac0ef71e333da5
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Quatro produtos locais do Arcos de Valdevez no catálogo 
internacional Slow Food.
• Laranja de Ermelo – variedade local
• Carne da vaca cachena – raça local
• Feijão tarrestre – variedade local.
• Broa de milho – variedade local.

A valorização de produtos locais é promovido associado ao:
• Agroturismo – Habitat Natural.
• Restauração - Habitat Natural.

https://www.minhodigital.com/news/broa-de-milho-de-arcos-de

http://www.habitatnatural.pt/mobile/portfolio-navstyle3.html
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ISOPlexis – Germobanco está no Facebook.
Acompanha as nossas actividades e/ou contribui para a conservação e valorização dos RGAA.
• Investigação e projectos
• Visitas de estudo
• Iniciativas em parceria com a comunidade
• Ciclo de conferências e seminário
http://www.facebook.com/isoplexis.germobanco

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=393418300680180&set=a.369551649733512.83919.258632080825470&type=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=516644908357518&set=a.291665737522104.70786.258632080825470&type=1&relevant_count=1
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=491187434236599&set=a.464093410279335.100452.258632080825470&type=1&relevant_count=1
http://www.facebook.com/isoplexis.germobanco
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