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Definição de agricultura
“Agricultura" deriva de ager (campo, território) e cultūra (cultivo), no sentido de estrito uso e cultivo do solo

A agricultura é um dos fundamentos do sistema de suporte vital da Humanidade

A agricultura é realizada em ecossistemas específicos criados pelo Homem para permitir o cultivo de plantas ou 
criação de animais
Os processos utilizados na atividade agrícola estão associados ao uso da terra, e têm por objetivo produzir alimento, 
fibras e outros bens

A agricultura tem impacto sobre o:
• Território, o seu ordenamento, ocupação e paisagem
• Biodiversidade
• Ambiente







Agricultura Biológica 

É um sistema de produção holístico, baseado no conhecimento do agrossistema, que promove e melhora a sua saúde 

ao fomentar a agrodiversidade, os ciclos biológicos e a atividade biológica do solo

Privilegia a utilização de boas práticas de gestão da exploração agrícola, em lugar do recurso a fatores 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



A agricultura biológica é um sistema integrado, que promove o uso dos agrossistemas no seu todo, de modo

sustentado, envolvendo os diferentes elementos da agrodiversidade, na produção de alimento e no fomento da 

atividade biológica e produtividade do solo

Esta adaptação é obtida através da otimização de processos e procedimentos na exploração e da utilização de 

variedades locais ou culturas não tradicionais, garantindo a produção local de alimentos e produtos de qualidade que 

satisfaçam as necessidades, o bem-estar e os anseios dos produtores e consumidores e promovam a 

sustentabilidade das regiões



Agrodiversidade
A agrodiversidade espelha a complexidade de interações que, se estabelecem nos sistemas de produção de 
alimentos, e inclui 4 elementos ou componentes:  

Diversidade biofísica, os agrossistemas e as suas interações abióticas

Diversidade agronômica, as espécies agrícolas e pecuárias e as suas variedades ou raças

Diversidade biológica, espécies silvestres presentes no agrossistema e suas interações bióticas

Diversidade etnográfica, as práticas, os conhecimentos e tradições associados às culturas e à atividade agrícola



Agrossistemas
Nos agrossistemas estabelecem-se um conjunto de interações entre os elementos da agrodiversidade e que podem 
ter um carácter abiótico ou biótico. Estas interações desempenham um papel fundamental no funcionamento e 
equilíbrio do sistema de produção de alimento

• Interações abióticas envolvem a interação do meio físico ou ambiente, com as plantas e animais que ocorrem no 
agrossistema

• Interações bióticas envolvem a interação dos seres vivos (em particular plantas e animais agrícolas) entre si

Diferenças entre a agricultura biológica e convencional
O MPB tenta reproduzir, promover as interações  vantajosas e mitigar as interações desvantajosas no agrossistema, 
utilizando métodos naturais ou biológicos
A agricultura convencional explora intensivamente umas e reduz outras interações no agrossistema, utilizando 
agroquímicos



Agrossistemas
Os agrossistemas são as explorações agrícolas, de natureza antropogénica, 
criados para produzir alimento e matérias-primas  

Estrutura do agrossistema
A estrutura dos agrossistemas pode variar, sendo condicionada pelas culturas e 
pelo agricultor

A estrutura do agrossistema é constituída pelos seguintes elementos:
• Área agrícola (SAT ou SAU) pode haver alguma especialização da superfície
• Património edificado (muros, levadas, edifícios rurais, tanques, etc.) 
• Recursos renováveis (sol, água, ar) e não renováveis (solo e nutrientes minerais)
• Culturas permanentes e não permanentes, criações e respectivos recursos genéticos
• Outros seres vivos (plantas, animais vertebrados e invertebrados, microrganismos)



Dimensões e estrutura dos agrossistemas na RAM
A agricultura na Madeira é praticada em pequenas explorações agrícolas de modo tradicional ou com algum grau de 
inovação tecnológica

Categoria: minifúndio
Nº de explorações: 12.0682
Dimensões médias da Área Agrícola (AA) por exploração: 0,4ha (Açores: 8,5ha)
Explorações com AA inferior a 1 ha: 9.7611
Explorações com AA inferior a 5 ha: 5891
Explorações com AA superior a 5 ha: 211 Tipo de  exploração Nº explorações Área, ha2

SAU 12.0682 5.262,2

Terra arável 7 9221 2.205,3

Horta familiar 4 5591 146,3

Culturas não permanentes 7 922* 2.163,5

Culturas permanentes 3.120* 2.388,9

Pastagens permanentes 5451 521,8

Pousio nd 41,8

Estatística Agrícola DREM, da Superfície Agrícola Útil (SAU), 20071, 20132, estimativa*



Tipo de agrossistemas na RAM e o MPB
Os agrossistemas na Madeira são diversificados quanto à sua natureza, estrutura e objetivos agrícolas, podendo ser 
classificados em: 
• Hortas ou home gardens
• Sistemas hortícolas
• Sistemas frutícolas
• Sistemas mistos agro-frutícolas ou agroflorestais

Os agrossistemas em MPB cobrem uma área de 148,7 ha e existindo 110 produtores biológicos, os quais produzem:
• frutícolas (43%) 
• hortícolas (16,1%) 
• frutos secos (14,4%) 
• banana (8,7%)
• vinha (4,9%)
• pastagens (4,8%) 



Funcionamento dos agrossistemas
Na base do funcionamento e produtividade dos agrossistemas encontra-se o processo que permite a utilização de 
energia (luminosa) para fixar nutrientes (do solo e da atmosfera) sob a forma de biomassa (matéria orgânica ou 
calorias)

Este processe é a fotossíntese realizada pelas plantas, que permite o  fluxo de energia e nutrientes ao longo de 
cadeias tróficas

Fotossíntese
6CO2 + 6H2O + energia (luz solar) → C6H12O6 + 6O2



Interações agroecológicas
Ciclo do Azoto
O azoto é um nutriente essencial na produção de biomassa (matéria orgânica), sendo utilizado no crescimento de 
plantas e animais (3% da biomassa).
O azoto está presente sob a forma gasosa (78% de N2, azoto molecular), mas só pode ser assimilado pelas plantas 
sob forma de amónia (NH3), nitratos (NO3) ou amidas, a partir do solo, onde 
a presença depende da fixação e mineralização

A assimilação do azoto depende dos processos de:
• Fixação do azoto a partir da atmosfera (rizóbios)
• Desnitrificação, decomposição da matéria orgânica e sua mineralização

em nitritos e nitratos
• Fertilização e absorção sob a forma de nutriente mineral



Interações agroecológicas
Ciclo do Carbono
O carbono é um nutriente central essencial na fotossíntese e produção de biomassa, sendo absorvido pelas plantas, a 
partir da atmosfera. O carbono é removido do agrossistema, sob a forma biomassa (produção agrícola ou resíduos)
ou armazenado no solo, sob a forma de matéria orgânica (MO)

MO do solo tem na sua composição carbono e outros nutrientes, os quais são
essenciais para a manutenção da fertilidade e produtividade natural do 
agrossistema

Estes processos fazem parte do ciclo do Carbono
E, a agricultura contribui para a captação ou retenção do CO2

A reutilização do carbono depende da ação do(a)s:
• Organismos decompositores: bactérias e fungos
• Espécies agrícolas cultivadas



Interações agroecológicas
Ciclo do fósforo
O fósforo é outro nutriente essencial na produção de biomassa, sendo essencial ao crescimento de plantas e animais
O fósforo (P) encontra-se sob a forma mineral nos solos e na água, sendo absorvido pelas plantas quando está 
biodisponível sob a forma de fosfatos (PO4

3−) e assimilado na forma orgânica pelos animais. A disponibilidade do 
fósforo depende da sua transição entre a forma mineral e iónica (dissolvido, 
biodisponível) e depende dos processos de:
• Dissolução, transição P do estado mineral para a solução do solo
• Mineralização, decomposição da MO pelos organismos decompositores
• Precipitação, transição do P da solução do solo para diferentes compostos 

minerais



Interações abióticas
Ciclo da água
A água no estado líquido é fundamental para atividade das plantas e animais e essencial para a produção das 
culturas. As plantas absorvem a água, a partir do solo, utilizando-a no transporte nutrientes e na realização de 
trabalho, com a produção de biomassa, durante a fotossíntese. 

A água disponível, no solo, é muito variável. Este em média possui uma 
potencial hídrico que atinge em média 30% da capacidade hídrica 
(armazenamento).

A água presente nos agrossistemas é fornecida pela:
• Precipitação (chuva)
• Rega (levadas e tanques de armazenamento)



Conservação e uso sustentado dos recursos hídricos 



Produtividade e Sustentabilidade dos Agrossistemas em MPB
O solo é um corpo de material não consolidado, que reveste a parte superficial da litosfera, entrando em contacto, 
com a atmosfera. 

O solo é constituído, pelas fases sólida (minerais e matéria orgânica), líquida (solução do solo) e gasosa (ar). 
O solo apresenta características físicas transmitidas por partículas sólidas, tamanho e compactação variável, químicas
que dependem da composição da rocha mãe, biológicas que dependem da presença e atividade dos seres vivos no 
solo.

Estas fases e características são fundamentais para que o solo cumpra as suas funções no agrossistema.

O solo é um elemento chave, cuja estrutura, estado de conservação e fertilidade determina a produtividade do 
agrossistema.



O Solo nos Agrossistemas em Modo de Produção Biológico



Diferenças entre a agricultura biológica e convencional
MPB promove a reutilização dos nutrientes minerais a partir da matéria orgânica ou a sua mobilização a partir do 
solo, mantendo a fertilidade natural deste
Agricultura convencional garante a fertilidade dos agrossistemas, através da utilização de fertilizantes e adubos de 
síntese

Papel dos macro e micronutrientes
As plantas necessitam de outros nutrientes minerais que tem de absorver a 
partir do solo dissolvidos na água, através das raízes. 
Esses nutrientes dividem-se em:
Macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg, S, H, C, O)
Micronutrientes (Na, Fe, Cu, Zn, Mn, Mo, B, Cl, Ni, Si, Co, Na, Cd, Pb, Se)



Uso sustentado do azoto
A agricultura biológica mitiga as interações abióticas desvantajosas relacionadas, com a perda de nutrientes no 
agrossistema e diminuição da produtividade do solo, através da incorporação de azoto orgânico no solo ou a fixação 
do azoto molecular no agrossistema e da promoção da eficácia da sua utilização nos processos de biossíntese

Práticas culturais
• Siderações ou adubações verdes
• Interações simbióticas para fixação do azoto atmosférico



Uso sustentado dos nutrientes minerais no MPB
A compostagem é uma técnica que permite o reaproveitamento da biomassa (resíduos verdes ou seco, restos de
alimentos, etc.) produzidos ou não na exploração, através da sua decomposição “controlada” aeróbia ou anaeróbia.
O produto final, o composto é uma mistura final rica em MO e nutrientes, que é utilizado na fertilização
(incorporação) ou na cobertura do solo, mantendo a sua produtividade

Técnicas de compostagem
• Compostagem em recipiente fechado (composteira)
• Compostagem ao “ar livre” (em pilha ou camada) sobre o solo ou em compostor
• Vermicompostagem, em compostor com a utilização de minhocas para transformar os resíduos em composto



Conservação e uso sustentado dos recursos hídricos
A agricultura biológica mitiga as interações abióticas desvantajosas relacionadas, com a perda de água no 
agrossistema, utilizando coberturas para a sua retenção no solo e aumento da eficácia do seu uso na realização de 
trabalho (fotossíntese)

Tipo de coberturas do solo
Coberturas  vivas que utilizam leguminosas, azedas ou gramíneas que tenham crescimento rasteiro e não compitam, 
com as culturas principais nos agrossistemas

Coberturas mortas que utilizam palha, restolho, folhas e resíduos secos, composto ou cartão



Conservação e uso da biodiversidade do solo no MPB (Fase biológica)
As técnicas e práticas culturais utilizadas em agricultura biológica “são amigas” do ambiente e refletem-se num 
aumento a biodiversidade no solo e no agrossistema

O número de espécies e de indivíduos por m2 do solo aumenta em comparação com os agrossistemas 
convencionais, onde a sua redução pode atingir entre 50 a 75%, em resultado do uso de agroquímicos, pesticidas e 
inseticidas

A biodiversidade  do solo é fundamental para reciclar a matéria orgânica, completando o ciclo dos nutrientes, 
promover o arejamento do solo, facilitar a absorção de nutrientes, limitar pragas e doenças



A biodiversidade do solo é constituída por 3 classes de seres vivos: 
Bactérias, participam na decomposição da matéria, simbioses com as plantas ou promovem o crescimento das 
culturas

Fungos,  participam na decomposição e relações simbióticas com as plantas

Fauna, sobretudo invertebrados, pode ser dividida em 3 grupos: 
• microfauna, com menos de 0,1mm (Protozoários e nematodes)
• mesofauna, com de 0,1 a 10 mm (Collembolas, acaros e minhocas)
• macrofauna, maior que 10 mm (Lumbricidae, insectos, gastrópodes
• isópodes (crustáceos))

Trichoderma sp.



Agrodiversidade biofísica

Outras interações abióticas
As condições agroecológicas que influenciam a produtividade dos agrossistemas
podem resultar das características do território.

Se  este território não é uniforme apresenta uma diversidade de condições 
edafoclimáticas, que resultam da:
• Orografia acentuada com variação da altitude;
• Elevado declive do território (superior a 25%); 
• Variação da temperatura;
• Variação da precipitação;
• Solo agrícola e as suas características edáficas.



Importância da Agrodiversidade biológica na sustentabilidade dos agrossistemas
Esta diversidade (plantas e animais) interage com as culturas agrícolas (agrodiversidade agronômica), tendo uma ação 
que pode ser positiva ou negativa
O MPB utiliza métodos naturais e práticas culturais para promover ou limitar estas interações, de acordo com os 
objetivos da produção agrícola, aumentando a sustentabilidade dos agrossistemas e eliminando o uso de 
agroquímicos

Insetos Auxiliares
Estes insetos podem estar presentes no solo ou na parte aérea dos agrosisstemas constituem um recurso natural, de 
elevado valor devido às suas interações e acão benéfica na produtividade (polinizadores), limitação e controlo das 
pragas, na  proteção fitossanitária das culturas



Insetos Auxiliares
• Joaninhas predadoras de afídios
• Crisopa verde (Chrysoperlea carnea) ataca a mosca branca
• Himenóptero parasita da cochinilha
• Anthocoris predadores da borboleta que ataca várias culturas
• Sirfídeos predadores de afídios de abobora, hortícolas e cereais
• Abelhas domésticas ou selvagens



Texto



Agricultura biológica e a sustentabilidade da agricultura
O MPB ao promover a produção local de alimento, a conservação do solo, dos recursos hídricos e dos nutrientes, 
ao utilizar técnicas e métodos naturais, ao conservar e usar de forma sustentada a diversidade de microrganismos, 
de plantas e insetos auxiliares, e ao eliminar o uso de agroquímicos: 

• Aumenta a sustentabilidade da agricultura e da região
• Melhora os serviços ecológicos dos agrossistemas
• Diminui os impactos negativos da agricultura sobre biodiversidade, ambiente e saúde
• Mitiga o impacto das alterações climáticas

Deste ponto de vista os agrossistemas em MPB podem ser considerados EFA e os serviços ecológicos prestados pela 
Agricultura Biológica são superiores em 70% quando comparados com a agricultura convencional



Texto



Culturas e Produção nos Agrossistemas em Agricultura Biológica 
Variedades regionais (landraces, tradicionais)
Na Produção Biológica deve ser promovido preferencialmente cultivos que utilizem variedades agrícolas locais em 
detrimento de outras variedades comerciais

A RAM possui atualmente um número significativo de variedades tradicionais desenvolvidas pelos agricultores e 
adaptadas às condições locais. Muitas destas variedades tem sido recolhidas e preservadas pelo BG ISOPlexis e pelos 
Serviços de Regionais. Algumas das que apresentam maior valor foram incluídas no Catálogo Nacional de 
Variedades, tendo sido promovido o registo de:
• 6 Variedades de leguminosas e cerealíferas, através do Germobanco Agrícola da Madeira
• 24  Variedades de fruteiras, através da DRA e da AAM (Germobanco Agrícola da Madeira)



Texto



Culturas e Produção nos Agrossistemas em Agricultura Biológica 
Culturas, variedades e raças locais 
Na Região, a agricultura biológica deve procurar especializar-se na utilização da agrodiversidade e culturas locais, 
utilizando-a para obter produções locais e desenvolver produtos biológicos diferenciados

Algumas espécies agrícolas presentes nos agrossistemas da Madeira
Na Madeira estão presentes 180 espécies agrícolas ou com uso agrícola. 
Acelga, Inhame, Batata, Batata-doce, Couve, Alface.
Feijão, Fava, Ervilha, Tremoço, Chícharo.
Trigo, Milho, Cevada, Centeio, Cana-de-açúcar.
Peros, Pera, Cereja, Castanha, Nogueira, Vinha.
Anona, Pera Abacate, Papaia, Pitanga, Banana. 
Lavanda, Vime, Aloe-vera.



Responsabilidade Social do Sistema de Produção Holístico
Culturas, variedades, raças e recursos genéticos adaptados às condições locais 
Recursos animais ou pecuários
A diversidade de espécies animais é importante para a sustentabilidade do sistema agrícola
As espécies domesticadas podem ser utilizadas na exploração como força de trabalho ou para produzir alimento

Agrodiversidade animal
• Espécies pecuárias e suas raças (30 a 100 espécies, 7000 raças pecuárias)
• 14 espécies fornecem 90% do alimento de origem animal

O número de espécies pecuárias na Região ascende a 9 a 10 espécies. As raças regionais destas espécies estão 
insuficientemente estudadas



Conservação e uso da biodiversidade na sustentabilidade dos agrossistemas
Plantas auxiliares
Na agricultura biológica é usual o uso de plantas adventícias ou auxiliares, que podem ser utilizadas na cobertura do 
solo, atração de polinizadores ou insetos auxiliares, ou para repelir e neutralizar insetos prejudiciais, pragas e doenças

Estas plantas são plantadas e cultivadas nas bordaduras e margens dos terrenos, entre as culturas ou em mosaico 
(talhões). 

A utilidade destas plantas advêm das suas características fertilizantes, fungicidas ou inseticidas. 
Exemplos: urtiga, alho, artemisa, chagas, alecrim, alfazema, cravo-de-burro, dente-de-leão, etc.



Conservação e uso da biodiversidade na sustentabilidade dos agrossistemas
Plantas auxiliares

Nome Científico : Urtica dioica
Nomes comuns: urtiga 
Utilizada para produzir chorume de urtiga um ótimo adubo e inseticida naturais. O chorume é produzido, através da 
fermentação, dependendo o tempo de maceração e preparação do objetivo da aplicação.

Modo de utilização: colocar 1kg de urtigas frescas num recipiente e adicionar 10L de água. Durante o 
dia deixar ao sol e tapar durante a noite.  Mexer de vez em quando. Macerar durante 1 ou 2 semanas.
Coar e diluir a 10% - (1L de chorume para 10L de água) - como estimulante foliar.
Coar e diluir a 20% - (2L de chorume para 10L de água) - como estimulante do solo e raízes.



Conservação e uso da biodiversidade na sustentabilidade dos agrossistemas
Plantas auxiliares

Nome Científico : Crysanthemum parthenium
Nomes comuns: artemija, artemisia, alfinetes-de-senhora

Ação inseticida: mosca branca (Bemisia argentifolii) e mosca da couve (Delia 
radicum).

Modo de utilização: Colher 300 gr de flores de artemija. Adicionar 1 L de álcool 
às flores e colocar num recipiente hermeticamente fechado. Macerar durante 48 
horas e coar. Diluir em 1:20 (uma parte da solução para 20 partes de água), e 
pulverizar sobre as plantas afetadas.



Conservação e uso da biodiversidade na sustentabilidade dos agrossistemas
Plantas auxiliares

Nome Científico :  Allium sativum
Nome comum: alho

Ação fungicida e antibiótica: contém aminoácido de efeito pesticida;  
Modo de utilização: Triturar o alho com água (2 litros para cada dente).  
De seguida, pulverizar sobre as plantas atacadas. Não usar sobre feijões,  
pois  inibe o seu crescimento.

Macerar 4 dentes de alho em 1 litro de água. Deixar 15 dias em repouso. 
Diluir em 10 litros de água e pulverizar sobre as plantas afetadas.



Texto



Variedade Santaneiro
Características Morfoagronómicas
- Variedade que permite obter dois ciclos de produção anual
em MBP, esta variedade apresenta valores de 25 t/ha de produção de feijão maduro, 
sendo considerado um valor de produção excelente, para grão seco, 4600 kg/ha
- pouco suscetível a pragas, como o pulgão e mosca branca
- boa tolerância a doenças de origem bacteriana e fúngica
- apresenta resistência a geada
- baixo custo de produção
Características Biofuncional e Nutracêuticas
teores elevados de proteína, minerais.
baixo índice glicémico e lipídico, com efeitos benéficos no controlo de doenças 

cardiovasculares, doenças do trato digestivo e controlo de peso/obesidade 
- possui características hipocolesterolémicas, hipoglicémicas e elevado teor proteico
- possui teor elevado em fósforo e potássio, importantes na constituição muscular e 
óssea



Variedade Corno de Carneiro
Características Morfoagronómicas
variedade que permite obter dois ciclos de produção anual
colheita em verde (65 dias), apresentam filamento tenro e possuem em média 20 cm 

de comprimento e 1 cm de largura 
em MBP, esta variedade apresenta valores de produção para feijão-verde na ordem 

das 20 t/ha
pouco suscetível a pragas, como o pulgão e mosca branca
boa tolerância a doenças de origem bacteriana e fúngica
baixo custo de produção

Características Biofuncionais e Nutracêuticas
composição nutricional benéfica no caso específico da hipertensão arterial, com 

propriedades diuréticas e depurativas.
previne doenças como o cálculo renal, benefícios ao nível do sistema imunitário e 

favorece o trânsito intestinal
Recomendações
Variedade tradicional muito apreciada na culinária madeirense devido a possuir 
excelentes qualidades organolépticas



Variedade Santana 
Características Morfoagronómicas
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 
Confeção de pão e pratos tradicionais



Variedade Da Terra
Características Morfoagronómicas
em MBP, esta variedade apresenta valores de 4,5 t/ha de produção 
boa tolerância a doenças de origem bacteriana e fúngica
baixo custo de produção

Características Biofuncionais e Nutracêuticas
Excelente fonte de energia por conter alto teor de hidratos de carbono, 
ideal para desportistas.
Possui vitaminas que regulam o sistema nervoso e o aparelho digestivo.
Rápida metabolização das gorduras, com redução do colesterol alto.

Recomendações
Uso na culinária regional e na panificação
Confeção de pão e pratos tradicionais

Informação	Nutricional	

Milho	Sequeiro	/	Milho	da	Terra	

Valores	por	100	gramas	 DDR	%	

Hidratos	de	carbono,	dos	quais:	 	 	

					Amido	 39,77	g	 	

Proteína	bruta	 9,99	g	 17,84	

Minerais	totais	 1,68	g	 	

	



Oferta formativa da Universidade da Madeira
Responsabilidade Social e Ambiental
Inovação e formação técnica em Agricultura Biológica

A formação e os conhecimentos na área da Agricultura Biológica podem ser aprofundados na Universidade da 
Madeira  (UMa)  a qual assegura:
A formação e preparação de técnicos profissionais na área da Agricultura Biológica; 

A UMa mantém uma formação técnica em Agricultura Biológica, desde 2010. Esta formação permite saídas 
profissionais na área da agricultura, agroalimentar e agroturismo

A investigação, desenvolvimento e transferência de conhecimento e tecnologia em prole do  desenvolvimento rural e 
a biosustentabilidade

O Banco de Germoplasma ISOPlexis (BG ISOPlexis) desenvolve, desde 1996, investigação fundamental e aplicada nos 
domínios da Agrodiversidade, Alimentação e Sustentabilidade












