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Solos da Madeira

Andossolos (64,8%)

Leptossolos (13,6%)

Cambissolos (11%)

Phaeozemes (8,7%)

Vertissolos (1,1%)

Fluvissolos (0,8%)

Localizados nas encostas mais acidentadas, são caracterizados por 
serem solos delgados, degradados pela erosão, fogos, gestão 
antrópica inadequada quer por sobrepastoreio, quer por 
mecanização excessiva e/ou reduzida cobertura do solo com 
vegetação. Os teores de matéria orgânica são inferiores a 2%, são 
pobres em nutrientes, com reduzida capacidade de 
armazenamento para a água e pH ligeiramente ácido a neutro. 

Solos jovens desenvolvidos sobre os depósitos vulcânicos, 
maioritariamente úmbricos (horizonte superficial rico em MO e 
profundos), pouco erosionados.
Localizados na zona central mais alta, caracterizam-se por serem 
solos ricos em argila do tipo alofanas, por serem profundos, com 
mais de 1,5 m de espessura, elevado teor em matéria orgânica e 
elevada capacidade para o armazenamento da água e pH ácido.



LeptossolosAndossolos





Calheta – Cambissolos crómicos

Câmara de Lobos – Cambissolos e Leptossolos dístricos (baixa fertilidade)

Câmara de Lobos/Serra – Andossolos úmbricos

Ponta do Sol – Cambissolos

Porto Moniz – Andossolos úmbricos

Santa Cruz – Andossolos vítricos (variações abruptas de textura em profundidade)

Santana – Faeozemes háplicos (em oposição a húmico, horizonte superficial pobre

em MO)

A localização das explorações casos de estudo correspondem às seguintes 
manchas de solos:



A paisagem agrícola é caracterizada por:

➢ Topografia acidentada, de declives acentuados

➢ Agricultura de minifúndio caracterizada 
por parcelas de pequena dimensão

➢ Necessidade de socalcos para suster o 
solo cultivado

➢ Limitações para a mecanização 
motorizada, maior dependência de 
mão-de-obra



Funcionalidade dos solos

✓ Produção de alimentos, fibras e 
combustíveis

✓ Sequestro do carbono

✓ Regulação do clima

✓ Ciclo hidrológico e regulação 
de enchentes

✓ Purificação da água e 
degradação de contaminantes

✓ Ciclagem de nutrientes

✓ Habitat de organismos

✓ Armazenamento de água

✓ Fonte de recursos genéticos e 
farmacêuticos



Todas as práticas de conservação e proteção do solo 
minimizam as perdas de solo por erosão e resultam na
conservação ou aumento da matéria orgânica do solo

A funcionalidade dos solos está diretamente relacionada com o elevado 

teor de matéria orgânica

A matéria orgânica confere maior funcionalidade ao solo porque torna a 

fertilidade completa (melhora a estrutura - arejamento e agregação - e 

aumenta a quantidade de nutrientes para suportar todas as formas de 

vida do solo - plantas e organismos)



Boas Práticas em Agricultura Biológica

Não sendo exclusivas da AB, são práticas indicadas como aconselháveis para 
a melhoria da fertilidade global dos solos.

✓ Reciclagem de todas as fontes de MO da exploração (através de aplicação 

direta ou para compostagem);

✓ Aplicação de composto orgânico;

✓ Adubação verde ou sideração;

✓ Aplicação complementar de adubos orgânicos em sistemas de 
produção mais intensivos.

Manter o teor de MO do solo elevado através de:



✓ Algum trabalho superficial para aumentar o arejamento porque pode 
estimular algumas das bactérias fixadoras de azoto e disponibilidade 
de nutrientes;

✓ Mobilizações em profundidade apenas em solos pesados argilosos e 
e/ou calcários; 

✓ Em solos pesados usar mobilização profunda apenas de corte, sem 
reviramento.

Trabalho do solo sem reviramento e no período de sazão:

Afolhamentos com rotação adequada para a sanidade das culturas

✓ Cereais não mais que dois anos seguidos no mesmo solo;

✓ Cultura sistemática de adubo verde entre culturas principais; 

✓ Complementar a rotação com a consociação de espécies diferentes 
em linhas alternadas.



➢ Humidade confortável e frescura dos solos;

➢ Solos pesados (argilosos e/ou calcários);

➢ Perturbação mínima do solo ou sementeira direta;

➢ Cobertura permanente do solo (viva ou morta - mulching);

➢ Culturas forrageiras perenes;

➢ Sistemas agroflorestais ou agro-silvo-pastoris (que conjuguem agricultura, floresta e 

animais no mesmo espaço).

Condições favoráveis à manutenção da MO estável do solo:



Evidências da AB da Madeira sobre a Funcionalidade dos Solos

M.O.

Média de 5,51% (elevado)
Máximo de 10,43%
Mínimo de 1,99%

pH

Médio de 5,9 (ligeiramente ácido)
Máximo de 6,8
Mínimo de 5,1

Fósforo (P2O5)

Média de 284 ppm (muito alto)
Máximo de 1191 ppm (muitíssimo alto)
Mínimo de 84 ppm (alto)

Potássio (K2O)

Média de 699 ppm (muitíssimo alto)
Máximo de 2715 ppm (muitíssimo alto)
Mínimo de 258 ppm (muito alto)

CTC

Média de 58,1 cmol/kg (elevada)
Máximo de 78,7 cmol/kg 
Mínimo de 46,1 cmol/kg

Densidade Aparente

Média de 1,288 (solo não compactado, boa agregação e arejamento)
Máximo de 1,666
Mínimo de 0,914 (vinha com cobertura viva permanente)



As boas práticas da Agricultura Biológica tem permitido manter elevados níveis de 
fertilidade dos solos, boa estrutura e características para uma elevada resiliência dos 
mesmos. No entanto:

1) Em alguns casos peca por excesso de fósforo e potássio, com o risco de haver perdas 
elevadas destes nutrientes para as massas de água superficiais e até mesmo 
subterrâneas;

2) Recomenda-se a redução de adubações com materiais ricos em fósforo e/ou potássio 
de modo que os níveis se reduzam para “alto” a “muito alto”;

3) Os teores de M.O. são na generalidade suficientemente altos para fornecer o N e 
demais micronutrientes necessários. No entanto, poderá haver défice de N em culturas 
com caráter mais intensivo e de maior exportação de nutrientes, como as hortícolas, 
recomendando-se sempre que possível, o reforço da fertilização com compostos 
orgânicos e a adubação verde entre os ciclos das culturas principais.

Conclusões e Recomendações



Conclusões e Recomendações

No caso particular da ilha da Madeira, com paisagem acidentada, marcada por 
declives muito acentuados que impõem a pequena parcela armada em socalcos, 
a Agricultura Biológica e outras formas de agricultura com caráter de 
conservação e elevada sustentabilidade, deverão ser a prioridade para se poder 
manter o recurso solo disponível e com elevada funcionalidade, assegurando, 
deste modo:

✓ Regulação dos ciclos hidrológicos e regulação climática;

✓ Redução dos elevados riscos de perdas de solo por erosão e destruição da 
paisagem;

✓ Aumentando o armazenamento da água no solo;

✓ Mantendo o reservatório de nutrientes para sustentar os ecossistemas da ilha.



Muito obrigada  ☺


