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Introdução

PROBIOMADEIRA

• Quinta Britobio, na Santa, Porto Moniz

• Quinta do Mitra, no Arco de São Jorge, Santana

• Exploração Ilídio Sá, no Caniço, Santa Cruz

• Exploração João Vieira, freguesia e concelho de Câmara de Lobos

• Exploração da Quinta das Vinhas, no Arco da Calheta, Calheta



Porto Moniz



Características do Concelho

Possui uma área de 82,93 km2, está situado a 60 km do Funchal

É constituído pelas freguesias do Porto Moniz, Seixal, Achadas da Cruz e Ribeira da Janela 

A agricultura é praticada em agrossistemas típicos, fazendas, constituídas por vários poios (terraços ou parcelas de terreno) 
delimitados tradicionalmente por muros de pedra vulcânica

SAU, com uma área média de 0,9 hectares

Nas zonas costeiras, o cultivo de vinha é predominante, e utiliza as castas regionais sercial e verdelho, e a casta nacional 
complexa para vinificação

A castas Syrah, Touriga Nacional, Tinta Roriz, Merlot, Cabernet Sauvigon, Arnsburger e Aragonez, de introdução recente, em 
conjunto, com o verdelho, têm sido utilizadas na produção de uvas para vinho de mesa, os quais que tem ganhado peso na 
produção vitivinícola

Nas zonas altas, a produção de hortícolas, couves variadas, batata, cenoura, batata-doce, predomina, e de cereais para 
forragem



Condições Agroecológicas

A região é possui clima mediterrânico ameno, com predominância de chuva e nevoeiros em todo o concelho e temperatura 
amena

É um dos concelhos, com maior disponibilidade de recursos hídricos para uso agrícola, não só devido às condições 
climatéricas, mas também à proximidade da zona do Paul da Serra

Os principais solos agrícolas do concelho são andosolos úmbricos, de perfil profundo, com mais de 100 cm, ácidos, ricos em 
matéria orgânica. No entanto, cambisolos húmicos e crómicos, faeozemas e terrenos acidentados eutrícos podem ter 
também ocupação agrícola, nas zonas costeiras

Parâmetro Mínima Média Máxima

Temperatura média anual, °C 17,6 19,7 21,7

Precipitação média anual, mm 365,5 507,2 731,6



Caso de estudo – Santa
Produtor: Maria da Conceição Brito Câmara

Modo de Produção: Biológico

Área agrícola total: 1,31 ha

Superfície agrícola útil (SAU): 1,11 ha

Estrutura da SAU: 0,72 ha, em MPB, com certificação; 0,39 ha de pastagem permanente não certificada

A exploração está organizada em 2 parcelas, uma com 0,72 ha para produção hortícola, frutícola e animal, e outra com 0,39 
ha de pastagem permanente não certificada 

Está virada a nordeste, com boa exposição solar, predominância de ventos de norte, por vezes fortes



Caso de estudo – Santa
Produtor: Maria da Conceição Brito Câmara

A área de estudo é especializada na produção hortícola, utilizando principalmente variedades regionais, entre elas as 
variedades de milho amarelo da terra, de feijão santaneiro, boga, olho de pombo, corno de caneiro e vergalheiro, de batata 
francesa e batateira, de fava da terra, de batata-doce 5 bicos e inglesa, de cebola do caniço, de abobora casca de carvalho, de 
aveia da terra e de couve João Frino

O solo da exploração é um andosolo úmbrico, com solum em geral > 100 cm de profundidade. As análise físico-químicas de 
amostras do solo indicam que este tem uma textura limosa, capacidade de troca de catiões (CTC) varia entre 42,9 e 78,4 
mmolc dm-3, grau de saturação entre 29 e 33%, e pH ácido (4,7 a 6,0). O solo é rico em matéria orgânica (MO), atingindo o 
valor de 9,96 %

Os testes de densidade do solo permitiram determinar um 0,6 g/cm3, os quais característicos dos solos orgânicos, o que 
indica uma boa textura promovida pelas práticas da agricultura biológica

Exploração Parcela Pas Kas K N Ca Mg Na Cu Zn Mn Fe

Quinta BritoBio
Galinheiro 92 552 1,6 64,9* 8,1 2,7 0,2 4,0 3 10 125

Hortícolas 202 840 2,2 34,2 16,2 7,6* 0,2 5,0 5 20 145



Caso de estudo – Santa
Produtor: Maria da Conceição Brito Câmara
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Classificação Ecológica
Espécie Classificação Ecológica Familia

Bidens pilosa L. Introduzida Compositae
Conyza canadensis (L.) Cronq. Introduzida Compositae

Euphorbia peplus L. Nativa Euphorbiaceae
Fumaria muralis W.D.J.Koch Nativa Papaveraceae

Galinsoga parviflora Cav. Introduzida Compositae
Lolium multiflorum Lam. Introduzida Poaceae

Mercurialis annua L. Nativa Euphorbiaceae
Paspalum dilatatum Poir. Introduzida Poaceae

Pennisetum clandestinum Hochst. ex Chiov. Introduzida Poaceae
Rubus ulmifolius Schott Nativa Rosaceae

Solanum nigrum L. Nativa provável Solanaceae
Sonchus asper Hill Nativa provável Compositae

Sonchus oleraceus L. Nativa provável Compositae
Spergula arvensis L. Nativa Caryophyllaceae

Tetragonia tetragonoides Kuntze Introduzida Aizoaceae
Trifolium pratense L. Introduzida Fabaceae

Chasmanthe aethiopica (L.) N.E.Br. Introduzida Iridaceae
Cotula australis (Spreng.) Hook.f. Introduzida Compositae

Dactylis glomerata L. Introduzida provável Poaceae

Geranium purpureum Vill. Nativa Geraniaceae

Estas espécies estão divididas da seguinte forma quanto às famílias botânicas e à Classificação Ecológica: a família 
Compositae com 30%, a família Poaceae com 20% das espécies e a família Fabaceae com 10% 



Caso de estudo – Santa
Produtor: Maria da Conceição Brito Câmara

Grupo Máximo (UFC/g solo) Mínimo (UFC/g solo) Média (UFC/g solo)

Bactérias 2,85108 1,86107 8,94107

Fungos 1,07108 1,42107 3,99107

Fixadoras de N 7,13107 1,51107 3,32107

Desnitrificantes 3,50103 3,00102 1,61103

A quantificação e monitorização destes grupos serve para detetar situações de desequilíbrio, que podem promover a
eliminação ou diminuição do azoto biodisponível





Santana



Características do Concelho

Possui uma área de 95,56 km2, está situado a 40 km do Funchal

É constituído pelas freguesias de Santana, Faial, São Jorge, Arco de São Jorge, São Roque do Faial e Ilha

Nas freguesias de Santana, São Jorge e Faial predomina o cultivo de hortícolas, como o feijão, milho, abóboras, batata, batata-
doce, couve de diferentes variedades. A fruticultura inclui a produção de anona, pera abacate. A viticultura utiliza várias 
castas para vinificação

Nas restantes freguesias do concelho é frequente encontrar pomares de limoeiros, macieiras e pereiras

A orografia menos acentuada da freguesia de Santana facilita a mecanização, promovendo a produção hortícola. A freguesia 
do Arco de São Jorge, localizado mais próximo do mar e com temperatura mais elevada, com orografia mais acentuada é 
comum a produção vinícola e hortícola



Características do Concelho

As principais áreas agrícolas do concelho distribuem-se desde o nível do mar (<100 m) Arco de São Jorge e São Roque do 
Faial, até os 400 m no Arco de São Jorge, 700 m na Ilha, 890 m no Ribeiro Frio, e 910 m no Faial

SAU média de 0,8 hectares 

Os agricultores do concelho utilizam técnicas culturais tradicionais, como por exemplo a aplicação de estrumes e compostos 
no solo, a sideração em particular as leguminosas, como a fava e o tremoço, a rotação de culturas e as consociações 
favoráveis de culturas

A irrigação é efetuada normalmente por alagamento, e não é frequente encontrar tanques de armazenamento de águas de 
rega ou sistemas de irrigação. Nestas condições, a utilização de práticas de conservação, com recurso a coberturas do solo, 
utilizadas pelo MPB podem ser fundamentais para conservar a humidade e capacidade hídrica do solo



Condições Agroecológicas

A região é possui clima mediterrânico ameno, com predominância de chuva e nevoeiros em todo o concelho e temperatura 
amena

Santana, devido à sua localização na costa Norte da Madeira, tem uma boa disponibilidade de recursos hídricos para uso 
agrícola, não só devido às condições climatéricas, mas também pelo facto de ser atravessado por várias bacias hidrográficas e
ter um desenvolvido sistema de levadas

Os principais solos agrícolas do concelho são andosolos úmbricos, de perfil profundo, com mais de 100 cm de profundidade, 
ácidos, ricos em matéria orgânica

Parâmetro Mínima Média Máxima
Temperatura média anual, °C 14,6 18,0 21,9

Precipitação média anual, mm 583,8 805,3 1262



Caso de estudo – Quinta do Mitra
Produtor: Guida Maria Lourenço de Gouveia

Modo de Produção: Biológico

Área agrícola total: 1,04 ha

Superfície agrícola útil (SAU): 1,01 ha

As principais produções são as hortícolas, batata-doce, cenoura, couves, brócolos, alface, beterraba, feijão e aromáticas. 

A Quinta produz ainda uma diversidade de frutas subtropicais, anona, papaia, mango, figos, banana e nêsperas e outras. 

A exploração possui também uma componente pecuária, produzindo em pequena escala, frangos de carne, ovos e porcos, 2 
efetivos



Caso de estudo – Quinta do Mitra
Produtor: Guida Maria Lourenço de Gouveia

Para além da produção agrícola, a empresa também se dedica à comercialização dos Produtos Biológicos no Mercado de 
Agricultura Biológica da Madeira, com periodicidade semanal no Funchal. A empresa da Quinta do Mitra foi uma das 
pioneiras, na Madeira, a se dedicar ao Modo de Produção Biológico

O solo agrícola da exploração é um faeozems háplico, com solum sobretudo > 50 cm de profundidade, ocorrendo alguns com 
espessura de 50 a 20 cm, a matéria orgânica no solo atinge uma boa percentagem. As análise físico-químicas de amostras do 
solo indicam que este tem uma textura franco-limosa, capacidade de troca de catiões (CTC) varia entre 25,5 e 52,1 mmolc dm-

3, grau de saturação entre 52 e superior a 100%, e pH ácido (4,7 a 6,2). O solo é rico em matéria orgânica (MO), atingindo o 
valor médio de 4,7 %, mas inferior aos valores médios de MO (5,9%)

Exploração Parcela Pas
Kas K N Ca Mg Na Cu Zn Mn Fe

Quinta do Mitra

Quebrada 733* 456 1,4 32,8 18,4* 10,0* 0,6 55,0* 16* 130* 300*

Quinta M. 733* 648* 1,9 27,1 23,4* 7,7* 0,5 33,5* 17* 130* 315*

Enxurros 252 324 0,9 7,2 13,0 7,3= 0,5 55,0* 11* 40 345*

Arco peq. 641* 300 0,7 14,8 13,1 4,3 0,4 37,5* 11* 30 260*



Caso de estudo – Quinta do Mitra
Produtor: Guida Maria Lourenço de Gouveia

São apresentadas as 20 espécies mais frequentes, no agrossistema da Quinta do Mitra. Estas espécies estão divididas da 
seguinte forma quanto às famílias botânicas e à Classificação Ecológica: Poaceae com 30% e Compositae com 15% das 
espécies

Espécie Status Familia
Allium neapolitanum Cirillo Introduzida provável Amaryllidaceae

Araujia sericifera Brot. Introduzida Apocynaceae
Arundo donax L. Introduzida Poaceae

Avena barbata Link Nativa provável Poaceae
Bidens pilosa L. Introduzida Compositae

Brachypodium sylvaticum P.Beauv. Nativa Poaceae
Commelina diffusa Burm.f. Introduzida Commelinaceae

Conyza canadensis (L.) Cronq. Introduzida Compositae
Cynodon dactylon (L.) Pers. Nativa Poaceae

Cyperus rotundus L. Introduzida provável Cyperaceae
Digitaria sanguinalis (L.) Scop. Introduzida Poaceae

Euphorbia peplus L. Nativa Euphorbiaceae
Fragaria vesca L. Nativa Rosaceae

Fumaria muralis W.D.J.Koch Nativa Papaveraceae
Galinsoga parviflora Cav. Introduzida Compositae

Malva parviflora L. Nativa Malvaceae
Mesembryanthemum cordifolium L.f. Introduzida Aizoaceae

Oxalis corniculata L. Introduzida Oxalidaceae
Paspalum dilatatum Poir. Introduzida Poaceae

Plantago major L. Nativa Plantaginaceae



Caso de estudo – Quinta do Mitra
Produtor: Guida Maria Lourenço de Gouveia

A quantificação e monitorização destes grupos serve para detetar situações de desequilíbrio, que podem promover a
eliminação ou diminuição do azoto biodisponível

Grupo Máximo (UFC/g solo) Mínimo (UFC/g 
solo)

Média (UFC/g 
solo)

Bactérias 5,91107 1,37107 2,20107

Fungos 6,93107 9,78106 2,87107

Fixadoras de N 6,87107 5,81106 2,71107

Desnitrificantes 9,90103 2,00102 2,13103





Santa Cruz



Características do Concelho

Possui uma área de 81,52 km2, está situado a 20 km do Funchal

É constituído pelas freguesias de Santa Cruz, Gaula, Caniço, Camacha e Santo da Serra

A agricultura biológica é fator de valorização da atividade e dos produtos agrícolas locais, em especial das variedades 
regionais. Nas zonas litorais do concelho de Santa Cruz predomina o cultivo de hortícolas, como, cebola, batata, batata doce, 
e de frutícolas, sobretudo subtropicais, como a anona, banana, pêra abacate, mango e uva, entre outros

As principais áreas agrícolas do concelho distribuem-se desde o nível do mar (<100 m) Caniço, Gaula e Santa Cruz, até os 700 
m em Gaula, 900 m no Santo António da Serra, 1050 m no Ribeiro Serrão, e 1100 m no Rochão

SAU médio de 0,6 hectares 

A irrigação é efetuada normalmente por alagamento, nas explorações com alguma dimensão, podemos encontrar tanques de 
armazenamento de água para rega e sistemas de irrigação, sendo o mais comum a rega por aspersão ou gota a gota



Condições Agroecológicas

A região é possui clima mediterrânico quentes, com predominância de chuva nas área mais altas

Santa Cruz devido à sua localização na costa Sul da Madeira, tem uma disponibilidade limitada de recursos hídricos para uso 
agrícola, devido às condições climatéricas, onde a exposição do concelho a sul faz com que a precipitação seja menor e mais 
irregular, mas também devido à maior pressão urbana, e ao consequente aumento do consumo de água potável

Os solos agrícolas estão incluídos em manchas definidas predominantemente pelos 5 complexos pedológicos que ocorrem no 
território de Santa Cruz, os quais incluem 7 unidades de solos distintas, andosolos úmbricos, cambiosolos dístricos, faeozemas
háplicos, vertisolos êutricos e fluviosolos êutricos, e ainda os terrenos acidentados êutricos e dístricos

Parâmetro Mínima Média Máxima
Temperatura média anual, 

°C 19,5 20,0 21,4
Precipitação média anual, 

mm 264,2 495,7 713,6



Caso de estudo – Ilídio Sá
Produtor: José Ilídio Sá

Modo de Produção: Biológico

Área agrícola total: 1,45 ha

Superfície agrícola útil (SAU): 1,25 ha

A principal produção da exploração Ilidio Sá são as hortícolas, nomeadamente a cebola, batata-doce, batata, cenoura, 
diversas variedades de couve, brócolos, alface, beterraba, feijão e outras

Na produção hortícolas, a exploração utiliza principalmente material de propagação próprio, incluindo diversas variedades 
regionais, entre elas as variedades de cebola bujanico, branca do Caniço, de batata-doce 5 bicos e cabeira e de couve de 
todos os dias, e inhame branco e roxo



Caso de estudo – Ilídio Sá
Produtor: José Ilídio Sá

O solo agrícola da exploração é do tipo andosolo vítrico, com solum sobretudo > 50 cm, onde a percentagem de matéria 
orgânica no solo é baixa. As análise físico-químicas de amostras do solo indicam que este tem uma textura argilo-limosa, 
capacidade de troca de catiões (CTC) varia entre 41,1 e 61,2 mmolc dm-3, grau de saturação entre 38 e 64%, e pH ácido (5,3 a 
5,6, método do KCl). O solo é pouco rico em matéria orgânica (MO), atingindo o valor médio de 2,7 %, bastante inferior aos 
valores médios de MO (5,9%) 

A análise de densidade do solo obtida foi de 0,94 g/cm3. Estes valores demonstram que o solo não sofre compactação, dado 
que os valores são inferiores ao intervalo de variação da compactação dos solos argilosos (1 a 1,4 g/cm3). 

O solo da exploração do Ilidio Sá apresenta uma textura argilo-limosa

Exploração Parcela Pas Kas K N Ca Mg Na Cu Zn Mn Fe

Ilidio Sá

Armazém 298 553 1,5 44,2 14,3 6,9 0,8* 5,5 9,5 110* 160

Ribeira

92 216 0,5 21,1 13,9 10,4* 1,4* 4 4 245* 250*

Abaixo ap.

385 1080 3 54,9* 21* 12,1* 1,0* 5,5 5 195* 200*



Caso de estudo – Ilídio Sá
Produtor: José Ilídio Sá

Grupo Máximo (UFC/g 
solo)

Mínimo (UFC/g 
solo)

Média (UFC/g 
solo)

Bactérias 4,23107 1,22107 2,04107

Fungos 5,1107 6,15106 1,73107

Fixadoras de N 1,19108 1,28107 3,88107

Desnitrificantes 2,10104 1,10103 5,38103

A quantificação e monitorização destes grupos serve para detetar situações de desequilíbrio, que podem promover a
eliminação ou diminuição do azoto biodisponível





Câmara de Lobos



Características do Concelho

Possui uma área de 51,82 km2, está situado a 10 km do Funchal

É constituído pelas freguesias de Câmara de Lobos, Estreito de Câmara de Lobos, Quinta Grande, Curral das Freiras, Jardim da 
Serra

Nas zonas litorais do concelho predomina o cultivo de vinha de diferentes castas para vinificação, da banana, da cana de 
açúcar e hortícolas, durante o período de repouso da vinha. Nas zonas rurais altas predomina o cultivo da vinha da casta tinta 
negra, as hortícolas como couves variadas, batata, batata-doce e frutícolas temperadas, como a maçã, a cereja, a pera, assim 
como as castanhas e nozes

As explorações tem em média uma SAT com 0,4 ha

As principais áreas agrícolas do concelho distribuem-se desde o nível do mar, até os 1.300 m no Jardim da Serra. A maioria 
das áreas agrícolas caracterizam-se por ter declives acentuados. A agricultura é praticada em agrossistemas típicos, fazendas, 
constituídas por vários poios (terraços ou parcelas de terreno) delimitados tradicionalmente por muros de pedra vulcânica 
acastelada



Condições Agroecológicas

A região é possui clima mediterrânico quentes, com predominância de chuva e nevoeiros nas área mais altas

Câmara de Lobos devido à sua localização na costa Sul da Madeira, tem pouca disponibilidade de recursos hídricos para uso 
agrícola, principalmente no verão, devido às condições climatéricas, onde por vezes acorre mesmo situações de seca. A 
exposição do concelho Sul faz com que a precipitação seja irregular e menor, mas maior pressão urbana, com o consequente 
aumento do consumo de água potável faz diminuir a disponibilidade de água de rega

Os solos predominantes são andosolos úmbricos, nas zonas rurais alto do concelho, de perfil médio a profundo, solos em 
parte, com um solum 100 cm. Os solos são ácidos, ricos em matéria orgânica

Parâmetro Mínima Média Máxima
Temperatura média anual, 

°C 12,9 17,6 22,8
Precipitação média anual, 

mm 269,3 574,0 798,8



Caso de estudo – João Veira
Produtor: João Manuel Veira

Modo de Produção: Biológico

Área agrícola total: 1,30 ha

Superfície agrícola útil (SAU): 1,24 ha

A principal cultura da exploração de João Vieira é produção de banana. A exploração produz ainda as vinha e algumas 
hortícolas residual, apenas para autoconsumo. A produção pecuária está representada pela produção de duas cabeças de 
gado bovino



Caso de estudo – João Veira
Produtor: João Manuel Veira

O solo agrícola da exploração é do tipo terreno acidentado dístrico, rico em matéria orgânica, devido às técnicas e práticas 
culturais utilizadas. As análise físico-químicas de amostras do solo indicam que este tem uma textura franco-limosa, 
capacidade de troca de catiões (CTC) de 61,8 mmolc dm-3, grau de saturação de 90,0% e pH ligeiramente ácido (6,5, método 
do KCl). O solo rico em matéria orgânica (MO), atingindo o valor médio de 6,5%, superior aos valores médios de MO (5,9%) 

A análise de densidade do solo, nas 3 parcelas da exploração da Ilidio Sá, demonstrou que a mesma tem o valor de 0,71 
g/cm3. Estes valores demonstram que o solo não sofre compactação, dado que os valores de densidade são bastante 
inferiores ao intervalo de densidade e de compactação dos solos argilosos (1 a 1,4 g/cm3). O solo da exploração do Ilidio Sá 
apresenta uma textura franco-limosa

Exploração Parcela Pas Kas K N Ca Mg Na Cu Zn Mn Fe

João Vieira
4A 1374* 4680* 7,4* 85,2* 31,5* 16* 0,8* 6 20,5* 140* 425*



Caso de estudo – João Veira
Produtor: João Manuel Veira

A quantificação e monitorização destes grupos serve para detetar situações de desequilíbrio, que podem promover a
eliminação ou diminuição do azoto biodisponível

Grupo Máximo (UFC/g 
solo)

Mínimo (UFC/g 
solo)

Média (UFC/g 
solo)

Bactérias 6,83107 3,93107 5,38107

Fungos 5,00107 1,35107 3,18107

Fixadoras de N 7,17107 4,13107 5,65107

Desnitrificantes 2,00103 1,50103 1,75103





Calheta



Características do Concelho

Possui uma área de 115,65 km2, está situado a 50 km do Funchal

É constituído pelas freguesias de Calheta, Estreito da Calheta, Arco da Calheta, Ponta do Pargo, Prazeres, Paul do Mar e Fajã
da Ovelha

Nas zonas litorais predomina o cultivo de vinha, banana, fruteiras subtropicais, cana-de-açúcar e hortícolas. Nas zonas altas 
predominam as hortícolas como couves variadas, batata, batata-doce e algumas fruteiras temperadas, como a maçã. A 
produção pecuária de gado bovino realiza-se numa vasta área dedicada ao pastoreio

Na viticultura são utilizadas várias castas para vinificação. Na produção de vinho Madeira são produzidas e utilizadas as castas, 
boal, verdelho, malvasia, sercial, e tinta negra. Na produção de vinho de mesa são utilizadas a casta complexa, entre outras 
castas. A freguesia do Estreito da Calheta, com uma orografia pouco acentuada, tem boas condições para o cultivo da vinha e 
cana sacarina

A SAT média é de 0,4 ha



Condições Agroecológicas

A região é possui clima mediterrânico quentes, com predominância de chuva em todas as freguesias

Calheta, devido à sua localização na costa Sul da Madeira, tem pouca disponibilidade de recursos hídricos para uso agrícola, 
devido às condições climatéricas. Esta escassez é atenuada pelo facto de ser atravessado por várias bacias hidrográficas e ter 
um desenvolvido sistema de levadas

Os principais solos agrícolas do concelho são andosolos úmbricos, característicos das zonas altas, com perfil profundo, mais 
de 100 cm, ácidos, ricos em matéria orgânica

Parâmetro Mínima Média Máxima
Temperatura média anual, 

°C 16,9 20,8 25,0
Precipitação média anual, 

mm 252,5 774,1 798,8



Caso de estudo – Quinta das Vinhas
Produtor: William Hinton e Sons, Lda

Modo de Produção: Biológico

Área agrícola total: 4,0 ha

Superfície agrícola útil (SAU): 2,14 ha

A Quinta das Vinhas produz principalmente uvas para vinificação. A área de vinhedos é ocupada pelas castas regionais de 
Verdelho, que é predominante, Terrantez, Bastardo e Malvasia Fina (Boal ou Bual), Malvasia Cândida Roxa, Malvasia Cândida, 
Sercial, Tinta Antiga de Gaula e Tinta Negra Mole. Na exploração são ainda produzidas as castas Alicante Bouchet, Arinto, 
Syrah, Moscatel, Fernão Pires e algumas uvas de mesa. A maior parte da produção é transformada em vinho pela empresa 
Madeira Wine Company

A Quinta das Vinhas é uma exploração agroturística que se na fase final de conversão para o modo de produção biológica



Caso de estudo – Quinta das Vinhas
Produtor: William Hinton e Sons, Lda

O solo agrícola da exploração é do tipo cambissolo crômico, com solum sobretudo > 50 cm, ocorrendo alguns < 50 cm, com 
alguma pedregosidade, ou seja, pouca pedregosidade à superfície e alguns afloramentos rochosos. A matéria orgânica (MO) 
no solo atinge uma boa percentagem, com o valor médio de 4,1 %, mas encontra-se abaixo dos valores médios de MO (5,9%)

A análise de densidade do solo na Quinta das Vinhas, demonstrou que a mesma varia entre 0,90 e 1,00 g/cm3 e valor médio é 
de 0,95 g/cm3. Estes valores demonstram que o solo não sofre processos de compactação, dado que os valores são inferiores 
ao intervalo de variação da compactação dos solos argilosos, dado que o solo da Quinta das Vinhas tem uma textura argilo-
limosa

Exploração Parcela Pas Kas
K N Ca Mg Na Cu Zn Mn Fe

Quinta das 
Vinhas

Baixo 11
9

66
0 1,8 12,1 12,4 3,0 0,2 23,5* 8,5 60 145

Meio 12
4

60
0 1,5 7,1 8,5 2,6 0,1 26,5* 8,5 45 140

Cima 13
7

60
0 1,6 18,4 10,4 2,6 0,1 32,0* 11* 5 150



Caso de estudo – Quinta das Vinhas
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Catorze destas espécies são nativas ou nativas prováveis e apenas 6 introduzidas ou introduzidas prováveis. Estas 
espécies estão divididas da seguinte forma quanto às famílias botânicas e à Classificação Ecológica: Compositae com 
35%; Poaceae, Fabaceae e Convolvulaceae com 10% das espécies cada, os restantes 35% são representados por 7 outras 
famílias
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ENDÉMICO

Classificação Ecológica

Espécie Status Familia

Bidens pilosa L.* Introduzida Compositae

Sonchus oleraceus L. Nativa provável Compositae

Conyza canadensis (L.) Cronq.* Introduzida Compositae

Convolvulus arvensis L. Nativa Convolvulaceae

Fumaria muralis W.D.J.Koch Nativa Papaveraceae

Malva parviflora L. Nativa Malvaceae

Solanum nigrum L. Nativa provável Solanaceae

Helminthotheca echioides (L.) Holub Nativa provável Compositae

Lactuca serriola L. Introduzida provável Compositae

Avena barbata Link Nativa provável Poaceae

Calendula arvensis L. Nativa Compositae

Stachys arvensis L. Nativa Lamiaceae

Allium neapolitanum Cirillo Introduzida provável Amaryllidaceae

Erodium moschatum (L.) L'Hér. Nativa Geraniaceae

Bromus catharticus Vahl Introduzida Poaceae

Polycarpon tetraphyllum L. Nativa Caryophyllaceae

Medicago polymorpha L. Nativa Fabaceae

Ipomoea indica (Burm.) Merr. Introduzida Convolvulaceae

Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt. Nativa Fabaceae

Senecio vulgaris L. Nativa provável Compositae



Caso de estudo – Quinta das Vinhas
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A quantificação e monitorização destes grupos serve para detetar situações de desequilíbrio, que podem promover a
eliminação ou diminuição do azoto biodisponível

Grupo Máximo (UFC/g 
solo)

Mínimo (UFC/g 
solo)

Média (UFC/g 
solo)

Bactérias 2,51107 1,13107 1,21107

Fungos 2,16107 8,44106 2,04107

Fixadoras de N 3,07107 9,88106 1,56107

Desnitrificantes 2,10103 7,00102 1,31103






