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APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS DO GUIA 

Os problemas ambientais atualmente 

observados no Mundo mostram que, em regra 

geral, o modo como a agricultura é praticada 

não leva em consideração os escassos e tão 

importantes recursos naturais. Os métodos de 

cultivo seriam mais sustentáveis se todos 

aplicassem os princípios de conservação e 

cuidado pelos recursos, tal como é 

recomendado na produção biológica, e 

tivessem em consideração as condições e o 

meio onde os alimentos são produzidos. 

A preservação dos recursos naturais e da 

paisagem rural é essencial para uma 

agricultura sustentável, onde o agricultor 

produza alimentos saudáveis e em harmonia 

com o ambiente. O principal objetivo do guia 

é trazer consciência sobre a importância de 

implementar boas práticas de forma a 

preservar os recursos e permitir o rendimento 

do agricultor. 

As práticas agrícolas apresentadas neste 

guia ajudarão o agricultor a produzir um 

alimento de qualidade ao mesmo tempo que 

cuida da saúde do solo. 

O presente Guia de Boas Práticas na 

Produção Biológica da Madeira destina-se a 

produtores agrícolas do modo de produção 

convencional e biológico, e foi elaborado no      

âmbito do projeto Probiomadeira, que 

pretende contribuir para a divulgação de 

melhores práticas agrícolas que garantam a 

sustentabilidade a prazo da produção agrícola 

e preservação dos recursos naturais do 

território. 
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CAPÍTULO 1 – AGRICULTURA BIOLÓGICA 

1.1 DEFINIÇÃO 

Atualmente, a par com a modernização e 

o reforço da competitividade no setor 

agrícola, a proteção dos recursos naturais e a 

preservação do ambiente são igualmente 

fundamentais e estão na ordem do dia. Na 

produção agrícola são vários os recursos 

naturais essenciais – água, solo, ar e 

património genético – que existem na 

natureza de forma limitada e que por isso 

devem ser geridos e protegidos de uma forma 

sustentável, de modo que não haja o 

comprometimento da utilização destes 

recursos pelas gerações futuras (EDIA, 2020). 

A adoção de modos de produção mais 

sustentáveis deve ser o caminho a seguir neste 

setor, que tem um papel fundamental na 

produção de alimentos e de outros bens e 

serviços indispensáveis à vida e ao bem-estar 

de uma população mundial sempre em 

crescimento. Permitem uma melhor proteção 

e uso inteligente da biodiversidade, da 

paisagem, dos serviços dos ecossistemas, dos 

recursos naturais e da saúde pública, 

enquanto garantem a obtenção de produtos 

de qualidade diferenciada, com valorização no 

mercado (EDIA, 2020). 

A produção biológica é um desses 

sistemas, que está em crescimento nas últimas 

décadas. Segundo o manual de agricultura 

biológica de Ferreira (1998), a agricultura 

biológica pode ser definida como: 

“um sistema de produção que evita ou exclui 

a quase totalidade de produtos químicos de 

síntese como adubos, pesticidas, reguladores 

de crescimento e aditivos alimentares para 

animais. Para que seja praticável na máxima 

extensão, os sistemas de agricultura biológica 

recorrem a rotações culturais, resíduos das 

culturas, estrumes de animais, leguminosas, 

adubos verdes, todos os resíduos orgânicos da 

exploração agrícola, luta biológica contra 

pragas e doenças e outras práticas culturais de 

modo a manter a produtividade do solo, a 

nutrir as plantas e a controlar insetos, ervas 

infestantes e outros inimigos das culturas. O 

conceito de solo como um sistema vivo que 

desenvolve as atividades de organismos úteis 

é central nesta definição”. 

A agricultura biológica é assim um sistema 

de produção que promove a melhoria dos 

ecossistemas agrícolas e privilegia o uso de 

boas práticas de gestão da exploração 

agrícola, em detrimento do uso de fatores de 

produção externos, tendo em conta que os 

sistemas de produção devem ser adaptados às 

condições regionais. A utilização de métodos 

culturais, biológicos e mecânicos deve ser 

privilegiada face ao recurso a materiais 

sintéticos. O equilíbrio ecológico estabelecido 

entre o solo, as plantas e os animais é 

fundamental em agricultura biológica (FAO, 

2007).
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1.2 PRINCÍPIOS  

A Federação Internacional dos 

Movimentos de Agricultura Biológica (IFOAM 

– International Federation of Organic 

Agriculture Movements) definiu os quatro 

princípios sobre os quais a Agricultura 

Biológica deve ser baseada (Figura 1): 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Princípios da Agricultura Biológica 

 

 

A paisagem rural Madeirense é 

fortemente marcada pela atividade agrícola. 

Os socalcos, que suportam as terras e 

combatem a erosão pelos ventos e pelas 

chuvas são típicos da encosta Madeirense. O 

abandono dos terrenos agrícolas contribuirá 

para o aumento da erosão com a degradação 

dos muros de suporte e a propagação de 
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infestantes, degradando a paisagem e 

potenciando os incêndios. 

O solo na ilha da Madeira, cuja orografia é 

de declives acentuados, é muito suscetível a 

perdas por erosão, sendo primordial a sua 

devida sustentação e conservação da 

qualidade para que possa continuar a 

desempenhar o seu papel de suporte da 

produção de alimentos e dos ecossistemas 

terrestres da ilha. As boas práticas de 

produção e manutenção dos solos assume 

assim um papel crucial na conservação deste 

recurso precioso. A atividade agrícola nos 

tradicionais poios é um excelente exemplo de 

boa prática para a manutenção do solo (Figura 

2). 

Figura 2 Produção agrícola em poios 

O respeito pelas boas práticas agrícolas é 

fundamental para a melhoria do ambiente e 

manutenção dos recursos naturais, garantindo 

produtos madeirenses diferenciados, de 

elevada qualidade, bem como a paisagem 

única de grande valor económico para a ilha e 

que tem de ser preservada. 

A Madeira, pela sua forte tradição agrícola 

familiar e caraterísticas edafoclimáticas, reúne 

condições favoráveis para garantir uma 

produção agrícola de qualidade. Por 

conseguinte, aliar a agricultura familiar ao 

modo de produção biológico terá um efeito 

potenciador em todos os pilares da 

sustentabilidade. 

 

1.3 REGULAMENTOS 

A regulamentação Europeia aplicável à 

Agricultura Biológica é o Regulamento (UE) 

2018/848 do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 30 de maio de 2018, relativo à 

produção biológica e à rotulagem dos 

produtos biológicos. Este regulamento aplica-

se em todos os Estados-membros da União 

Europeia e estabelece regras detalhadas cujo 

cumprimento é controlado e certificado por 

organismos acreditados para o efeito; revoga 

o Regulamento (CE) nº 834/2007 do Conselho. 

Os produtos produzidos em modo de 

produção biológico são reconhecidos pelo 

logótipo Europeu de Agricultura Biológica 

(Figura 3). 

Figura 3 Logotipo Europeu da Agricultura 

Biológica (Fonte: Comissão Europeia) 

 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0848-20201114&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0848-20201114&from=EN
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1.4 CONVERSÃO PARA AGRICULTURA 

BIOLÓGICA

O que fazer para ser produtor 

biológico? 

 Saber as caraterísticas do sistema de 

produção biológico; 

 Conhecer o regulamento aplicável - 

Regulamento (UE) 2018/848 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 

2018; 

 Inscrever-se como operador biológico. Para 

tal, o produtor tem de: 

o Contratualizar com um Organismo de 

Controlo e Certificação reconhecido a 

operar na Madeira: i) CERTIPLANET, 

Certificação da Agricultura, Florestas e 

Pescas, Unipessoal, Lda (PT-BIO-04), ii) 

NATURALFA – Controlo e Certificação, 

Lda (PT-BIO-10), iii) ECOCERT Portugal, 

Unipessoal, Lda (PT-BIO-02), iv) KIWA-

SATIVA – Unipessoal, Lda (PT-BIO-03), v) 

SGS-ICS, Lda – Serviços Internacionais 

de Certificação, Lda (PT-BIO-09) e, vi) 

AGRICERT – Certificação de Produtos 

Alimentares, Lda (PT-BIO-06); 

o Notificar o início da atividade no site da 

DGADR. É a partir do momento em que 

esta notificação é submetida que 

começa a contar o período de conversão 

da agricultura convencional para a 

agricultura biológica - Notificação da 

atividade (dgadr.gov.pt); 

o Cumprir com os princípios da produção 

biológica; 

o Colaborar e permitir a realização do 

regime de controlo estabelecido; 

o Suportar todos os gastos financeiros 

com o controlo da exploração; 

o Fornecer todos os dados de produção e 

comercialização dos produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período de conversão 

A conversão consiste num período de 

transição da agricultura convencional para 

a agricultura biológica, durante o qual são 

aplicados os princípios e as práticas relativas 

ao modo de produção biológico. Durante este 

período, os produtos vegetais e animais 

resultantes terão que ser vendidos como 

produtos em conversão.  

O período de conversão será no mínimo 

de 2 anos, salvo se houver provas que as 

parcelas em questão tenham estado durante 

pelo menos 3 anos, antes da notificação, sem 

produtos ou substâncias que não sejam 

permitidas em agricultura biológica. 

O período de conversão para a produção 

vegetal apresenta-se na Tabela 1. O período 

de conversão pode ser prolongado para além 

do período de conversão normal quando se 

verificar que os solos apresentam um elevado 

risco e/ou forte contaminação com produtos 

não autorizados na produção biológica. 

A produção biológica deverá 

recorrer a quem presta assistência 

técnica na região, DGA, Associações, ou 

Organização de Produtores pois é 

importante uma análise inicial às 

condições existentes da exploração e 

aos requisitos específicos para a 

produção biológica vegetal e animal. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02018R0848-20201114&from=EN
https://www.dgadr.gov.pt/27-val-qual/310-notificacao-da-atividade
https://www.dgadr.gov.pt/27-val-qual/310-notificacao-da-atividade
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Tabela 1 Períodos de conversão para a produção vegetal. 

PRODUÇÃO VEGETAL 

Antes da sementeira ou plantação de culturas anuais 24 meses 

Culturas perenes (exceto prados), até à colheita 36 meses 

Pastagens e áreas ao ar livre utilizadas por espécies não herbívoras 12 meses 

Pastagens e áreas ao ar livre utilizadas por espécies não herbívoras, não tratadas,  

    no ano anterior com produtos não autorizados na produção biológica 

6 meses 

 

 

No que respeita à produção animal, os 

animais que são provenientes de criação não 

biológica têm que cumprir um período de 

conversão a partir do momento que entram na 

exploração (Tabela 2). 

 

 

 

Tabela 2 Período de conversão de espécies animais. 

ESPÉCIE ANIMAL PERÍODO DE CONVERSÃO 

Bovinos e equídeos, destinados à produção de carne 12 meses 

Ovinos, caprinos, suínos e animais destinados à produção de leite 6 meses 

Aves de capoeira para produção de 

carne:* 

Patos de Pequim 7 semanas 

Restantes 10 semanas 

Aves de capoeira destinadas à produção de ovos* 6 semanas 

Coelhos 3 meses 

Cervídeos 12 meses 

*quando introduzidos com a idade até 3 dias, na exploração 
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CAPÍTULO 2 – FERTILIDADE DOS SOLOS 

O sistema de gestão da produção 

vegetal em agricultura biológica assenta em 

5 elementos essenciais, todos com igual 

importância (Figura 4). 

As práticas agrícolas apresentadas nesta 

seção têm como base estes princípios 

fundamentais para uma agricultura 

sustentável. 

Figura 4 Elementos essenciais no sistema de 

produção vegetal biológico 

 

2.1 CORREÇÃO ORGÂNICA DO SOLO 

Os solos Madeirenses normalmente 

apresentam elevados teores de MO, acima dos 

5%. Estes valores devem ser mantidos e se 

possível aumentados. Para tal efeito, os 

agricultores podem recorrer a duas fontes: 

 Resíduos das culturas e animais (Figura 

5) ou adubação verde da exploração; 

 Corretivos orgânicos (de preferência 

resultantes da compostagem de resíduos 

vegetais e/ou animais da própria 

exploração ou de vizinho. 

 

Figura 5 Estrume de camas de vacaria 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 CORREÇÃO MINERAL DO SOLO 

Um solo com pH próximo da neutralidade 

disponibiliza mais facilmente e em maior 

quantidade a generalidade dos nutrientes de 

que a planta necessita, evitando carências ou 

excessos nutricionais e protege-a da absorção 

de metais pesados, porque estes poderão 

estar presentes em maior quantidade quando 

A quantidade máxima de resíduos 

orgânicos de origem animal a aplicar na 

exploração não deve exceder o 

equivalente a 170 kg de azoto por ano e 

por hectare. 
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o pH é ácido. O pH do solo é um dos fatores 

que condiciona o desenvolvimento das 

plantas e, se há algumas que preferem solos 

ácidos, outras preferem solos sub-alcalinos 

(pH 7,6-8,5). No entanto, a maior parte das 

plantas estão mais confortáveis e 

desenvolvem-se melhor no intervalo de pH 

entre o sub-ácido e o neutro (5,6-7,5), faixa na 

qual os nutrientes permanecem mais 

disponíveis para as plantas (Figura 6) e onde 

há maior atividade dos microrganismos do 

solo. 

Figura 6 Escala de valores de pH encontrados na 

maioria dos solos agrícolas e relação com a 

disponibilidade de nutrientes no solo 

Solos muito ácidos dificultam a absorção 

de azoto, fósforo, potássio e magnésio, já em 

solos alcalinos poderá haver reduzida 

disponibilidade da maioria de micronutrientes 

como zinco, ferro e manganês. 

Cada cultura apresenta valores de pH 

preferenciais por serem os mais adequados ao 

seu crescimento (Tabela 3). 

A correção do pH de solos ácidos também 

é muito importante porque constitui fonte de 

cálcio e magnésio para as culturas e melhora a 

agregação do solo, tornando-o mais resistente 

à erosão. A Tabela 4 apresenta a quantidade 

de calcário a adicionar para subir o pH de solos 

ácidos até cerca de 6,5. Estes corretivos 

alcalinizantes deverão ser aplicados antes da 

sementeira. 
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Tabela 3 Intervalos de pH preferidos pelas culturas. 

CULTURA pH CULTURA pH CULTURA pH 

Legumes 

Abóbora 5,5-7,0 Couve brócolo 6,0-7,3 Mostarda 5,5-6,8 

Acelga 6,0-7,5 Couve de Bruxelas 5,7-7,3 Nabo 5,5-6,8 

Agrião 6,0-6,8 Couve flor 6,0-7,3 Pepino 5,7-7,3 

Aipo 6,1-7,4 Couve galega 5,5-6,8 Pimento 7,0-8,5 

Alface 5,5-7,0 Couve portuguesa 5,5-7,5 Quiabo 6,0-6,8 

Alho 5,5-8,0 Couve rábano 5,5-6,8 Rabanete 5,5-7,0 

Alho francês 6,0-6,8 Ervilha 6,0-7,5 Rábano 6,1-7,4 

Batateira 4,8-6,5 Escarola 5,6-6,7 Repolho 6,0-7,0 

Batateira doce 5,0-6,8 Espargo 6,2-7,7 Ruibarbo 5,0-6,8 

Beringela 5,4-6,0 Espinafre  6,2-7,6 Rutabaga 5,5-7,0 

Cebola 6,0-7,0 Fava 6,0-7,0 Salsa 5,5-6,8 

Cenoura 5,7-7,0 Feijão 5,6-7,0 Tomate 5,5-7,0 

Chicória 5,0-6,8 Funcho doce 5,0-6,8   

Cereais 

Arroz 5,0-6,5 Cevada 6,5-8,0 Soja 6,0-7,0 

Aveia 5,0-7,0 Milho 5,5-7,5 Trigo  6,0-7,5 

Centeio 5,0-6,5     

Fruteiras 

Ameixeira 6,0-7,5 Laranjeira 6,0-7,5 Mirtilo 4,0-5,0 

Amendoeira 6,0-7,5 Limoeiro 6,0-7,5 Nogueira 6,0-8,0 

Amendoim 5,3-6,6 Loureiro 4,5-6,0 Oliveira 6,0-7,5 

Amora preta 5,0-7,6 Macieira 5,4-7,5 Pereira 5,6-7,2 

Aveleira 6,0-7,0 Marmeleiro 5,7-7,2 Pessegueiro 6,0-7,0 

Bananeira 6,0-7,5 Melancia 5,0-6,8 Videira 5,4-7,0 

Framboesa 

vermelha 
5,5-7,0 

Melão 6,0-7,0   

Forrageiras 

Girassol 6,0-7,5 Tremocilha 4,0-6,0 Trevo branco 5,6-7,0 

Luzerna 6,5-8,0 Trevo da Alexandria 6,0-7,5 Trevo encarnado 5,5-7,5 

Tabaco 5,5-7,5     

Fonte: Ferreira (2012); Santos (1991); OpenPD (s.d)  
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Tabela 4 Quantidade (t/ha) de calcário a aplicar em solos ácidos para subir o pH (H2O) até cerca de 6,5. 

pH CLASSE DE 

TEXTURA 

MATÉRIA ORGÂNICA (%) 

KCl H2O >5 4 a 5 3 a 4 

<4,0 <4,5 Argilosa ou franca 18 15 12,5 

  Arenosa 16 14 11,5 

4,1-4,3 4,6-5,0 Argilosa ou franca 14 12 10 

  Arenosa 12 11 9 

4,4-4,7 5,1-5,5 Argilosa ou franca 10 9 7,5 

  Arenosa 9 8 6,5 

4,8-5,1 5,6-6,0 Argilosa ou franca 7 6 5 

  Arenosa 6 5 4 

5,2-5,5 6,1-6,5 Argilosa ou franca 4 3 2,5 

  Arenosa 3 2,5 2 

Fonte: Ferreira, 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em solos alcalinos com pH 8-8,5 

especialmente nos calcários, é importante a 

sua correção com enxofre. A quantidade (t/ha) 

a aplicar para baixar o pH (H2O) até cerca de 

6,5 encontra-se na Tabela 5. Quanto à sua 

aplicação, os corretivos acidificantes devem 

ser aplicados ao solo alguns meses antes da 

sementeira ou plantação. 

 

 

Tabela 5 Quantidade (t/ha) de enxofre a aplicar 

em solos alcalinos para descer o pH (H2O) até 

cerca de 6,5. 

pH 

(H2O) 

SOLO  

ARENOSO 

SOLO 

ARGILOSO 

7,5 0,5 0,9 

8,0 1,25 1,75 

8,5 1,75 1,75 

Fonte: Ferreira, 2012 

 

 O Governo Regional da Madeira, 

através da Secretaria Regional de Agricultura e 

Desenvolvimento Rural, oferece apoio aos 

agricultores para a realização das análises de 

solo e para o fornecimento de calcário para 

correção de solos ácidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Regra a respeitar: 

Não aplicar mais do que 1,5 t/ha/ano 

de calcário em solos ligeiros (arenosos) 

ou 3 t/ha/ano em solos médios a 

pesados (francos e argilosos), para não 

aumentar o pH do solo mais do que 0,5 

unidades por ano. 

 

Antes de proceder a qualquer correção, o agricultor deve efetuar análises ao solo para 

conhecer o valor exato do pH. 
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2.3 TRABALHO DO SOLO E MOBILIZAÇÃO 

MÍNIMA  

O produtor biológico deve mobilizar 

pouco o solo, ou optar pela não 

mobilização e cobertura completa e 

permanente, principalmente nas encostas 

mais declivosas e com maior risco de erosão. 

Caso seja necessário algum trabalho de solo, 

este deve ser feito de forma e na altura correta: 

 Se o solo estiver muito compacto em 

profundidade pode utilizar um 

subsolador ou outra alfaia que faça 

apenas trabalho de corte, para uma 

mobilização a 30-50cm; 

 Se o terreno tiver muita vegetação que 

dificulte o trabalho deve utilizar-se uma 

alfaia combinada, poupando tempo de 

trabalho e energia. Por exemplo, uma 

alfaia que combina os dentes do chisel 

com discos e rolo destorroador, 

trabalhando até 25-30cm de 

profundidade numa só passagem, 

deixando o terreno preparado para a 

sementeira ou plantação; 

 Se tiver que utilizar uma fresa para 

preparação da cama de sementeira deve 

utilizá-la a uma baixa velocidade de 

rotação da tomada de força e a uma maior 

velocidade de trabalho (do trator), com o 

avental levantado; 

 Em culturas permanentes, como pomares 

e vinhas, o solo deve ser mantido com 

vegetação na entre-linha, espontânea ou 

semeada, promovendo a não mobilização 

do solo. 

Os trabalhos de mobilização devem ser 

efetuados quando a terra não está muito 

húmida nem muito seca, no período de 

sazão dos solos. Nos solos de estrutura 

instável, as intervenções devem ser efetuadas 

um pouco antes da sementeira. 

Para o fornecimento mais rápido de 

nutrientes antes das sementeiras e plantações, 

a matéria orgânica fresca (resíduos de 

colheitas, adubos verdes, estrumes frescos) 

deverá ser ligeiramente enterrada ou 

incorporada à superfície do solo, para se ir 

decompondo em contato com o ar, de modo 

que os organismos aeróbios possam fazer o 

seu trabalho de mineralização com eficiência. 

No entanto, se a finalidade for aumentar o teor 

em matéria orgânica do solo, para lhe conferir 

maior resistência, melhorar a descompactação 

e arejamento do solo, a matéria fresca deverá 

ser cortada, estilhaçada e espalhada sobre o 

solo, funcionando como cobertura do solo, 

dificultando o desenvolvimento de 

infestantes. 

 

 

2.4 ADUBAÇÃO VERDE  

A adubação verde ou sideração é uma 

técnica que permite o aumento da 

quantidade de azoto e da matéria orgânica 

do solo, melhorando as caraterísticas do 

solo, evitando a erosão e o seu desgaste. 

Aumenta a população de auxiliares e 

consequentemente a limitação natural de 

pragas e doenças.  

Deverão ser utilizadas de preferência 

leguminosas bem-adaptadas aos solos 

porque são bem mais eficazes na fixação do 

azoto atmosférico quando em simbiose com o 
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rizóbio. Se o solo a semear não foi 

anteriormente cultivado com leguminosas, 

aconselha-se a inoculação da semente com o 

rizóbio para assegurar que a fixação do azoto 

irá ocorrer de modo eficaz. 

A época aconselhada para esta prática é a 

sementeira de Outono/Inverno pois pode ser 

realizada sem necessidade de rega. 

Recomenda-se a consociação de várias 

espécies como gramíneas e leguminosas. 

No final da floração, as plantas são 

cortadas ou trituradas podendo ficar sobre o 

solo ou serem incorporadas superficialmente. 

O destroçamento pode ser feito com roçadora 

manual com assessório adequado ou com o 

corta matos. Caso se opte pelo enterramento 

este deve ser feito 3 a 7 dias após o corte com 

uma gradagem/escarificação ligeira ou 

motocultivador. 

Na Tabela 6 encontram-se as principais 

espécies utilizadas para adubação verde de 

Outono/Inverno.

 

Tabela 6 Leguminosas, gramíneas e crucíferas para adubação verde no Outono/Inverno. 

PLANTAS SEMENTE (kg/ha) pH IDEAL 

Leguminosas 

Ervilha forrageira  70 5,5-6,5 

Ervilhaca-da-Turquia 30-90 5,5-7,5 

Ervilhaca-de-cachos 40 5,5-7,0 

Ervilhaca-vermelha 40 5,5-7,0 

Ervilhaca-vulgar 50 6,5-7,5 

Fava miúda, fava-cavalinha ou favarola 100 6,5-7,5 

Fenacho ou feno-grego 15 6,5-7,5 

Gramicha 40-50 5,2-7,5 

Meliloto-branco 17-28 6,0-6,5 

Meliloto 10-28 7,0-7,5 

Tremoço-branco 100-120 5,5-7,5 

Tremoço-de-folha-estreita 45-55 5,0-6,5 

Tremocilha 60-80 5,0-6,5 

Gramíneas e crucíferas 

Aveia 100-120 5,0-7,5 

Centeio 100-120 5,5-6,5 

Cevada 60-120 6,5-8,0 

Colza 5-10 5,5-8,0 

Mostarda-branca 15 5,5-7,0 

Rábano forrageiro 15 5,5-7,0 

Triticale 100 5,5-7,5 

      Fonte: Ferreira (2012) 
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A Tabela 7 apresenta as quantidades de 

macronutrientes contidos nas plantas usadas 

como adubo verde. 

 

 

Tabela 7 Quantidade de macronutrientes (kg/ha) em plantas usadas para adubo verde. 

PLANTAS AZOTO (kg/ha) P2O5 (kg/ha) K2O (kg/ha) 

Azevém anual 20-60 20-25 15-120 

Azevém italiano 160 21 185 

Colza 50-100 25-40 80-180 

Ervilhaca 55-150 15-25 50-90 

Facélia 160 22 165 

Fava-cavalinha 30-100 10-35 25-120 

Luzerna lupulina 25-35 5-15 20-30 

Mostarda 50-80 25-30 80-110 

Rábano 40-180 20-60 80-120 

Tremoço 110 10 70 

Trevo branco cv. Ladino 40-60 10-20 35-60 

Fonte: Ferreira (2012) 

 

2.5 COBERTURA DO SOLO 

Esta prática consiste em cobrir o solo à 

volta das plantas durante a época de maior 

calor ou de forma permanente.  

São diversos os materiais que podem ser 

utilizados na cobertura do solo, como por 

exemplo (Ferreira, 2012):   

 Palha de cereais, de cana sacarina ou de 

ervas espontâneas, fetos, giesta; 

 Resíduos de culturas, como é o caso de 

folhas e pseudo-tronco da bananeira; 

 Matos, folhas e ramos de árvores e 

arbustos (Figura 7); 

 Cascas de árvores, normalmente de 

pinheiro; 

 Aparas de madeira;  

 Relva cortada; 

 Composto orgânico; 

 Bagaço de uva, bagaço de cana de açúcar, 

ou cana triturada.  

 

Figura 7 Empalhamento na produção de 

morango 
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De seguida encontram-se algumas 

indicações sobre técnicas para a execução de 

cobertura do solo (Ferreira, 2012): 

 Em pomares, a cobertura do solo deve ter 

20 - 25 cm de espessura, numa faixa de 1 

m de largura e deixar 20 a 30 cm em torno 

do tronco da árvore sem material vegetal 

(para evitar o desenvolvimento de fungos 

patogénicos junto ao tronco) (Figura 8); 

 Em culturas hortícolas de ciclo mais longo, 

a espessura da camada deve rondar os 15 

cm; 

 Em solos ácidos deve-se evitar a casca do 

pinheiro, para não acidificar mais o solo; 

 Em solos ácidos a utilização de bagaço de 

uva deve ser precedida de um estágio 

prévio que consiste em deixar o bagaço 

ao tempo durante pelo menos um ano, 

tendo o cuidado de evitar que seja 

colonizado por ervas; 

 A utilização de aparas ou estilha de 

madeira permite uma recuperação da 

fertilidade do solo, em grande parte 

devido ao aumento do teor de húmus 

estável; 

 A utilização de composto orgânico na 

cobertura do solo nas fruteiras deve ser 

feita em árvores adultas, já com o sistema 

radicular devidamente desenvolvido. 

Na escolha do material a utilizar como 

cobertura do solo deve ter em atenção a 

disponibilidade local, de maneira a respeitar o 

princípio da sustentabilidade aconselhado 

pelo modo de produção biológico. 

 

 

 

 

2.6 ROTAÇÕES DE CULTURAS 

A rotação de culturas consiste em não 

repetir, em anos consecutivos, o cultivo de 

plantas da mesma família numa mesma 

parcela. 

Deve ter em consideração os seguintes 

aspetos quando pratica a rotações de culturas: 

 Dividir o terreno em folhas de cultura, em 

número igual ao dos anos da rotação, de 

maneira a que em cada ano, todas as 

culturas da rotação sejam cultivadas; 

 Não suceder plantas da mesma família 

(planta da mesma família, como a batata 

e o tomateiro, porque podem ser 

atacadas pelas mesmas doenças); 

 Suceder plantas com sistemas radiculares 

(profundidades e dispersão das raízes) 

diferentes;  

 Suceder plantas que são produzidas para 

o consumo de órgãos diferentes (por 

exemplo pelas suas raízes, folhas ou 

Figura 8 Cobertura do solo em pomares 
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frutos), pois apresentam diferentes 

exigências em nutrientes, como as 

culturas de folhas que são muito 

exigentes em azoto (N), as culturas de 

leguminosas em fósforo (P), as culturas de 

raízes em potássio (K) e as bolbosas em K 

e enxofre (S);  

 Introduzir plantas melhoradoras, como as 

leguminosas (favas, feijão, tremoço, etc.) a 

seguir a outras culturas mais esgotantes 

ou introduzir culturas que permitam 

controlar melhor as infestantes e 

aproveitar melhor um determinado 

nutriente; 

 Sempre que possível, fazer consociação 

entre culturas dentro da rotação. 

 

Na Figura 9 mostra-se um exemplo de 

rotações de culturas que o produtor pode 

realizar na sua exploração. 

As espécies e cultivares a incluir nas 

rotações têm de considerar as oportunidades 

de comercialização e o ciclo de cada cultura 

bem como os ciclos das principais pragas e 

doenças a que são suscetíveis. Na Tabela 8 

apresentam-se as culturas agrupadas por 

famílias, as culturas precedentes favoráveis e 

as culturas a evitar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 Esquema de rotação de culturas 
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Tabela 8 Culturas precedentes favoráveis e precedentes desfavoráveis.  

FAMÍLIA/CULTURA PRECEDENTE FAVORÁVEL PRECEDENTE DESFAVORÁVEL 

Compostas: 

Alface e alcachofra 

 

Alho, alho-francês, batata, cebola 

 

Alface, beterraba, couve, nabo, rábano 

Crucíferas: 

Couve, nabo e rábano 

 

Alho, alho-francês, cebola, espinafre 

Abóbora, aipo, cenoura, couves, feijão, 

melão, nabo, pepino, tomate 

Cucurbitáceas: 

Melão 

 

Alho, alho-francês, cebola 

 

Abóbora, melancia, melão, pepino 

Gramíneas: 

Aveia 

 

Batata, beterraba, couve, milho, trigo 

 

Aveia, cevada, leguminosas 

Centeio Aveia, batata, centeio, cevada, leguminosas, 

linho, mostarda 

Beterraba, couve, milho 

Cevada Batata, beterraba, couve, milho Aveia, cevada, luzerna, trevo violeta, 

trigo 

Milho Batata, beterraba, couve, milho Milho, batata 

Trigo Aveia, batata, leguminosas, linho, mostarda Cevada, trigo 

Leguminosas: 

Ervilha, fava e feijão 

 

Alho, alho-francês, cebola 

 

Ervilha, fava, feijão 

Aliáceas: 

Alho, alho-francês e cebola 

Crucíferas, cucurbitáceas, leguminosas, 

solanáceas 

Alho, alho-francês, beterraba, cebola, 

milho 

Solanáceas: 

Batata, beringela, pimento e 

tomate 

 

Alho, alho-francês, cebola 

 

Abóbora, batata, beringela, melão, 

pepino, pimento, tomate 

Apiáceas: 

Aipo e cenoura 

 

Alho, alho-francês, cebola, milho 

 

Aipo, beterraba, cenoura 

  Fonte: Ferreira (2012) 

 

As rotações com leguminosas podem 

aumentar a fertilidade do solo, se as culturas e 

o período de rotação forem os mais 

adequados: facilitam o controlo de pragas, 

doenças e infestantes, através da alternância 

de culturas com caraterísticas diferentes, e 

permitem uma melhor utilização da água e 

nutrientes do solo. 

 

 

2.7 CONSOCIAÇÕES OU ASSOCIAÇÕES DE 

CULTURAS 

As consociações positivas ou favoráveis são 

sistemas de policultura em que várias 

espécies de plantas (2 ou mais espécies) 

estão próximas e complementam-se entre 

elas. As vantagens são o melhor controlo de 

pragas, doenças e infestantes assim como uma 

melhor utilização da água e dos nutrientes do 

solo. As consociações tradicionalmente mais 

aplicadas são as que combinam gramíneas 

(cereais) com leguminosas, aproveitando a 

fixação de azoto da leguminosa. As rotações 

combinadas com consociações favoráveis 

podem exercer um efeito potenciador sobre a 

produção e proteção das culturas. Existem 

plantas ricas em óleos essenciais ou 

substâncias que repelem insetos, como é o 

exemplo das plantas aromáticas (tomilho, 

alecrim, hortelã, salva, funcho ou o hissopo) 

(Figura 10). 
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Figura 10 Planta aromática: alecrim 

 

A consociação de plantas também pode 

permitir uma rentabilização do espaço através 

da consociação entre plantas com diferentes 

velocidades de crescimento (Figura 11). Esta 

prática permite a colheita da planta de 

crescimento mais rápido antes que a outra se 

torne muito vigorosa, permitindo assim no 

mesmo espaço ter duas culturas ao mesmo 

tempo, como por exemplo alfaces entre 

couves. Uma das plantas poderá também ter a 

função de tutor, como é o exemplo das 

consociações típicas entre milho e feijão ou 

ervilhas. 

Figura 11 Consociação entre alface e funcho 

 

A consociação de plantas em que uma 

beneficia da sombra da outra também é 

possível, como é o caso do milho com abóbora 

e do milho com inhame. 

Na Tabela 9 são indicadas as possíveis 

consociações para diferentes culturas. 

Na Tabela 10 são referidos alguns 

exemplos de consociações que podem ser 

feitas para proteger as culturas de pragas e 

doenças. 
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Tabela 9 Consociações favoráveis e desfavoráveis com diferentes culturas.  

CULTURA  CONSOCIAÇÕES FAVORÁVEIS 

(PLANTAS COMPANHEIRAS) 

CONSOCIAÇÕES DESFAVORÁVEIS 

(PLANTAS ANTAGÓNICAS) 

Abóboras  chicórias, feijão-de-vagem, milho batata, legumes tuberosos 

Acelgas  cenoura, couve, feijão  

Aipo  alface, alho-francês, couve, feijão batata, milho 

Alface  aipo, cebola, cenoura, couve, feijão, morango, 

pepino, rabanete, tomate 

 

Alho  alface, beterraba, couve, morango, tomate ervilha, feijão 

Alho-francês  aipo, alface, cebola, cenoura, couve, morango, 

tomate 

beterraba, ervilha, feijão 

Batata  espinafre, feijão aipo, beterraba, couve, ervilha, milho, pepino, 

tomate 

Beterraba  alface, alho, cebola, couve, feijão rateiro, rábano, 

morango, pepino 

feijão trepador, alho francês, batata, milho, 

Cebola  alface, beterraba, cenoura, morango, pepino, 

tomate 

couves, ervilhas, feijões 

Cenoura  acelga, aipo, alface, alho-francês, cebola, ervilha, 

rábano, rabanete, tomate 

endro, aneto 

Couve  acelga, aipo, alecrim, alface, alho-francês, batata, 

beterraba, ervilha, espinafre, feijão rasteiro, menta, 

sálvia, rábano, rabanete, tomate, tomilho 

cebola, morango 

Couve-flor  aipo morango, tomate 

Ervilhas  alface, cenoura, couve, milho, nabo, pepino, 

rabanete, rábano 

alho, alho-francês, batata, cebola, feijão, tomate 

Espinafres  alface, batata, beterraba, couve, feijão, morango, 

nabo, rábano, rabanete, tomate 

 

Feijão  acelga, aipo, alface, batata, beterraba, cenoura, 

couve, espinafre, milho, morango, nabo, pepino, 

rábano, rabanete, tomate 

alho, alho-francês, cebola, ervilha 

Feijão-verde  batata, milho, rabanete alho, beterraba, cebola 

Milho  alface, ervilha, feijão, pepino, tomate aipo, batata, beterraba 

Morango  alface, alho, alho-francês, beterraba, cebola, couve, 

espinafre, feijão, rábano, rabanete 

 

Nabo  acelga, alecrim, alface, ervilha, espinafre, feijão, 

hortelã 

batata, mostarda, tomate 

Pepino  aipo, alface, beterraba, cebola, ervilha, feijão, milho, batata, rábano, rabanete 

Pimentos  cenoura, cebola, salsa, tomateiro rábano 

Rabanetes  acelga, alface, cenoura, couve, ervilha, espinafre, 

feijão, morango 

acelgas, videiras, pepino 

Salsa  espargo, milho, tomate  

Tomate  aipo, alface, alho, alho-francês, cebola, cenoura, 

couve-flor, espinafre, feijão, milho, salsa 

batata, couve, ervilha, pepino 

Fonte: EDIBIO, 2009. 
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Tabela 10 Possíveis consociações de culturas usadas com o objetivo de evitar pragas ou doenças. 

CONSOCIAÇÃO PRÁTICA EFEITO 

Batata + milho 

Batata + Facélia 

1-2 plantas de linho ou facélia por 

cada 10m de fila de batata 

Repelem o escaravelho da batata 

(Leptinotarsa decemlineata) 

Beringela + feijão Filas alternadas Repelem o escaravelho da batata 

Cenoura + Alho-Francês  

Cenoura + Cebola  

Cenoura + Ervilha 

2 filas de cenoura e 1 de alhos, cebolas 

ou ervilhas 

Repelem a mosca-da-cenoura (Psila 

rosae) 

Cenoura + Alecrim, Salva, Losna Aromáticas em bordadura dos 

camalhões 

Repelem a mosca da cenoura 

Couve + Tomilho  Repelem a mosca da couve (Phorbia 

brassicae) 

Couve-nabo + Hissopo, Hortelã-

pimenta 

Aromáticas em bordadura dos 

camalhões 

Repelem a altica (Phyllotreta spp.) 

Couve-repolho + Aipo Filas alternadas Repelem a lagarta da couve (Pieris 

brassicae) 

Couve-repolho + Alecrim, Hissopo, 

Salva 

Aromáticas em bordadura dos 

camalhões 

Repelem a lagarta da couve 

Melão + Cebola 1 cebola junto a cada pé de melão Evita o fusário (Fusarium spp.) porque 

favorecem bactérias antagonistas 

Rabanete + Hissopo, Hortelã-pimenta Aromáticas em bordadura dos 

camalhões 

Repelem a altica 

Tomate + Cravos-de-Tunes Tomate + 

Chagas 

 Repelem a mosca branca das estufas 

(Trialeurodes vaporariorum) 

Fonte: Ferreira (2012) 

 

 

2.8 FERTILIZAÇÃO ORGÂNICA 

A qualidade do solo em que se produz 

as culturas deve ser mantida ou se possível 

deve ser melhorada. A utilização de 

fertilizantes orgânicos é uma das possíveis 

práticas que podem ser usadas para promover 

um teor de matéria orgânica do solo 

adequado (> 5%) e um nível de nutrientes 

suficiente para fazer face às necessidades 

específicas de cada cultura. 

As matérias-primas autorizadas em 

agricultura biológica, podem ser utilizadas 

diretamente como fertilizantes ou para o 

fabrico de adubos ou corretivos orgânicos ou 

minerais, constam no anexo II do 

Regulamento de Execução (UE) 2021/1165, e 

são resumidamente apresentadas no Anexo I 

do presente guião. 

Sempre que possível, o produtor deve 

utilizar os fertilizantes orgânicos obtidos na 

própria exploração ou explorações 

vizinhas. Na Tabela 11 encontra a composição 

química de alguns estrumes e chorumes, que 

dependem muito do tipo de animal, do tipo 

de cama, do modo de estabulação e da 

alimentação do gado. 
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Tabela 11 Composição química de estrumes e chorumes (MS – matéria seca; MO – matéria orgânica). 

 
MS MO C/N pH 

N 

total 
NH4

+ P2O5 K2O CaO MgO Na2O Cu Mn Zn Fe 

 (%) - (kg/t) (g/t) 

 Estrumes* 

Bovino de carne 24 15 - 7,3 3,9 - 3,7 4 2,5 1,5 0,7 - - 16 2074 

Cabra 48 - - - 6,1 - 5,2 5,7 - - - - - - - 

Frango 58 48 11 6,8 25,5 - 21,5 21 14,5 3,7 - 81 - 166 - 

Ovelha 30 23 23 8,1 6,7 - 4,2 11,2 11,2 1,4 1,8 - - - - 

Porco 21 16 - 6,0 6 - 6 4 6 2,5 1 - - - - 

Vaca leiteira – 

estabulação livre 
25 18 14 7,8 5,5 

- 
3,5 8 5 1,9 0,5 8 150 - - 

 Chorumes** 

Vacas leiteira – 

chorume completo 
12 5,5 8 7,1 5 2,5 2,5 6 2,4 0,7 1,1 2 16 11 68 

Bovinos de carne 15 10,7 - 7,2 5,2 3,1 3,1 5 4,5 1,5 1,6 12 38 56 309 

Porcos de engorda 8 7 8 7,6 5,5 3,5 6 3 3,5 0,8 1,5 25 58 60 262 

Galinhas poedeira 25,8 18,2 - 7,1 10,5 7,4 10,4 7,2 40,5 3 1,4 26 119 94 400 

Frangos 33 23,9 - - 16 - 12 8,7 8,8 1,2 2 22 - 107 69 

*mistura mais ou menos fermentada das camas e das dejeções dos animais; **mistura líquida de fezes e urinas com alguns restos das 

camas ou dos alimentos. Fonte: Ferreira (2012) 

 

 

O produtor deve optar pela incorporação 

de resíduos orgânicos compostados por forma 

a conservar todo o azoto disponível nestes 

materiais e não o perder por volatilização ou 

lixiviação. 

Os resíduos das culturas produzidas na 

exploração são também excelentes 

fertilizantes orgânicos. No Anexo II indicam-

se as restituições em azoto, fósforo, potássio e 

magnésio de vários resíduos de culturas 

anuais. 

A fertilização deve ser feita tendo em 

conta o tipo de cultura que se pretende 

produzir e os níveis de produtividade, pois 

estas têm exigências nutricionais bastante 

distintas. No Anexo III encontram-se as 

exigências nutricionais para várias culturas 

hortícolas, cereais, fruteiras e culturas 

forrageiras. 
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2.9 COMPOSTAGEM DE RESÍDUOS 

AGRÍCOLAS, AGRO-INDUSTRIAIS E FLORESTAIS 

A compostagem tem como objetivo: 

 

 

 

 

 

 

No entanto, nem todos os resíduos devem 

ser compostados. No Quadro 1 apresenta-se 

uma lista dos materiais que podem ser 

compostados e dos materiais impróprios para 

compostar. 

Quadro 1 Materiais adequados e impróprios para 

compostagem. 

 

 

 

 

Como deve ser levada a cabo a 

compostagem: 

 Escolher um local na exploração para 

montar a pilha de compostagem, que não 

deve ficar exposta diretamente ao sol ou 

ao vento, para que não seque, mas 

também não deve estar exposto à chuva, 

para não ficar sujeita à lixiviação de 

nutrientes. Um local levemente 

ensombrado e com cortinas contra o 

vento é o ideal (distanciar as pilhas pelo 

menos 10 m de cursos de água e 50 m de 

fontes, ou poços cujas águas sejam para 

consumo humano ou para abeberamento 

do gado). 

  Montar a pilha de compostagem, 

geralmente com as dimensões de 1,5 m 

de largura e 1,5 m de altura, com camadas 

alternadas de materiais ricos em carbono 

e materiais ricos em azoto, com uma 

dimensão entre 2 e 8 cm. A razão C/N 

deverá andar por volta dos 30. 

 Manter um teor de humidade da pilha 

entre 50 - 60%. O teste da esponja é um 

teste expedito para verificar se a 

humidade do material é apropriada. 

Consiste em pegar numa mão cheia de 

composto e apertar; não devendo 

escorrer água, mas ficando humidade na 

superfície da luva. A cobertura da pilha 

com material poroso diminui a 

evaporação. 

 Monitorizar a temperatura da pilha para 

manter uma temperatura adequada no 

interior da pilha, máximo 65°C (quando se 

pretende baixar a temperatura, a pilha 

A COMPOSTAR 

Restos de frutos e 

legumes 

Ramos das podas e 

folhas 

Palhas e  

fenos 

Serradura ou 

aparas de madeira 

Resíduos de culturas Bagaço de cana 

Estrumes Engaço de uva 

Ervas espontâneas Cinzas 

NÃO COMPOSTAR 

Plásticos Tintas 

Metais Gorduras 

Vidros Ossos inteiros 

Óleos  

Converter os resíduos orgânicos num 

fertilizante sem sementes viáveis de 

infestantes ou microrganismos 

patogénicos, nem quantidades de 

metais pesados ou moléculas orgânicas 

sintéticas que prejudiquem a qualidade 

do solo. 
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deve ser revolvida fornecendo o oxigénio 

necessário para a respiração microbiana 

(cerca de 5% do espaço poroso das 

matérias-primas deve conter ar). 

 Deixar a pilha a compostar por um 

período de 2 a 4 meses, seguido por um 

período de maturação. 

 

As pilhas de compostagem (Figura 12) 

devem ser feitas a partir de resíduos 

produzidos nas próprias exploração, mas 

também de desperdícios adquiridos nas 

explorações vizinhas. Na Tabela 12 e Tabela 13 

são indicadas algumas caraterísticas dos 

materiais para compostagem, que influenciam 

a sua utilização para este fim. 

 

 

Figura 12 Pilha de composto 

 

 

Tabela 12 Relação C/N e tipo de decomposição de alguns resíduos florestais, vegetais e animais para 

compostagem. 

MATERIAL 
RAZÃO C/N DECOMPOSIÇÃO 

TRATAMENTO 

PRÉVIO 

Resíduos florestais 

Serradura de pinho 230 Lenta - 

Serradura de faia 100 Lenta - 

Cascas de árvores 100-150 Média Triturar 

Lenha verde de poda 100-150 Média Triturar 

Folhas de árvores 30-60 Rápida - 

Resíduos vegetais 

Palha de trigo 100 Média Triturar grosseiro 

Palha de cevada 100 Média Triturar grosseiro 

Palha de centeio 60 Média Triturar grosseiro 

Palha de aveia 60 Média Triturar grosseiro 

Palha de leguminosas 40-50 Rápida Triturar grosseiro 

Restos de hortícolas frescos 13 Rápida - 

Resíduos animais 

Estrume de cavalo com palha 30-60  - 

Estrume de cavalo 25 Rápida - 

Estrume de galinha com aparas de 

madeira 
13-18 Rápida - 

Estrume de galinha 10 Rápida - 

Chorume de bovino 8-13 Rápida - 

Chorume de porco 5-7 Rápida - 

Fonte: Ferreira, 2012 



Guia de Boas Práticas Agrícolas para a Produção Biológica da Madeira 

NEW ORGANIC PLANET, LDA., RUA DOS MURÇAS, 71 3º D - 9000-058 FUNCHAL      PÁGINA | 34 

Tabela 13 Relação C/N e tipo de decomposição de alguns resíduos domésticos e industriais para 

compostagem. 

MATERIAL 
RAZÃO C/N DECOMPOSIÇÃO 

TRATAMENTO 

PRÉVIO 

Resíduos domésticos 

Cartão 200-500 Rápida Triturar 

Resíduos sólidos domésticos 30-40  Triturar 

Borras de café 20 Rápida - 

Resíduos industriais 

Bagaço de rícino 8 Rápida - 

Farinha de penas de galinhas ou frangos 5 Rápida - 

Farinha de sangue 5 Rápida - 

Farinha de carne 5 Rápida - 

Farinha de osso 4 Rápida - 

 Fonte: Ferreira, 2012 

 

2.10 ADUBAÇÃO MINERAL 

Esta prática é complementar da 

fertilização orgânica e da correção mineral. A 

adubação mineral pode ser feita para suprir as 

carências de fósforo, potássio, cálcio e 

magnésio e micronutrientes no solo. Nas 

tabelas seguintes indicam-se os adubos 

minerais autorizados em Agricultura Biológica 

(Tabela 14, Tabela 15 e Tabela 16). 

 

Tabela 14 Adubos minerais fosfatados autorizados em Agricultura Biológica. 

ADUBO TIPO DE 

 SOLO 

DOSE 

HABITUAL 

(kg/1000m2) 

ÉPOCA DE  

APLICAÇÃO 

Fosfato natural de cálcio Solo ácido 20-50 Verão e Outono 

Cinzas de lenha todos 50-100 Outono e Primavera 

 Fonte: Adaptado de Ferreira, 2012  

Tabela 15 Adubos minerais com cálcio e/ou magnésio autorizados em Agricultura Biológica. 

ADUBO CaO 

 (%) 

MgO  

(%) 

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

Cloreto de cálcio >12 0 Apenas para adubação foliar de macieiras 

Gesso >25 0 Mais apropriado para solos alcalinos salinos 

Fosfato natural 48 0,8 Apenas para solos ácidos 

Sulfato de magnésio 0 >24 - 

Cinzas de lenha 25-35 5-10 Dose: 50-100 kg/1000m2 

Fonte: Ferreira, 2012 
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Tabela 16 Adubos minerais potássicos autorizados em Agricultura Biológica. 

ADUBO TEOR EM K2O DOSE HABITUAL 

(kg/1000m2) 

“Patentkali” 20-30 20-40 

Sulfato de potássio para fertirega “Hortisul” 52 20-30 

Pó de rochas de basalto* 0,5-3 50-200 

Pó de rochas de granito* 2,5-3 50-200 

Cinzas de lenha* 0,5-20 50-100 

Cinzas de carvalho* 8-16 50-100 

Cinzas de bétula* 9 50-100 

Cinzas de eucalipto* 1-2 50-100 

Cinzas de faia* 8-12 50-100 

Cinzas de epícea* 20 50-100.  

Nota: * não disponível comercialmente como adubo. Fonte: Ferreira, 2012 

 

2.11 GESTÃO DA REGA E QUALIDADE DA 

ÁGUA 

A produtividade e a qualidade das 

culturas são afetadas pela disponibilidade 

de água no solo, principalmente nas fases 

críticas do ciclo cultural. Uma boa gestão da 

água de rega através de um adequado 

fornecimento de água às plantas e 

minimização das perdas por evaporação, 

infiltração profunda e escoamento superficial 

é fundamental.  

É importante conhecer as necessidades 

hídricas das culturas e fazer um correto 

planeamento da rega ao nível da 

exploração agrícola. 

O conhecimento prévio da composição da 

água de rega é fundamental para o solo e para 

as culturas. A análise da água é importante 

para garantir a qualidade dos alimentos e a 

saúde do solo.  É essencial compreender o 

teor de minerais, salinidade e tipos de sais da 

água destinada à irrigação. Sendo a água de 

rega um veículo natural de nutrientes, o 

conhecimento do seu conteúdo ajuda na 

otimização da fertilização (Ferreira, 1998).  

 

 

 

 

  

 

O excesso de sais ou o seu desequilíbrio 

pode, além de potenciar, causar danos às 

culturas, interferir física e quimicamente no 

solo, tendo como consequência a diminuição 

da fertilidade. A contaminação das culturas 

agrícolas com águas poluídas poderá ser 

prejudicial à saúde e bem-estar visto que 

muitos dos produtos agrícolas são 

consumidos sem qualquer tipo de cozedura 

e/ou tratamento. Tendo em vista estes fatores, 

é de extrema importância a monitorização 

físico-química e microbiológica das águas 

utilizadas para rega. 

A presença de elementos nutritivos 

como azoto, cálcio e magnésio, 

fornecem nutrientes às culturas e 

devem ser tidos na quantificação de 

nutrientes a aplicar ao solo. 
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A conjugação de vários métodos de rega 

permitirá uma maior variedade de culturas, 

uma vez que os métodos de rega deverão 

estar adequados às necessidades das culturas. 

A rega localizada tem uma eficiência 

maior (Tabela 17), permite fazer regas de 

menor dotação com mais frequência e 

exige menos mão-de-obra, possibilitando 

ainda a fertirrega, mas não se pode 

generalizar a todas as culturas e solos, 

especialmente quando os solos apresentam 

uma boa fertilidade e é vantajoso estimular 

o máximo desenvolvimento radicular para 

o melhor aproveitamento dos nutrientes. 

Em muitas situações a diferença de cota 

entre a origem de água e o terreno a regar é 

suficiente para o funcionamento do sistema 

sem recurso a energia. A rega gota a gota 

(Figura 13) como exige menos carga 

hidráulica, poderá ficar mais afastada da fonte 

de água, e a mais exigente em carga hidráulica, 

ficar mais afastada. 

 

Tabela 17 Eficiência dos métodos de rega. 

 

 

As regas deverão ser feitas 

preferencialmente de manhã ou ao fim da 

tarde. A utilização de cobertura do solo 

permite manter o solo húmido e fresco por 

mais tempo. 

A rega gota-a-gota ou micro-aspersão 

poderá ser favorável na prevenção de 

doenças pois mantém a folhagem seca e não 

dissemina agentes patogénicos como os 

fungos da antracnose em tomateiro 

(Colletotrichum coccodes), o míldio da 

batateira (Phytophthora infestans) e a potra da 

couve (Plasmodiophora brassicae) (Ferreira et 

al. 1998). 

 

Figura 13 Rega localizada 

 

 

 

 

 

EFICIÊNCIA DOS MÉTODOS DE REGA 

Rega 

localizada 

Rega por 

aspersão 

Rega por infiltração 

por sulcos 

90-95% <80% <60% 
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CAPÍTULO 3 – PROTEÇÃO DAS PLANTAS 

Todas as práticas descritas no capítulo 

anterior constituem medidas de proteção 

culturais prioritárias, que atuam de forma 

indireta na luta contra doenças, pragas e 

infestantes, através da promoção do bom 

desenvolvimento da cultura. No presente 

capítulo são apresentadas as medidas que 

atuam de forma direta, criando ambientes 

favoráveis ao seu desenvolvimento e 

destruindo ou afastando os seus inimigos. 

 

3.1 INSTALAÇÃO DE SEBES VIVAS 

Os quebra-vento devem ser 

preferencialmente constituídos por sebes 

vivas. Estas têm como função proteger 

contra a erosão causada pelo vento e 

permitem também o aumento da 

biodiversidade (Ferreira, 2009). No Quadro 2 

apresentam-se as várias funções que as sebes 

vivas podem apresentar. 

As sebes podem ser (Ferreira, 2009): 

 Plantadas em alinhamentos simples; 

 Plantadas em alinhamentos múltiplos, 

apresentado um a três estratos de 

vegetação: 

o Sebes baixas: com 1 a 3 m de altura, 

compostas por arbustos de pequeno 

ou médio porte, podados à altura de 2 

a 3 m;  

o Sebes arbóreas e arbustivas, 

estratificadas: mais largas do que as 

anteriores, compostas por espécies 

arbustivas mais altas (5 a 6 m) e por 

árvores, com três estratos distintos em 

altura; 

o Sebes arbóreas, estratificadas: 

constituídas exclusivamente por 

espécies arbóreas, de médio a elevado 

porte.

 

Quadro 2 Outras funções que as sebes podem ter. 

Fonte: Ferreira, 2012 

OUTRAS FUNÇÕES DAS SEBES 

Proteção microclimática 
- Diminuição de 30 a 50% da velocidade do 

vento, com proteção a uma distância até 15 a 20 

vezes a altura da sebe; 

- Redução de 25 a 30% da evaporação; 

- Elevação de 1 a 2°C na temperatura do solo. 

Regulação do sistema hídrico no solo e nas culturas - Maior infiltração de água da chuva 

Proteção contra a erosão - Retenção de água e conservação do solo 

Manutenção do equilíbrio biológico - Pelo aumento da diversidade da flora e da 

fauna, com vantagem para os auxiliares se as 

plantas forem bem escolhidas 

Produção de recursos e reconstrução da paisagem Madeira, frutos e mel 
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Na instalação de sebes vivas (Figura 14), o 

produtor deve considerar: 

 

 utilizar plantas adaptadas localmente e 

diversificadas, por exemplo a faia-das-

ilhas, Myrica faya, que protegem do vento 

e albergam insetos e aves; 

 utilizar plantas de diferentes alturas, para 

que a sebe se apresente estratificada; 

 Arbustos de pequena altura (<3m) 

 Arbustos de média altura (<10m) 

 Trepadeiras 

 Árvores 

 combinar espécies de folha caduca com 

outras de folha persistente; 

 escolher espécies que tenham floração 

em diferentes épocas do ano (para alargar 

o período de disponibilidade de pólen e 

néctar para os auxiliares); 

 dispor as plantas de modo que a sebe 

apresente aberturas e bordos irregulares, 

para favorecer a nidificação das aves; 

 promover o desenvolvimento de faixas de 

plantas herbáceas, botanicamente 

diversificadas, adjacentes às sebes, que 

devem ser cortadas apenas uma vez por 

ano e relativamente tarde, durante o 

período vegetativo, por forma a 

incrementarem a disponibilidade de flores 

para os auxiliares; 

 empilhar no interior das sebes, as pedras 

retiradas dos campos adjacentes, porque 

constituem habitats valiosos para insetos 

e répteis. 

 

 

As vedações constituídas pela endémica 

Faia-das-ilhas, Myrica faya, (Figura 15) 

protegem a Bananeira do vento e albergam 

insetos e aves que ajudam a combater as 

pragas associadas a esta cultura. As árvores, 

manchas florestais e bordaduras devem ser 

mantidas e melhorados sempre que 

possível.  

As sebes também têm um papel 

importante na limitação natural de pragas 

e doenças das culturas. Existem várias 

espécies de árvores e arbustos que atraem os 

auxiliares e por isso condicionam as pragas e 

doenças das culturas (Anexo IV). 

Figura 15 Myrica faya (Fonte: Árvores & Arbustos 

de Portugal) 

Figura 14 Exemplos de sebes em muro 

e com espécies arbóreas 
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3.2 SOLARIZAÇÃO E BIOFUMIGAÇÃO 

A solarização é o aquecimento da 

camada superior do solo (10-15 cm) pela 

radiação solar, através de um filme de 

polietileno transparente, de espessura de 

50-200 µm, nos meses de maior 

temperatura. Neste processo, o solo é sujeito 

a uma pasteurização pelo calor, destruindo 

parte dos microrganismos patogénicos 

(fungos e bactérias), pragas de solo 

(nemátodos e insetos) e plantas infestantes.  

A biofumigação é a incorporação de 

matéria orgânica no solo, à profundidade 

de aproximadamente 20-30 cm, com o 

objetivo de que a sua decomposição liberte 

substâncias voláteis responsáveis por um 

efeito de desinfeção. Pode utilizar-se a 

incorporação de estrumes pouco 

amadurecidos ou de resíduos de culturas. O 

solo deve ser mantido à capacidade de campo 

(máxima quantidade de água que consegue 

reter), porque permite uma maior retenção 

dos gases, aumenta as condições de 

anaerobiose e melhora a distribuição do calor. 

Estas duas práticas combinadas 

potenciam as funções de desinfeção do solo e 

minimizam o efeito de stress na atividade 

biológica do solo, provocada pelas 

temperaturas elevadas. 

 

 

3.3 LUTA BIOLÓGICA – ORGANISMOS 

AUXILIARES 

A luta biológica consiste na utilização 

de organismos auxiliares que são 

espalhados no meio da cultura para o 

combate de pragas e doenças. Estes 

organismos podem ser produzidos em 

biofábricas ou na própria exploração agrícola, 

através da criação de focos naturais de 

auxiliares utilizando plantas hospedeiras que 

funcionam como mini-biofábricas. São 

indicadas as principais pragas e os respetivos 

auxiliares para luta biológica em anexo 

(Anexo V). 

Os agentes biológicos utilizados em 

agricultura dividem-se em insetos, ácaros, 

nematoides, vírus bactérias e fungos. Podem 

ser agrupados da forma como atuam no 

controle populacional de pragas e doenças 

nas culturas: predadores, parasitas e 

parasitoides. 

As condições de utilização dos vários 

auxiliares em luta biológica devem ser pedidas 

às empresas fornecedoras. 

No Quadro 3 encontram-se alguns 

exemplos de microrganismos e insetos 

utilizados no controlo de pragas e doenças nas 

culturas. 

As consociações de culturas, a criação de 

infraestruturas ecológicas (como sebes vivas, 

colocação de ninhos artificiais para aves 

insectívoras, introdução de artrópodes 

auxiliares, hotéis de insetos, outros) que 

funcionam como reservatório e refúgio, são 

práticas culturais que favorecem o 

desenvolvimento dos inimigos naturais ou da 

fauna auxiliar. Para atrair estes auxiliares a 

instalação de ervas aromáticas (Figura 16), 

como hortelã, a escudinha, o milefólio e o 

endro, bem como as sebes em bordadura, são 

também medidas favoráveis ao seu 

desenvolvimento. 
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Quadro 3 Microrganismos utilizados no controlo de pragas e doenças nas culturas. 

GRUPO AUXILIAR/ ESPÉCIE INIMIGO A COMBATER/ CULTURA 

 

Bactéria 

Bacillus thurigiensis lagartas/várias 

Bacillus subtilis Larvas mineiras /várias 

Streptomyces avermitilis Larvas mineiras, ácaros/várias 

 

Fungo 

Beauveria bassiana Ostrinia nubilalis – pirale do milho 

Metharhizum anisopliae coleópteros, lepidópteros 

Verticilium lecanii Bemisia tabaci - mosca-branca 

 

Nemátodos 

Steinernema feltiae 

Heterorhabditis bacteriophora 

insetos de solo/várias 

Papillia japónica - escaravelho japonês/várias 

Steinernema carpocapsae 

Phasmorhabditis hermaphrodita 

Lepidóptera e Coleóptera 

Lesmas e caracóis 

Vírus Virus da granulose Bichado da fruta 

 

 

Insetos 

Rodolia cardinalis (joaninha) 

Coccinella septempunctata (joaninha) 

Icerya purchasi- cochonilha algodão/citrinos 

Afídeos /várias 

Trichogramma spp  

Muscidifurax uniraptor 

Helicoverpa armígera 

mosca doméstica, varejeira/estábulos. 

Macrocentrus grandii  Ostrinia nubilalis – pirale do milho 

Ácaros Typhlodromus pyri. 

Kampimodromus aberrans 

ácaros fitófagos/ vinha, fruteiras 

Fonte: e-book ECONewFARMERs 

 

 

 

Figura 16 Ervas aromáticas: alecrim (lado esquerdo) e erva-príncipe (lado direito) 
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3.4 MANUTENÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

AGRÍCOLA 

A biodiversidade é de extrema 

importância para a agricultura. Muitos dos 

animais selvagens têm um papel importante 

em todo o equilibro do ecossistema agrário, 

sendo úteis para o agricultor. 

O aumento da biodiversidade do solo 

melhora a sua fertilidade e estrutura, 

reduzindo a necessidade de mobilizações. 

Por exemplo, o aumento da população de 

abelhas influencia a produtividade através de 

uma maior polinização. 

Como pode ser promovido o aumento 

e/ou manutenção da biodiversidade 

existente: 

 mantendo o habitat dos animais 

selvagens (Figura 17) em torno dos 

campos agrícolas: 

o muitas das aves alimentam-se de 

ratos, murganhos e insetos, tendo 

um papel crucial no controlo 

biológico destas pragas. As aves de 

rapina como Mantas, Francelhos, 

Gaviões e Corujas são caçadores 

muito ágeis. Segundo estudos, um 

casal de corujas consome cerca de 

3000 ratos por ano e um casal de aves 

insetívoras pode fornecer às suas 

crias cerca de 1000 insetos. Muitas 

das aves também se alimentam de 

sementes de infestantes. 

 

Figura 17 Aves selvagens (Fotógrafo: Ricardo Brandão, Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de 

Animais Selvagens - CERVAS) 
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 fomentando a biodiversidade da 

exploração criando sebes e valas que 

proporcionam refúgio (Figura 18) e fontes 

de alimento (por exemplo - colocação de 

“Bat-Boxes” (caixas de abrigo ou caixas de 

morcegos - Anexo VI) em zonas florestais 

relativamente novas (ex: recém ardidas): 

o as populações de morcegos (Figura 

19) assim como as de anfíbios 

consomem grande quantidade de 

insetos, prestando assim uma grande 

ajuda aos agricultores. O morcego da 

Madeira alimenta-se essencialmente 

de mosquitos, melgas, traças, 

borboletas e pequenos escaravelhos. 

Cada indivíduo, pode chegar a 

consumir algumas centenas de 

insetos por noite. Por isso são muito 

eficazes no combate a pragas 

agrícolas e a vetores de doenças 

como os mosquitos e melgas. 

Figura 18 Refúgios de pedras para animais 

 

As medidas de proteção dos auxiliares 

são as formas mais importantes, viáveis e 

acessíveis aos agricultores, para assegurar o 

controlo biológico das pragas e doenças 

nas culturas. Assim, a manutenção de áreas 

de compensação ecológica (associações 

botânicas compostas de plantas diversas nas 

quais vivem auxiliares e pragas), da vegetação 

ao longo dos caminhos e estradas, muros de 

pedra, prados, bosques ou matas entre terras 

cultivadas, devem ser incentivadas e cuidadas. 

 

Figura 19 Morcego da Madeira (Pipistrellus 

maderensis) Fonte: Município do Funchal 

 

 

3.5 PRÁTICAS COMPLEMENTARES – 

UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS 

FITOFARMACÊUTICOS 

Os produtos fitofarmacêuticos só 

podem ser utilizados em caso de perigo 

imediato para uma cultura, ou seja, quando 

as medidas preventivas para proteger as 

plantas das pragas e doenças não são 

suficientes, sendo que o produtor deve 

manter provas documentais sobre a 

necessidade de utilizar estes produtos. 

As substâncias ativas presentes em 

produtos fitofarmacêuticos autorizados para 

Agricultura Biológica constam no anexo I do 

Regulamento de Execução (UE) 2021/1165 e 
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encontram-se resumidamente listadas no 

Anexo VII. No entanto, estes só podem ser 

utilizados: 

 se estiverem homologados em Portugal 

ou autorizados extraordinariamente pelas 

entidades competentes; 

 se houver ameaça comprovada para uma 

cultura; e, 

 de acordo com as condições de utilização 

indicadas no Regulamento. 

A utilização de cobre, nas formas de 

hidróxido de cobre, oxicloreto de cobre, óxido 

de cobre, sulfato de cobre tribásico ou calda 

bordalesa, é permitida até um total máximo de 

28 kg de cobre por hectare ao longo de um 

período de 7 anos.
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CAPÍTULO 4 – PRODUÇÃO ANIMAL 

Os animais e a pecuária no modo de 

produção biológico são consideradas parte 

integrante do sistema agrícola (vegetal, 

animal, solo, água) e tendo em conta os 

princípios de base, as superfícies de prados e 

pastagens permanentes em produção 

biológica devem ser pastoreadas por animais 

igualmente em produção biológica ou em 

conversão, enquanto sistema de gestão e de 

produção uno e holístico.  

 

 

4.1 PRINCÍPIOS DA PRODUÇÃO ANIMAL 

BIOLÓGICA 

O princípio fundamental da pecuária 

biológica é a garantia das condições de 

criação animal próximas das condições que 

teriam no seu ambiente natural. A utilização 

de substâncias e processos naturais no 

maneio, o bem-estar animal e a valorização 

das espécies e a sua preservação, visam 

promover uma produção animal ética, tendo 

sempre em conta a qualidade do produto 

final. Deve ser dada especial atenção às 

condições de estabulação, às práticas de 

criação e ao encabeçamento, sendo 

importante: 

 a escolha de raças com elevado grau de 

diversidade genética, capacidade de 

adaptação às condições locais, alta 

longevidade e resistência às doenças; 

 uma densidade animal reduzida e 

compatível com uma gestão sustentável 

do solo de forma a manter a saúde animal. 

O número de animais deve ser limitado de 

forma a evitar o sobre pastoreio, a erosão 

ou a poluição ambiental; 

 a adoção de práticas de criação que 

reforçam o sistema imunitário, tais como 

exercício regular e acesso permanente a 

áreas ao ar livre e a pastagens. É proibida 

a produção de animais sem terra. 

 

 

4.2 REGRAS DE PRODUÇÃO 

4.2.1 Origem e reprodução dos animais 

Os animais devem nascer e crescer em 

explorações de produção biológica, mas 

mediante autorização da DGADR em situações 

particulares, poderão ser de criação não 

biológica quando haja necessidade de: 

 Proteção de determinadas raças em risco 

de abandono; 

 Constituir uma manada, rebanho ou 

bando pela 1ª vez.  

Os animais das várias raças, na data de 

entrada na exploração, devem obedecer às 

seguintes restrições (Tabela 18): 

Tabela 18 Idades de entrada de animais não 

biológicos na exploração. 

ESPÉCIE ANIMAL IDADE/PESO 

Bovinos menos de 6 meses 

Ovinos, caprinos menos de 60 dias 

Suínos menos de 35 kg 

Aves de capoeira menos de 3 dias 

Coelhos menos de 3 meses 
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Para fins de reprodução podem ser 

introduzidos machos adultos ou fêmeas 

nulíparas (nunca paridas) de criação não 

biológica para a renovação de uma manada ou 

de um rebanho. O aumento do número de 

fêmeas está sujeito por ano ao limite de 40% 

do total de animais. Em casos de bovinos, 

equídeos ou coelhos com menos de 10 

animais ou suínos, ovinos ou caprinos com 

menos de 5 animais, a renovação é limitada a 

um máximo de um animal por ano. No caso de 

renovação de um bando de aves, em que não 

seja possível adquirir aves de produção 

biológica, quer para produção de ovos quer 

para carne, poderão ser de produção 

convencional desde que tenham menos de 

três dias de vida. Os animais introduzidos só 

podem ser considerados de criação biológica 

após o período de conversão. 

A reprodução deve utilizar métodos 

naturais sendo, no entanto, permitida a 

inseminação artificial. A utilização de 

hormonas assim como a clonagem ou 

transferência de embriões não são permitidas. 

 

4.2.2 Escolha das raças 

As raças ou estirpes autóctones devem ser 

preferidas, ou outras com alto grau de 

diversidade, tendo em conta a adaptação às 

condições locais, a sua longevidade e 

vitalidade e a resistência a doenças e 

resiliência aos stresses externos. 

 

4.2.3 Alimentação 

Os alimentos devem ser produzidos 

essencialmente na exploração agrícola ou em 

explorações na mesma região. Os animais 

devem dispor de acesso sempre que possível 

a áreas ao ar livre, pastos e pastagens. 

Os mamíferos lactantes têm de ser 

alimentados com leite natural, de preferência 

materno. 

As práticas de engorda devem respeitar os 

padrões nutricionais normais de cada espécie 

e o bem-estar em cada fase do processo de 

criação, não é permitida a alimentação 

forçada. Não podem ser usados promotores 

de crescimento ou aminoácidos sintéticos ou 

organismos geneticamente modificados 

(OGM). 

Na alimentação dos animais só podem ser 

utilizadas matérias não biológicas de origem 

vegetal, matérias de origem animal e mineral, 

aditivos, certos produtos utilizados na nutrição 

animal e auxiliares tecnológicos 

especificamente autorizados na produção 

biológica. 

 

4.2.4 Saúde e bem-estar 

Devem-se privilegiar as raças bem-

adaptadas à região, uma alimentação de 

qualidade, exercício físico diário, densidades 

populacionais adequadas e condições de 

higiene das instalações. 

 

 

 

Higienização das instalações 

As infeções cruzadas e o desenvolvimento 

de agentes patógenos (infeciosos) devem ser 

acautelados com a limpeza de instalações e 

edifícios, assim como todos os equipamentos 

como tanques, etc. Os produtos permitidos 

constam do Quadro 4 (Reg. 848/2018). 

PREVENÇÃO É A REGRA 

FUNDAMENTAL 
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Quadro 4 Lista de produtos autorizados para higienização das instalações pecuárias. 

PRODUTOS AUTORIZADOS PELA CE ART. 24º DO REG. 848/2018 

ácido asséptico ácido cítrico 

ácido fórmico ácido fosfórico (equipamento de leitaria) 

ácido lático ácido nítrico (equipamento de leitaria) 

ácido oxálico ácido peracético 

água e vapor álcool 

cal cal viva 

carbonato de sódio essências naturais de plantas 

formaldeído hipoclorito de sódio (lixívia) 

leite de cal peróxido de hidrogénio 

potassa cáustica produtos de desinfeção das tetas e instalações de ordenha 

sabão potássico e sódico soda cáustica 

 

Os dejetos animais assim como os restos 

de alimentos, devem ser eliminados de forma 

a evitar maus cheiros e a atração de ratos e 

moscas. 

 

Saúde e bem-estar animal 

Não é permitida a utilização de 

medicamentos veterinários de síntese 

química, incluindo antibióticos, hormonas ou 

substâncias análogas, exceto como forma de 

tratamento veterinário de um animal 

específico, quando não seja apropriada a 

utilização de produtos fitoterapêuticos, 

homeopáticos e outros. É permitida a 

utilização de medicamentos veterinários 

imunológicos. 

 É proibido amarrar ou isolar os animais, 

só em casos específicos e durante um 

período limitado, somente por razões de 

bem-estar, segurança ou saúde. 

 A colocação de elásticos nas caudas dos 

ovinos, o corte da cauda ou de dentes, 

o corte de bicos e o corte de chifres, 

não podem ser práticas correntes, e 

devem ser limitadas e devidamente 

justificadas, podendo algumas delas 

serem autorizadas por razões de 

segurança ou, para melhorar o estado 

sanitário, o bem-estar ou a higiene dos 

animais que deverá estar prevista no 

plano de gestão. Apenas poderá ser 

autorizada: 

o a descorna de bovinos a animais de 

idade igual ou inferior a 3 meses, com 

recurso a termocautério, anestesia 

local e analgesia; 

o a colocação de elásticos nas caudas 

dos ovinos, até à primeira semana de 

vida do animal. 

 

Os operadores devem manter todas as 

provas documentais da necessidade de 

realizar as referidas intervenções, das 

intervenções realizadas, pedido de 

autorização de intervenção, registo 

atualizado de medicamentos, receitas ou 

requisições de medicamentos no “caderno 

de campo”. 

A saúde animal deve assentar na 
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prevenção, nomeadamente na utilização de 

raças autóctones, densidades adequadas, boa 

alimentação, vacinação e desparasitação, 

higiene das instalações e bem-estar animal. Se 

o animal adoecer ou ficar ferido e for 

necessário recorrer a medicamentos 

alopáticos de síntese, o intervalo de segurança 

será o dobro do estabelecido na bula, num 

mínimo de 48 horas. Caso o animal seja 

submetido a mais de 3 tratamentos durante 1 

ano, terá que passar por novo período de 

conversão para poder ser comercializado 

como biológico. Abaixo apresenta-se um 

esquema com os procedimentos em caso de 

tratamentos (Figura 20).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 Esquema de procedimentos no tratamento animal 

não 

sim 

PREVENÇÃO 

• baixas densidades 

• boa alimentação 

• raças resistentes 

• higiene das 

instalações 

• bem-estar animal 

• vacinação 

• desparasitação 

Administra produtos naturais 

minerais, fitoterapêuticos e 

homeopáticos (*) 

Veterinário administra produtos 

alopáticos de síntese química 

(antibióticos, anti-inflamatórios) o 

intervalo de segurança é o dobro do 

estabelecido na bula, no mínimo 48 h. 

O animal fica ferido ou 

adoece 

Mais de 3 tratamentos no prazo de 1 

ano ou mais de 1 tratamento no caso de 

o animal ter vida inferior a 1 ano. 

Produto 

convencional 

Produto 

Biológico 

O animal está 

saudável 

Novo período de conversão? 
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Alojamento e densidade populacional 

A criação animal em modo biológico: 

 não permite a utilização de jaulas, 

compartimentos e plataformas;  

 o solo do alojamento não poderá 

permanecer muito húmido e pantanoso; 

 os edifícios devem permitir a entrada de 

luz e ventilação naturais;  

 os animais devem ter acesso a abrigos ou 

áreas sombreadas que lhes permitam 

abrigar-se das condições atmosféricas 

adversas. 

Em caso de isolamento do animal para 

tratamento, este deve ter um espaço em piso 

sólido com cama. Nesse espaço deverá poder 

virar-se e deitar-se a todo o comprimento. 

A densidade populacional deve permitir 

aos animais dispor de espaço suficiente para 

poderem praticar todos os movimentos e 

posições naturais assim como os efluentes 

produzidos não devem ultrapassar o 

equivalente a 170 kg de azoto/ha/ano (Tabela 

19). 

 

4.3 BOVINOS, OVINOS, CAPRINOS E 

EQUÍDEOS 

4.3.1 Alimentação 

Relativamente à questão da alimentação 

destes animais é exigido que: 

 pelo menos 60% da alimentação deve ter 

origem na própria exploração ou na 

região; 

 pelo menos 60% da matéria seca, que 

constitui a ração diária, deve ser forragens 

grosseiras, frescas, secas ou ensiladas;  

 os animais devem ter acesso permanente 

a pastagens. 

 

4.3.2 Alojamento e práticas de maneio 

Em relação ao alojamento, as exigências 

são as seguintes: 

 os pavimentos dos edifícios devem ser 

lisos e não derrapantes; 

 os alojamentos devem dispor de uma área 

de repouso ou cama confortável limpa e 

seca, com dimensões suficientes e não 

engradada; 

Tabela 19 Número máximo de animais por hectare de superfície agrícola utilizada equivalente a 170 

kg/ha/ano. 

 

 

 

 

 

 

 

Nº MÁXIMO DE ANIMAIS POR HECTARE DE SAU EQUIVALENTE A 170 kg N/ha/ano 

Galinhas poedeiras 230 Bovinos menos 1 ano 5 

Frangos de carne 580 Bovinos de 1 a 2 anos 3,3 

Cabras 13,3 Novilhas ou vacas 2,5 

Ovelhas 13,3 Vacas leiteiras 2 

Porcas reprodutoras 6,5 Bovinos machos + 2 anos 2 

Suínos para engorda 14 Equídeos + de 6 meses 2 

Leitões 74 Coelhos 100 
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 as camas devem ser de palha ou materiais 

naturais adaptados podendo ser 

melhoradas e enriquecidas com produtos 

minerais autorizados; 

 é proibido o alojamento individual de 

vitelos com mais de uma semana a não ser 

em casos justificados por razões 

veterinárias; 

 em caso de isolamento do animal, o 

espaço deve permitir que este se deite 

confortavelmente a todo o comprimento 

e o piso deverá ser sólido e com uma 

cama de palha. 

As densidades populacionais e superfícies 

mínimas das áreas interiores e exteriores para 

os bovinos apresentam-se na Tabela 20. 

No que respeita aos ovinos e caprinos, as 

densidades populacionais e superfícies 

mínimas das áreas interiores e exteriores são 

indicadas na Tabela 21. 

 

 

 

Tabela 20 Densidade populacional e superfície mínima das áreas interiores e exteriores para bovinos. 

Regulamento de execução (EU)2020/464 de 26 de março de 2020 

 

Tabela 21 Densidade populacional e superfície mínima das áreas interiores e exteriores para ovinos e 

caprinos. 

Regulamento de execução (EU)2020/464 de 26 de março de 2020 

ANIMAIS ÁREA INTERIOR 

(Superfície líquida disponível p/ 

animal)  

m2/cabeça 

ÁREA EXTERIOR 

(Área de exercício, exclui as 

pastagens)  

m2/cabeça 

p. v. (kg):   

até 100 1,5 1,1 

até 200 2,5 1,9 

até 350 4 3 

mais de 350 5 

(mínimo 1 m²/100 kg) 

3,7 

(mínimo 0,75 m²/100 kg) 

vacas leiteiras 6 4,5 

touros reprodutores 10 30 

ANIMAIS ÁREA INTERIOR 

(sup. líquida disponível para os animais)  

m2/cabeça 

ÁREA EXTERIOR 

(área de exercício, exclui as pastagens)  

m2/cabeça 

Ovinos adultos 1,5 2,5 

Cordeiros 0,35 0,5 

Caprinos adultos 1,5 2,5 

Cabritos 0,35 0,5 
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4.4 SUÍNOS 

4.4.1 Alimentação 

Relativamente à questão da alimentação 

dos suínos (Figura 21) é exigido que: 

 pelo menos 30% dos alimentos devem ter 

origem na própria exploração ou 

provenientes da mesma região; 

 na ração diária deve ser adicionado 

forragens grosseiras, frescas, secas ou 

ensiladas;  

 na ausência de alimentos proteicos 

biológicos (confirmado pela entidade 

competente) os alimentos proteicos não 

biológicos podem ser utilizados até 31 de 

dezembro de 2025 desde que: 

• sejam produzidos ou preparados sem 

solventes químicos; 

• limitada exclusivamente a leitões até 35 

kg; 

• máximo permitido por ano de 5% da 

matéria seca dos alimentos. 

 

4.4.2 Alojamento e práticas de maneio 

Em relação ao alojamento, as exigências 

são: 

 os pavimentos dos edifícios devem ser 

lisos e não derrapantes; 

 os alojamentos devem dispor de uma área 

de repouso ou cama confortável limpa e 

seca com dimensões suficientes e não 

engradada; 

 as camas devem ser de palha ou materiais 

naturais adaptados podendo ser saneadas 

e enriquecidas com produtos minerais 

autorizados; 

 deve haver sempre um local 

suficientemente grande onde todos os 

animais se possam deitar; 

 as porcas devem permanecer em grupo 

exceto nas últimas fases de gestação e 

aleitamento; 

 disponibilização de quantidades 

suficientes de palha, ou outros materiais 

adaptados, dias antes da parição para que 

a porca possa construir ninhos; 

 as áreas de exercícios devem permitir o 

depósito de estrume e a respetiva 

condução para fossas. 

 

Figura 21 Criação de porcos em regime de 

pastoreio 

 

As densidades populacionais e superfície 

mínima das áreas interiores e exteriores para 

os suínos apresentam-se na Tabela 22. 
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Tabela 22 Densidade populacional e superfície mínima das áreas interiores e exteriores para suínos. 

Regulamento de execução (EU)2020/464 de 26 de março de 2020 

 

 

4.5 AVES DE CAPOEIRA 

4.5.1 Origem dos animais 

Os animais devem provir de estirpes de 

crescimento lento ou caso não o sejam, existe 

uma idade mínima de abate para as diferentes 

espécies de forma a evitar a intensificação: 

 81 dias para os frangos; 

 150 dias para capões; 

 49 dias para patos de Pequim; 

 70 dias para fêmeas de pato mudo; 

 84 dias para os patos mudos; 

 92 dias para patos mulardos; 

 94 dias para pintadas; 

 140 dias para perus e gansos;  

 100 dias para peruas. 

 

 

4.5.2 Alimentação 

A exploração deverá garantir pelo menos 

30% do alimento ou matérias-primas 

provenientes da mesma região. Devem fazer 

parte da ração diária forragens grosseiras, 

secas ou ensiladas. Caso não existam 

alimentos proteicos biológicos disponíveis em 

quantidade suficiente, poderão ser utilizados 

os convencionais desde que: 

 sejam preparados sem solventes químicos; 

 a sua utilização seja limitada para a 

alimentação de aves de capoeira jovens 

com determinados compostos proteicos; 

 não seja ultrapassada a percentagem 

máxima de 5% no período de 12 meses. 

 

 

ANIMAIS 

ÁREA INTERIOR 

(superf. líquida disponível incluem 

tinas e excluem comedouros) 

m2/cabeça 

ÁREA EXTERIOR  

 

m2/cabeça 

Porcas em lactação até ao desmame 7,5 2,5 

Porcos de engorda, leitões desmamados 

porcos e varrascos de criação: 

  

     até 35 kg (p.v) 0,6 0,4 

     35 a 50 kg (p.v) 0,8 0,6 

     50 a 85 kg (p.v) 1,1 0,8 

     85 a 110 kg (p.v) 1,3 1 

     > 110 kg (p.v) 1,5 1,2 

Reprodutoras 2,5 1,9 

Varrascos 6 ou 10 se o alojamento foi 

utilizado para cobrição natural 

8 
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4.5.3 Alojamento e práticas de maneio 

No que toca ao alojamento para aves de 

capoeira, segundo a produção biológica: 

 1/3 da superfície do alojamento deve ser 

sólida, não ripada nem engradada e 

coberta com materiais como palha, areia, 

aparas ou turfa; 

 nos galinheiros de poedeiras, grande 

parte da superfície de solo deve ser 

utilizada para recolha dos excrementos; 

 entre cada período de criação, os edifícios 

devem ser esvaziados de animais para 

desinfeção, assim como os respetivos 

acessórios; 

 os parques devem permanecer 

desocupados durante um período 

mínimo de 45 dias para permitir o 

crescimento da vegetação; 

 as aves devem ter acesso a uma área ao ar 

livre durante pelo menos 1/3 da sua vida 

(Figura 22); 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 Galinhas em produção biológica em 

zona de pastagem 

 

 

 

 uma unidade de produção de aves para 

engorda (para carne) não pode 

ultrapassar os 1600 m² (exemplo 40 m por 

40 m) por exploração; 

 proporcionar o acesso contínuo ao ar livre 

durante o dia desde idades jovens; 

 as áreas ao ar livre devem estar 

maioritariamente cobertas de vegetação 

podendo estar parcialmente cobertas e 

devem permitir acesso a bebedouros em 

número adequado; 

 as varandas não são consideradas áreas 

ao ar livre; 

 não são permitidas mais de 3000 galinhas 

poedeiras por cada compartimento dos 

galinheiros; 

 quando os alimentos na zona de pasto 

forem limitados, devem ser incluídos na 

alimentação suplementos de forragens 

grosseiras; 

 as aves aquáticas (exemplo: patos) devem 

ter acesso a um curso de água, charco, 

lago ou tanque para respeitar as 

necessidades específicas das espécies e 

requisitos em bem-estar animal; 

 a luz natural pode ser complementada 

artificialmente para garantir um máximo 

de 16 horas diárias de luminosidade com 

o período noturno contínuo de pelo 

menos 8 horas. 
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4.5.4 Indicadores de Bem-Estar animal 

Comportamento  

Os comportamentos indicativos de medo, 

dor ou doença podem indicar um problema de 

bem-estar ou saúde animal.  

Reações de Medo 

As aves podem expressar reações bruscas 

a estímulos diversos e o comportamento pode 

ter impacto na produtividade dos animais.  

Banho de pó  

Tem como objetivo a “limpeza” dos 

animais, ajuda a remover a sujidade e os 

parasitas, contribuindo para a manutenção da 

condição da plumagem, temperatura corporal 

e minimizando o risco de lesões da pele. Se as 

aves apresentarem dificuldade em expressar 

este tipo de comportamento, podemos estar 

perante uma cama de má qualidade (cama 

húmida e não friável). 

Alimentação e abeberamento 

A redução do consumo de água e 

alimento pode ser indicativo de problemas de 

maneio, espaço reduzido, doença, má 

localização dos bebedouros e comedouros, 

má qualidade do alimento e água, ou 

contaminação do alimento. A ingestão de 

alimento pode igualmente estar reduzida 

durante períodos de muito calor.  

Procura de alimento/esgravatar  

A menor procura por alimento poderá 

estar relacionada com uma deficiente 

qualidade da cama ou dificuldades na 

movimentação das aves.  

 

Bicadas e canibalismo  

A presença destes comportamentos, 

quando os animais se bicam até produzirem 

sangue, pode resultar em perda significativa 

da qualidade das penas e levar a ferimentos 

graves. A origem destes comportamentos 

pode ter vários fatores (desequilíbrios 

alimentares, ectoparasitas, stress, etc).  

Postura no ninho 

As aves estão motivadas para realizar a 

postura no ninho, a postura fora destes locais 

pode ser indicativa de problemas com o 

ambiente, deficiente maneio, estrutura e 

desenho desadequado dos ninhos.  

Utilização dos poleiros  

As aves gostam de se empoleirar, 

especialmente durante o período noturno. A 

falta deste comportamento pode indicar 

problemas com o ambiente, lesões, ou a falta 

de adaptação dos sistemas de produção. 

Distribuição no espaço  

Uma distribuição não uniforme das aves 

pode indicar desconforto térmico ou uma 

distribuição desigual dos recursos, tais como 

luz, alimento ou água, e a inexistência de locais 

de descanso confortáveis.  

Comportamento de termorregulação  

O bico aberto, dificuldades respiratórias e 

as asas esticadas são indicadores de excesso 

de calor assim como penas eriçadas, postura 

rígida, animais muito juntos e a tremer podem 

ser sinais de frio. 
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4.5.5 Densidades populacionais e 

superfícies mínimas das áreas interiores e 

exteriores  

Galinhas (Gallus gallus)  

a) Galinhas reprodutoras para produção 

de ovos de incubação para galinhas 

poedeiras e de engorda (Tabela 23). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 23 Densidades e superfícies mínimas para galinhas reprodutoras. 

Idade ≥ 18 semanas 

Densidade popul. área interior do galinheiro máx. 6 aves/m2 

Poleiros min 18 cm/ave 

Ninhos 7 fêmeas/ninho ou 120 cm2/fêmea (ninho comum) 

Densidade popul. área exterior do galinheiro min. 4 m2/ave 

Regulamento de execução (EU) 2020/464 de 26 de março de 2020 

 

b) Frangas e irmãos de poedeiras (Tabela 

24). 

 

Tabela 24 Densidades e superfícies mínimas para frangas e irmãos de poedeiras. 

Densidade pop. e superf. mínima área interior do galinheiro máx. 21 kg de p. v./m2 

Poleiros ou plataformas sobre elevadas min 10 cm de poleiro/ave ou  

100 cm2 de plataforma sobre 

elevada/ave 

Densidade pop. e superf. mínima área exterior do galinheiro min. 1 m2/ave 

Regulamento de execução (EU) 2020/464 de 26 de março de 2020 

 

c) Galinhas poedeiras (inclui estirpes com 

dupla finalidade ovos ou carne) (Tabela 

25). 

 

 

Tabela 25 Densidades e superfícies mínimas para galinhas poedeiras. 

Idade ≥ 18 semanas 

Densidade popul. área interior do galinheiro máx. 6 aves/m2 

Poleiros min 18 cm/ave 

Ninhos 7 fêmeas/ninho ou 120 cm2/fêmea (ninho comum) 

Densidade popul. área exterior do galinheiro min. 4 m2/ave 

Regulamento de execução (EU) 2020/464 de 26 de março de 2020 
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d) Aves de engorda (Tabela 26). 

Tabela 26 Densidades e superfícies mínimas para aves de engorda. 

Densidade populacional da área interior do galinheiro máx. 21 kg de p. v./m2 

Poleiros ou plataformas sobre elevadas  mín. 5 cm de poleiro/ave ou 

25 cm2 de plataforma sobre elevada/ave 

Densidade popul. da área exterior para galinheiros fixos mín. 4 m2/ave 

Densidade popul. da área exterior para galinheiros móveis mín. 2,5 m2/ave 

Regulamento de execução (EU) 2020/464 de 26 de março de 2020 

 

Perus (Meleagris gallopavo) 

Na Tabela 27 encontram-se os valores de 

densidades e superfícies mínimas para os 

perús em produção biológica (Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 Perús em produção biológica 

Tabela 27 Densidades e superfícies mínimas para perús. 

Densidade popul. e superfície mín. da área interior do galinheiro máx. 21 kg de p. v./m2 

Poleiros ou plataformas sobre elevadas  min 10 cm de poleiro/ave ou 100cm2 de 

plataforma sobre elevada/ave 

Densidade pop. e superfície mín. da área exterior do galinheiro min. 10 m2/ave 

Regulamento de execução (EU) 2020/464 de 26 de março de 2020 

 

Gansos (Anser anser domesticus) 

Os valores de densidades e superfícies 

mínimas para os gansos em produção 

biológica mostram-se na Tabela 28. 

 

Tabela 28 Densidades e superfícies mínimas para gansos. 

Densidade popul. e superfície mínima da área interior do galinheiro máx. 21 kg de p. v./m2 

Densidade popul. e superfície mínima da área exterior do galinheiro min. 15 m2/ave 

Regulamento de execução (EU) 2020/464 de 26 de março de 2020 
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Patos-de-Pequim (Anas platyrhynchos 

domesticus), Patos-mudos (Cairina moschata), 

Patos-mulardos (Cairina moschata X Anas 

platyrhynchos) 

Na Tabela 29 apresentam-se os valores de 

densidades e superfícies mínimas para os 

gansos em produção biológica. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 29 Densidades e superfícies mínimas para patos. 

Densidade populacional e superfície mínima da área interior do 

galinheiro 

máx. 21 kg de p. v./m2 

Densidade populacional e superfície mín. da área exterior do 

galinheiro 

min. 4,5 m2/ave 

Regulamento de execução (EU) 2020/464 de 26 de março de 2020 

 

 

Pintadas (Numida meleagris f. doméstica) 

Na Tabela 30 encontram-se os valores de 

densidades e superfícies mínimas para as 

pintadas em produção biológica (Figura 24). 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 Pintadas em produção biológica 

 

Tabela 30 Densidades e superfícies mínimas para pintadas. 

Densidade popul. e superfície mín. área interior do galinheiro máx. 21 kg de p. v./m2 

Poleiros ou plataformas sobre elevadas  min 5 cm de poleiro/ave ou  

25cm2 de plataforma sobre-elevada/ave 

Densidade popul. e superfície mín. área exterior do galinheiro min. 4 m2/ave 

Regulamento de execução (EU )2020/464 de 26 de março de 2020 

 



Guia de Boas Práticas Agrícolas em Produção Biológica na Madeira 

NEW ORGANIC PLANET, LDA., RUA DOS MURÇAS, 71 3º D - 9000-058 FUNCHAL      PÁGINA | 57 

Entende-se por galinheiro, o edifício fixo 

ou móvel destinado a acolher bandos de aves 

que inclui todas as superfícies cobertas por 

telhados, incluindo varandas. 

 

 

4.6 COELHOS  

4.6.1 Alimentação 

Pelo menos 70% da alimentação deve 

provir da própria exploração, ou caso não seja 

possível as matérias-primas deverão ser 

provenientes da mesma região. Os coelhos 

deverão ter acesso permanente a pastagens 

sempre que as condições o permitam. Deve-

se utilizar o máximo de pastoreio e, caso este 

não seja suficiente devem ser fornecidos 

alimentos fibrosos como fenos ou palhas. As 

forragens devem constituir pelo menos 60% 

do regime alimentar. 

 

4.6.2 Alojamento e maneio 

 Em relação ao alojamento e maneio dos 

coelhos os requisitos são: 

 o pavimento deverá ser de construção 

sólida não engradado; 

 os animais devem dispor de uma área de 

repouso ou cama confortável limpa, seca 

e de dimensões suficientes; 

 as camas devem ser de palha ou materiais 

naturais adaptados podendo ser 

saneadas e enriquecidas com produtos 

minerais, fertilizantes, corretivos do solo, 

desde que autorizados; 

 as raças de coelhos devem ser robustas e 

adaptadas às condições exteriores; 

 os coelhos devem ser mantidos em 

grupos; 

 devem ter acesso a abrigos cobertos e 

zonas escuras para se esconderem, áreas 

de pastagens, plataforma elevada no 

interior ou exterior para se poderem 

sentar; 

 as fêmeas lactantes devem ter à 

disposição material de nidificação. 

 

4.6.3 Densidades populacionais e 

superfícies mínimas das áreas interiores e 

exteriores 

A densidade populacional e superfície 

mínima das áreas interiores de repouso para 

os coelhos dividem-se em alojamentos fixos e 

móveis. A superfície líquida utilizável por 

animal exclui as plataformas (Tabela 31). 

A densidade populacional e superfície 

mínima das áreas exteriores para os coelhos 

dividem-se também em alojamentos fixos e 

móveis. A superfície líquida utilizável por 

animal (m2/cabeça) exclui as plataformas 

(Tabela 32). 
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Tabela 31 Densidade populacional e superfície mínima das áreas interiores de repouso para coelhos. 

 

ÁREA INTERIOR DE REPOUSO 

ALOJAMENTO FIXO 

(SUPERFÍCIE LÍQUIDA POR 

ANIMAL) 

m2/cabeça 

ALOJAMENTO MÓVEL 

(SUPERFÍCIE LÍQUIDA POR 

ANIMAL) 

m2/cabeça 

Coelhas com crias, até ao desmame 0,6 m2 se < 6 kg p. v. 

0,72m2 se ˃ 6kg p. v. 

0,6 m2se < 6 kg p. v. 

0,72m2 se ˃ 6 kg p. v. 

Coelhas gestantes e coelhas reprodutoras 0,5 m2 se < 6 kg p. v. 

0,62m2 se ˃ 6kg p. v. 

0,5 m2 se < 6 kg p. v. 

0,62m2 se ˃ 6kg p. v. 

Coelhos/as de engorda (do desmame até 

abate) e coelhos de substituição (fim da 

engorda até 6 meses) 

 

0,2 m2 

 

0,15 m2 

Coelhos machos adultos 0,6 m2 

1m2 se recebe coelhas para 

acasalamento 

0,6 m2 

1m2 se recebe coelhas para 

acasalamento 

Regulamento de execução (EU) 2020/464 de 26 de março de 2020 

 

Tabela 32 Densidade populacional e superfície mínima das áreas exteriores para coelhos. 

 

ÁREA EXTERIOR 

ALOJAMENTO FIXO 

(SUPERFÍCIE LÍQUIDA POR 

ANIMAL) 

m2/cabeça 

ALOJAMENTO MÓVEL 

(SUPERFÍCIE LÍQUIDA POR 

ANIMAL) 

m2/cabeça 

Coelhas com crias, até ao desmame 0,6 m2 se < 6 kg p. v. 

0,72m2 se ˃ 6kg p. v. 

0,6 m2se < 6 kg p. v. 

0,72m2 se ˃ 6 kg p. v. 

Coelhas gestantes e coelhas reprodutoras 0,5 m2 se < 6 kg p. v. 

0,62m2 se ˃ 6kg p. v. 

0,5 m2 se < 6 kg p. v. 

0,62m2 se ˃ 6kg p. v. 

Coelhos/as de engorda (do desmame até abate) 

e coelhos de substituição (fim da engorda até 6 

meses) 

0,2 m2 0,15 m2 

Coelhos machos adultos 0,6 m2 

1m2 se recebe coelhas 

para acasalamento 

0,6 m2 

1m2 se recebe coelhas para 

acasalamento 

Regulamento de execução (EU) 2020/464 de 26 de março de 2020 

 

 

4.7 TRANSPORTE 

Relativamente ao transporte de animais 

aplica-se o Regulamento (CE) 1/2005 de 22 de 

dezembro de 2004 e tratando de pecuária 

biológica acrescenta o regulamento 848/2018 

que refere: 

 a duração de transporte de animais deve 

ser reduzida o mais possível; 

 a unidade de abate e desmancha deve ser 

a mais próxima da produção; 

 é proibida a utilização de calmantes 

alopáticos antes ou depois do trajeto; 
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 a carga ou descarga animal deve ser feita 

sem recurso a estímulos elétricos ou 

quaisquer outros estímulos dolorosos. 

 

 

4.8 ABATE E DESMANCHA 

O abate e desmancha de animais em 

pecuária biológica é efetuado em unidades 

devidamente aprovadas pela DGAV e inseridas 

preferencialmente na área geográfica da 

região. Essas unidades estão sujeitas ao 

controlo de um Organismo de Controlo (OC) 

para a produção biológica. 

 

 

4.9 ABELHAS (APICULTURA)  

A apicultura, definindo-se como uma 

atividade de produção animal, ficou 

enquadrada no âmbito da Agricultura 

Biológica com a legislação introduzida através 

dos regulamentos (CE) nº 848/2018. 

 

 

 

 

 

 

4.9.1 Origem das abelhas 

Deve ser dada preferência à utilização da 

Apis mellifera e dos seus ecótipos locais. A 

constituição de apiários em Modo de 

Produção Biológico pode ser realizada por: 

 aquisição de colmeias em MPB; 

 divisão de colónias; 

 por conversão, com autorização do 

organismo de controlo.  

 

4.9.2 Conversão de abelhas 

O período de conversão é de 12 meses 

para as abelhas. Durante o período de 

conversão, a cera deve ser substituída por cera 

proveniente da apicultura biológica. No 

entanto, pode ser utilizada cera de abelhas 

não biológica: 

i) quando a cera da apicultura biológica 

não estiver disponível no mercado; 

ii) quando estiver comprovadamente 

isenta de contaminação por produtos 

ou substâncias cuja utilização não é 

autorizada na produção biológica; e 

iii) quando provier dos opérculos. 

 

A renovação anual dos apiários permite 

20% das abelhas-mestras e dos enxames 

serem substituídos por abelhas-mestras e 

enxames de criação não biológica na unidade 

de produção biológica, desde que sejam 

colocados em colmeias com favos ou folhas de 

cera provenientes de unidades de produção 

biológica. Pelo menos um enxame ou uma 

abelha-mestra podem ser substituídos por um 

enxame ou por uma abelha-mestra de criação 

não biológica.  

A reconstituição em casos de mortalidade 

excecional e na indisponibilidade de aquisição 

de colmeias em MPB requer autorização e um 

período de conversão. 

 

A produção e comercialização do mel é 

uma atividade económica de relevo. 

Para além de importantes fontes de 

rendimento o seu papel na polinização é 

crucial para o sucesso agrícola. 
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4.9.3 Localização do apiário 

O apiário deverá ser colocado num local 

com boa exposição solar, mas não muito 

quente, com disponibilidade de água, mas 

seco e abrigado de ventos frios. Os apiários 

poderão ficar protegidos por sebe viva ou 

outra estrutura adequada, nas zonas mais 

ventosas. 

As zonas de instalação de apiários devem, 

num raio de 3 km em redor do local, ter fontes 

de néctar e pólen provenientes de culturas em 

produção biológica, vegetação espontânea, 

floresta ou culturas sujeitas a tratamentos de 

reduzido impacto ambiental. 

Deverão estar distantes de focos de 

contaminação como estradas, centros 

urbanos, zonas industriais, aterros, que 

possam contaminar os produtos apícolas e 

colocar em risco a saúde das abelhas. 

 

4.9.4 Maneio dos apiários  

A limpeza de vegetação em redor do 

apiário é de extrema importância e a criação 

de um corredor de trabalho por detrás das 

colónias que permita a circulação, assim como 

manter uma distância de trabalho entre 

colmeias de 1 metro, facilita a posterior 

realização de desdobramentos e reduz a 

deriva das abelhas. As colmeias não devem ser 

colocadas diretamente sobre o solo, evitando 

assim ataques de formigas, roedores ou 

répteis. Deverão ter uma inclinação ligeira 

para a frente, como medida de diminuir a 

humidade e consequentemente a 

probabilidade de doenças na colónia. As 

práticas de maneio das colmeias devem 

respeitar o ciclo anual da colónia com a menor 

intervenção possível.  

É proibido: 

 a extração de mel a partir de favos que 

contenham ovos ou larvas;  

 as mutilações, como o corte das asas das 

abelhas-mestras; 

 o uso de repelentes químicos de síntese 

durante as operações de extração de mel. 

 

É permitido: 

 a supressão de crias machos só como 

meio de isolamento contra a infestação 

por Varroa destructor. 

 

As colmeias e materiais utilizados na 

apicultura devem ser: 

 materiais isentos de riscos de 

contaminação; 

 no interior da colmeia só é permitido o 

uso da própolis, cera e de óleos vegetais; 

 a cera necessária para o fabrico de novas 

folhas de cera deve ser proveniente de 

unidades de produção biológica. 

 

É obrigatório: 

 registar o apiário e colmeias e informar da 

sua deslocação; 

 assegurar a adequada extração, 

tratamento e armazenamento dos 

produtos da apicultura; 

 registar as medidas tomadas; 

 registar as operações de remoção de alças 

e extração de mel. 
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4.9.5 Alimentação 

Em relação à sua alimentação devem-se 

assegurar reservas de mel e pólen em 

abundância para as abelhas passarem o 

inverno.  

Quando existe risco de sobrevivência 

das abelhas por razões climáticas podem 

ser alimentadas com mel biológico, xarope 

de açúcar biológico ou açúcar biológico. 

 

4.9.6 Profilaxia e assistência veterinária 

As raças endémicas são raças 

naturalmente bem-adaptadas ao meio e mais 

resistentes a pragas e doenças, logo a 

população apícola regional é a mais 

aconselhada às nossas condições.  

Como boas práticas e ações profiláticas 

recomendam: 

 evitar a introdução de abelhas “estranhas” 

no apiário, assim como a introdução de 

produtos como mel, pólen, cera, etc.; 

estas operações devem ser feitas com 

cautela;  

 todas as colónias, devem ser 

frequentemente verificadas, tendo em 

atenção possíveis anormalidades; 

 renovação periódica de ceras, 

anualmente, pelo menos 3 lâminas de 

cera, devem ser substituídas no ninho; 

 seleção de raças resistentes; 

 renovação periódica de rainhas 

(substituição/desdobramentos); 

 controlo de machos; 

 desinfeção de material e equipamento e 

eliminação de material contaminado; 

 reservas adequadas de pólen e néctar nas 

colónias. 

 

 

 

 

São permitidos os tratamentos físicos de 

desinfeção dos apiários, como o vapor de 

água e a chama direta. Excecionalmente é 

possível aplicar medicamentos veterinários, 

apenas os autorizados como: fitoterapêuticos 

e homeopáticos.  

Para o controlo da Varroa destructor são 

autorizados os seguintes princípios ativos:  

 ácido acético, fórmico, láctico e oxálico 

(Figura 25); 

 óleos essenciais de cânfora, eucaliptol, 

mentol e timol. 

 

Figura 25 Ácido oxálico, sublimação. Fonte: 

Imagem de jldmat por Pixabay 

 

  

PREVENÇÃO É A REGRA 

FUNDAMENTAL 
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O uso de produtos de síntese química é 

excecional e apenas sob responsabilidade 

veterinária (apiário em isolamento). São 

proibidos tratamentos preventivos. A 

aplicação de medicamentos requer ainda: 

diagnóstico; registo dos medicamentos 

usados; tipo de medicamento/substância 

ativa; posologia e forma de administração e 

duração do tratamento e intervalo de 

segurança.  

A reintrodução destas colónias no apiário 

em modo biológico implica a substituição de 

ceras e novo período de reconversão das 

colónias (Figura 26). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 Esquema de aplicação de medicamentos veterinários no apiário em MPB 

 

  

não 

sim 

Administra produtos 

fitoterapêuticos e homeopáticos 

(é recomendado o isolamento das 

colónias em tratamento). 

Veterinário administra produtos 

alopáticos de síntese química (é 

obrigatório a colocação das colónias 

num apiário de isolamento). 

As abelhas adoecem 

Requer o registo do medicamento, 

das dosagens, das datas de 

aplicação e intervalo de segurança. 

Produto 

convencional 

Produto 

Biológico 

Requer o registo do 

medicamento, das dosagens, das 

datas de aplicação e intervalo de 

segurança. 

Substituição das ceras e novo 

período de conversão? 
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ANEXOS 

ANEXO I. FERTILIZANTES, CORRETIVOS DO SOLO E NUTRIENTES AUTORIZADOS NA PRODUÇÃO 

BIOLÓGICA 

 

 Estrume (proibida pecuária sem terra); 

 Estrume seco e estrume de aves de capoeira desidratado (proibida pecuária sem terra);  

 Excrementos compostados de animais, incluindo o estrume de de aves de capoeira e estrumes 

compostados (proibida pecuária sem terra); 

 Excrementos líquidos de animais (utilização após fermentação controlada e/ou diluição 

adequada; proibida pecuária sem terra); 

 Mistura de resíduos domésticos compostadas ou fermentadas (resíduos domésticos separados 

na origem, apenas resíduos vegetais e animais, e produzidos num sistema de recolha fechado e 

controlado); 

 Turfa (utilização limitada à horticultura: produção hortícola, floricultura, arboricultura, viveiros); 

 Resíduos de culturas de cogumelos; 

 Misturas de excrementos de minhocas (lombricomposto) e de substrato de excrementos de 

insetos; 

 Guano; 

 Produto de compostagem ou fermentação de misturas de matérias vegetais; 

 Digerido proveniente da produção de biogás obtido por codigestão de subprodutos de origem 

animal com matérias de origem vegetal ou animal; 

 Produtos ou sub-produtos de origem animal (farinha de sangue, farinha de cascos, farinha de 

chifres, farinha de ossos, farinha de peixe, farinha de carne, farinha de penas, de pelos ou de 

aparas de peles, lã, pele com pelo, pelo, produtos lácteos, proteínas hidrolisadas); 

 Produtos e subprodutos de origem vegetal para fertilizantes; 

 Proteína hidrolisadas de origem vegetal; 

 Algas e produtos de algas; 

 Serradura e aparas de madeira (madeira sem tratamento químico após o abate); 

 Cascas de árvore compostadas (madeira sem tratamento químico após o abate); 

 Cinzas de madeira (madeira sem tratamento químico após o abate); 

 Fosfato natural macio; 
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 Fosfato aluminocálcico; 

 Escórias de desfosforação (fosfatos Thomas ou escórias Thomas); 

 Sal bruto de potássio; 

 Sulfato de potássio que, eventualmente, contenha sais de magnésio; 

 Vinhaça e extratos de vinhaça; 

 Carbonato de cálcio, por exemplo: cré, marga, rocha cálcica moída, algas marinhas, cré fosfatado 

(unicamente de origem natural); 

 Resíduos de moluscos; 

 Cascas de ovos (proibida pecuária sem terra); 

 Carbonato de cálcio e magnésio (unicamente de origem natural); 

 Sulfato de potássio (quieserite; unicamente de origem natural); 

 Solução de cloreto de cálcio (unicamente para tratamento foliar de macieiras, para evitar 

carências de cálcio); 

 Sulfato de cálcio (gesso); 

 Cal industrial proveniente da produção de açúcar; 

 Cal industrial proveniente da produção de sal sob vácuo; 

 Enxofre elementar; 

 Fertilizantes de micronutrientes inorgânicos; 

 Cloreto de sódio (sal); 

 Pó de rocha, argilas e minerais argilosos; 

 Leonardite (sedimento orgânico bruto rico em ácidos húmicos; unicamente se subproduto de 

atividades mineiras); 

 Ácidos húmicos e fúlvicos (unicamente se obtidos a partir de sais/soluções inorgânicos, com 

exclusão dos sais de amónio; ou se obtidos a partir da purificação de água potável); 

 Xilitol (unicamente se subproduto de atividades mineiras); 

 Quitina (polissacárido obtido de cascas de crustáceos); 

 Sedimentos ricos em matéria orgânica provenientes de massas de água doce, formados na 

ausência de oxigénio (por exemplo, sapropel); 

 Biocarvão – produto da pirólise obtido a partir de uma grande variedade de matérias orgânicas 

de origem vegetal e aplicado como corretivo dos solos. 
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ANEXO II. RESTITUIÇÕES EM N, P2O5, K2O E MG DE VÁRIOS RESÍDUOS DE CULTURAS 

Cultura Resíduo 

colheita 

(kg/1000m2) 

Restituições (kg/1000m2) 

 N P2O5 K2O Mg 

Trigo de Outono - palha 750 3,8 1,5 8,3 0,5 

Trigo de Primavera - palha 650 3,3 1,1 7,2 0,3 

Cevada de Outono - palha 650 2,6 1,5 11,7 0,3 

Cevada de Primavera - 

palha 

500 2,5 1,1 10,0 0,2 

Aveia - palha 700 3,5 1,8 14,7 0,2 

Centeio de Outono - palha 750 5,6 1,9 10,5 0,4 

Tritical de Outono - palha 800 6,0 2,0 10,0 0,6 

Tritical de Primavera - pallha 750 5,0 1,9 9,4 0,6 

Milho/grão - palha 950 5,7 3,0 20,9 1,2 

Colza - palha 650 4,9 2,3 10,4 1,0 

Batata/conservação - rama 1250 3,4 0,8 11,3 0,6 

Batata/primor - rama 2000 5,4 1,2 18,0 1,0 

Beterraba sacarina - folhas 5000 15,0 4,0 27,0 3,5 

Beterraba forrageira - folhas 4000 14,0 3,2 28,0 3,6 

Ervilha/grão - palha 500 10,0 2,8 8,0 1,1 

Ervilha/conserva - resíduo 300 12,0 3,3 15,0 1,5 

Fava miúda/grão - palha 450 13,5 1,6 9,0 1,5 

Soja/grão - palha 250 10,0 3,5 10,0 2,0 

Girassol - palha 600 5,4 1,6 37,0 4,5 

Fonte: Ferreira, 2012 
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ANEXO III. EXIGÊNCIAS NUTRICIONAIS DE LEGUMES, CEREAIS, FRUTEIRAS E FORRAGEIRAS 

Cultura Produção 

(t/1000m2) 

Exigências nutricionais médias 

(kg/1000m2) 

Cultura Produção 

(t/1000m2) 

Exigências nutricionais médias 

(kg/1000m2) 

N P2O5 K2O CaO MgO N P2O5 K2O CaO MgO 

Legumes 

Aboborinha 3 11 16 9   Couve flor 2 11 3 13   

Acelga 10 20 10 60   Couve 

repolho 

10 30 10 50   

Agrião 6 18 7 26   Endívia 6 13 6 40   

Aipo branco 8 17 12 50 50 1,5 Espargo 0,5 7 7 20   

Aipo rábano 3,5 7 7 17,5  0,13 Ervilha 1 9 3,2 5 3,3 0,8 

Alcachofra 1 8 5 10   Espinafre 3,5 10,5 7 30   

Alface 5 10 5 20 7,5 1 Fava seca 0,2 10 3 8   

Alho 2 38 14 28   Feijão verde 3,5 18 5 20  1 

Alho francês 3 9 3 13,5   Funcho 3 5,5 2 12   

Beringela 6 42 9 45  4,8 Lentilha 0,1 4,5 1,5 3,5   

Batata 3 10 4 15 1,2 0,9 Nabo 8,5 18 7 40  1 

Beterraba 

vermelha 

6,5 18 8 34   Pepino 5 6 8 8 3  

Cardo 7 9,3 5,5 40   Pimento 2 10 8 16   

Cebola 3 12 6 9 10 1,2 Rabanete 1,5 8 4 8   

Cebolinho 2 12 5 12   Rábano 8 8 4 8   

Cenoura 5 10 10 25   Salsa 9 25 10 80   

Chicória 7 9 4 22  1,5 Tomate 3,5 11 16 16   

Couve de 

Bruxelas 

1 21 2 20  4        

Cereais 

Arroz 0,44 6,5 2 7,5   Milho 1 26 10 25   

Aveia 0,1 3 1,4 3   Sorgo 0,3 7,8 3 6,6   

Centeio 0,3 8 4,9 5   Trigo 0,3 7,1 3,6 6   

Cevada 0,3 8,3 2,9 8          

Fruteiras 

Melancia 3 5 1,5 6,5   Morango 2 20 10 20   

Melão 2 6 4 14  3        

Forrageiras 

Beterraba 4 12 4 12   
Milho 

forragem 
5 10 6 12,5   

Ervilhaca 3 12 4,5 7,5   
Pastagem 

gramíneas 
3 6 3 7,5   

Girassol 2 12 4 14   

Pastagem 

gramíneas + 

Leguminosas 

4 12 4 12   

Luzerna 0,8 21,5 5,5 15   
Sorgo 

forragem 
5 10 6 12,5   

Fonte: Ferreira, 2012 
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ANEXO IV. ÁRVORES E ARBUSTOS QUE FAVORECEM O APARECIMENTO DE AUXILIARES E RELAÇÃO 

COM AS PRAGAS 

PLANTA PRAGA AUXILIARES MAIS 

FAVORECIDOS 

CULTURAS A 

EVITAR 

CULTURAS 

BENEFICIADAS 

ÉPOCA DE 

FLORAÇÃO 

Abrunheiro, 

espinheiro  

(Prunus spinosa) 

Piolho-do-lúpulo 

(Phorodon humuli) 

Sirfídeos, predadores e 

parasitoides de afídeos 

lúpulo Restantes atacadas 

por afídeos 

março 

Alecrim 

(Rosmarinus 

officinalis) 

- Sirfídeos, himenópteros 

parasitoides 

- - janeiro a 

abril 

Alfazema 

(Lavandula spp.) 

- Sirfídeos, himenópteros 

parasitoides 

- - abril e maio 

Alfenheiro, ligustro 

(Ligustrum spp.) 

- Sirfídeos, himenópteros 

parasitoides 

- - maio e 

junho 

Amieiro 

(Alnus glutinosa) 

Psila (Psylla alni) Antocorídeos e 

crisopídeos (predadores 

de psilas) 

Pereira - fevereiro e 

março 

Amieiro-negro, ou 

sanguinho-de-

água 

(Frangula alnus) 

- Sirfídeos, himenópteros 

parasitoides 

- - abril a 

junho 

Aveleira 

(Corylus avellana) 

Afídeos (Myzocallis 

coryli e Corylobium 

avellanae) 

Predadores e 

parasitoides de afídeos 

- - dezembro a 

fevereiro 

Azereiro 

(Prunus lusitânica) 

- Sirfídeos, himenópteros 

parasitoides 

- - maio 

Bordo 

(Acer campestre) 

- Sirfídeos, himenópteros 

parasitóides 

- - abril a  

maio 

Cana (Arundo 

donax) 

Caniço (Phragmites 

australis) 

Afídeos: 

Melanaphis 

donacis; 

Hyalopterus pruni 

Predadores e 

parasitoides de afídeos 

Pessegueiro (H. 

pruni) 

Restantes atacadas 

por afídeos 

- 

Carvalhos (Quercus 

spp.) 

Afídeos: 

Hoplocallis pictus; 

Myzocalis boerneri 

Predadores e 

parasitoides de afídeos 

- Nogueira, aveleira - 

Cerejeira (Prunus 

avium) 

Afídeo (Myzuz 

cerasi) 

Predadores e 

parasitoides de afídeos 

Cerejeira  março e 

abril 

Corniso (Cornus 

sanguínea) 

- Sirfídeos, himenópteros 

parasitóides 

- - março a 

maio 

Foguete (Typha 

latifólia) 

Afídeo 

(Paraschizaphis 

rosazevedoi) 

Predadores e 

parasitoides de afídeos 

- Culturas atacadas por 

afídeos 

- 

Freixo (Fraxinus 

excelsior) 

Psila (Psyllopsis 

fraxini) 

Cecidomídeos, 

antocorídeos e 

crisopídeos 

- Pereiras - 

Giestas (Cytisus 

scoparius; Spartium 

junceum) 

Afídeo: Aphis 

sarothamni 

Predadores e 

parasitoides de afídeos 

- Culturas atacadas por 

afídeos 

- 

Hera (Hedera hélix) Afídeo: Aphis 

hederae 

Predadores e 

parasitoides de afídeos 

- Culturas atacadas por 

afídeos 

agosto a 

outubro 

Loendro (Nerium 

oleander) 

Afídeo: Aphis nerii Predadores e 

parasitoides de afídeos 

- Culturas com afídeos, 

exceto quando há 

cochonilha-negra (S. 

oleae) 

- 
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PLANTA PRAGA AUXILIARES MAIS 

FAVORECIDOS 

CULTURAS A 

EVITAR 

CULTURAS 

BENEFICIADAS 

ÉPOCA DE 

FLORAÇÃO 

Loureiro (Laurus 

nobilis) 

Psila: Trioza alacris Antocorídeos e 

crisopídeos 

- Pereira fevereiro a 

abril 

Marmeleiro 

(Cydonia oblonga) 

Afídeo: Aphis pomi Predadores e 

parasitoides de afídeos 

Macieira; pereira  março e 

abril 

Medronheiro 

(Arbutus unedo) 

Afídeo: Aphis 

arbuti 

Predadores e 

parasitoides de afídeos 

- Culturas atacadas por 

afídeos 

novembro 

e dezembro 

Olaia (Cercis 

siliquastrum) 

- Antocorídeos e 

crisopídeos (predadores 

de psilas) 

- Pereira março 

Piracanta 

(Pyracantha 

coccínea) 

Afídeo: Aphis pomi Predadores e 

parasitoides de afídeos 

Macieira - - 

Pirliteiro ou 

espinheiro-alvar 

(Crataegus 

monogyna) 

Afídeo: Aphis pomi Predadores e 

parasitoides de afídeos 

Macieira  abril 

Robínia, falsa-

acácia (Robinia 

pseudacacia) 

- Sirfídeos, himenópteros 

parasitóides 

- - abril e  

maio 

Romanzeira (Punica 

granatum) 

Afídeos Predadores e 

parasitoides de afídeos 

- Culturas atacadas por 

afídeos 

junho a 

setembro 

Sabugueiro 

(Sambucus nigra) 

Afídeo: Aphis 

sambuci 

Predadores e 

parasitóides de afídeos 

- Culturas atacadas por 

afídeos 

abril e maio 

Salgueiros (Salix 

spp.) 

Afídeo: Aphis 

farinosa 

Predadores e 

parasitóides de afídeos 

- Citrinos março 

Sanguinho-das-

sebes (Rhamnus 

alaternos) 

Psilas (diferentes 

da psila da pereira) 

Antocorídeos e 

crisopídeos (predadores 

de psilas) 

- Pereira março e 

abril 

Sargaço, estevinha 

(Cistus salvifolius) 

Afídeo: Aphis 

lichtensteini 

Predadores e 

parasitóides de afídeos 

- Macieira abril a 

junho 

Silva, amora-

silvestre (Rubus 

fruticosos e Rubus 

ulmifolius) 

Afídeo: Aphis 

ruborum 

Predadores e 

parasitóides de afídeos 

- Culturas atacadas por 

afídeos 

abril a  

julho 

Tágueda (Dittrichia 

viscosa) 

Afídeo: Uroleucon 

inulae 

Mirídeos - Culturas atacadas por 

mosquinha-branca 

setembro 

Trovisco (Daphne 

gnidium) 

Afideos: 

Macrosiphum 

daphnidis, 

Acrythosiphon 

daphnidis 

Predadores e 

parasitóides de afídeos 

- Culturas atacadas por 

afídeos 

- 

  Fonte: Ferreira, 2012 
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ANEXO V. PRAGAS E AUXILIARES DISPONÍVEIS PARA LUTA BIOLÓGICA 

PRAGA AUXILIAR PRÁTICA CULTURAL DE PROTEÇÃO 

Ácaros  Fitoseídeos: 

P. persimilis; 

N. californicus 

- 

Moscas brancas Fitoseídeos: 

A. seius swirskii 

N. cucumeris 

Insetos: 

M. caliginosus 

D. hesperus 

O. insidiosus 

C. carnea 

Parasitóides 

E. eremicus 

E. mundus 

E. formosa 

E. nigricephalla 

Gestão equilibrada do azoto 

Afídeos Insetos: 

Orius sp. 

A. aphidimyza 

C. setempunctata 

Scymus sp. 

C. carnea 

Parasitóides: 

A. colemani 

A. ervi 

A. matricarie 

L. fabarum 

L. testaceipes 

T. angelicae 

- 

Tripes Fitoseídeos: 

A. seius swirskii 

N. cucumeris 

Laelapídeos: 

H. aculeifer 

H. milles 

Insetos: 

A. memoralis 

Orius sp. 

Rotação de culturas 

Escaravelho da batateira Insetos: 

L. pratensis 

Sementeiras temporãs; rotação das 

culturas 

Larvas mineiras Parasitóides: 

D. sibirica 

D. isaea 

Rotação das culturas 

Nóctuas Parasitóides: 

H. didymator 

Trichogramma sp. 

Insetos: 

C. carnea 

Rotação das culturas 
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PRAGA AUXILIAR PRÁTICA CULTURAL DE PROTEÇÃO 

Lagartas da couve Parasitóides: 

H. didymator 

T. laeviceps 

A. glomeratus 

P. puparum 

Consociação com trevo 

Mosca da couve Insetos: 

T. rapae 

A. bilineata 

A. bipustulata 

Fungos: 

E. muscae 

E. virulenta 

S. castrans 

Mobilizações do solo; rotação das 

culturas; plantação ou sementeira em 

bandas 

Piolhos Parasitóides: 

E. mundus 

Insetos: 

C. carnea 

A. aphidimyza 

- 

Cochonilhas Insetos: 

L. dactylopii 

C. montrouzieri 

- 

Fonte: Ferreira, 1998; Mourão, 2007 
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ANEXO VI. CAIXA ABRIGO PARA MORCEGOS 

Material necessário 

- 1 tábua de madeira não tratada de pinho ou outra madeira para exterior com 300 cm x 17cm 

x 2,5 cm, parafusos, dobradiças, membrana de borracha, aldraba e tinta esmalte aquosa preta. 

 

Localização  

Fixar bem as caixas em árvores, postes ou edifícios, a uma altura mínima de 3 metros sendo a 

altura ideal entre os 4 a 6. Próximas de fontes de água, e se possível junto a fontes de luz, local ideal 

para a sua alimentação com a concentração de insetos durante a noite. As caixas deverão ficar 

orientada a sul e sem ramos ou outros obstáculos impedindo assim a entrada dos morcegos 

idealmente logo abaixo da copa das árvores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Caixa abrigo baseada em Tuttle M.D.&Hensley D. L.1993. 

The Bat House Build´s Handbook, Bat Consevation Inc. Texas 
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Medidas em mm para construção da caixa ninho 

Fonte: Câmara Municipal Montemor o Novo 
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ANEXO VII. SUBSTÂNCIAS ATIVAS PRESENTES EM PRODUTOS FITOFARMACÊUTICOS AUTORIZADOS 

EM PRODUÇÃO BIOLÓGICA 

Substâncias de base 

 Equisetum arvense L. 

 Cloridrato de quitosano 

 Sacarose 

 Hidróxido de cálcio 

 Vinagre 

 Lecitinas 

 Salix spp., córtex 

 Frutose 

 Hidrogenocarbonato de sódio 

 Soro de leite 

 Fosfato diamónico 

 Óleo de girassol 

 Urtica spp. (extrato de Urtica dioica) (extrato de Urtica urens) 

 Peróxido de hidrogénio 

 Cloreto de sódio 

 Cerveja 

 Pó de sementes de mostarda 

 Óleo de cebola 

 L-cisteína (E 920) 

 Leite de vaca 

 Extrato de bolbo de Allium cepa L. 

 Outras substâncias de base obtidas a partir de géneros alimentícios de origem 

animal ou vegetal 

Substâncias ativas de baixo risco 

 COS-OGA 

 Cerevisana e outros produtos à base de fragmentos de células de microrganismos 

 Fosfato férrico [ortofosfato de ferro (III)] 
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 Laminarina 

Substâncias ativas não integradas nas categorias acima 

 Espinosade 

 Dióxido de carbono 

 Etileno 

 Ácidos gordos 

 Extrato de alho (Allium sativum) 

 Proteínas hidrolisadas, com exceção da gelatina 

 Hidrogenocarbonato de potássio 

 Repulsivos olfativos de origem animal ou vegetal/gordura de ovino 

 Feromonas e outras substâncias semioquímicas 

 Silicato de alumínio (caulino) 

 Terra de diatomáceas (kieselgur) 

 Areia de quartzo 

 Azadiractina (extrato de amargoseira) 

 Óleo de citronela 

 Óleo de cravo-da-índia 

 Óleo de colza 

 Óleo de hortelã 

 Óleo de laranja 

 Óleo de Melalenca alternifolia 

 Piretrinas extraídas de plantas 

 Enxofre 

 Óleos parafínicos 

 Calda sulfocálcica (polissulfureto de cálcio) 

 Maltodextrina 

 Eugenol 

 Geraniol 

 Timol 
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 Hidróxido de cobre 

 Oxicloreto de cobre 

 Óxido de cobre 

 Calda bordalesa 

 Sulfato de cobre tribásico 

 Deltametrina 

 Lambda-cialotrina 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


