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 …O melhor da terra, 

à mão de semear!”  

“Cultivamos saberes,  

produzimos sabores… 



O que é a Agricultura Biológica? 

 «A Agricultura Biológica é um sistema de produção 

holístico, que promove e melhora a saúde do 

ecossistema agrícola, ao fomentar a 

biodiversidade, os ciclos biológicos e a actividade 

biológica do solo. Privilegia o uso de boas práticas 

de gestão da exploração agrícola, em lugar do 

recurso a factores de produção externos, tendo em 

conta que os sistemas de produção devem ser 

adaptados às condições regionais. Isto é 

conseguido, sempre que possível, através do uso 

de métodos culturais, biológicos e mecânicos em 

detrimento da utilização de materiais sintéticos.» 

 

Codex Alimentarius Comission, FAO/WHO, 1999 



O que é a agricultura biológica? 

 A agricultura biológica é um tipo de 

agricultura que se caracteriza pela não 

utilização de adubos artificiais, aliando os 

conhecimentos tradicionais às modernas 

técnicas agrícolas e preservando o solo 

para as gerações vindouras. Melhora a 

fertilidade do solo e favorece a 

biodiversidade. 



O que é a agricultura biológica? 

 Modo de produção agrícola sustentável, baseado 

na actividade biológica do solo, a qual é alimentada 

pela incorporação de matéria orgânica – base da 

fertilização. 

 Exclui adubos facilmente solúveis e evita o recurso 

a produtos químicos de síntese. 

 Respeita o bem-estar animal, privilegiando 

estratégias preventivas na sanidade vegetal e 

animal e a implementação da diversidade na 

exploração. 



Porque escolher agricultura 

biológica? 

       Os principais objectivos da agricultura 
biológica são: 

 

1. Produzir alimentos de alta qualidade em 
suficiente quantidade; 

 

2. Interagir de forma construtiva e equilibrada 
com os sistemas e ciclos naturais; 

 

3. Promover e desenvolver ciclos biológicos 
dentro do sistema de produção, 
envolvendo microorganismos, flora e 
fauna do solo, plantas e animais; 



4. Manter e/ou aumentar a fertilidade do solo a 
longo prazo; 

 

5. Promover o correcto uso da água e a gestão 
racional dos recursos hídricos e da vida neles 
existentes; 

 

6. Contribuir para a conservação do solo e da 
água; 

 

7. Utilizar na medida do possível, recursos 
renováveis nos sistemas agrícolas organizados 
localmente; 



8. Trabalhar, na medida do possível, num ciclo 
fechado no que respeita à matéria orgânica 
(resíduos das culturas, estrumes, etc.) e 
elementos nutritivos; 

 

9. Trabalhar, na medida do possível, com matérias 
e substâncias que possam ser reutilizadas ou 
recicladas, tanto na exploração agrícola como 
fora dela; 

 

10. Dar todas as condições de vida aos animais que 
lhes permitam atingir os aspectos básicos do 
seu bem estar; 



11. Minimizar todas as formas de poluição que 

possam resultar de práticas agrícolas; 

 

12. Considerar o impacto social e ecológico do 

sistema agrícola; 

13. Produzir alimentos de elevada qualidade 

nutritiva, sem resíduos de produtos químicos 

tóxicos; 

 

14. Reduzir ao mínimo o consumo de energia 

fóssil e utilizar os recursos locais; 

 

15. Permitir aos agricultores uma melhor 

valorização das suas produções e uma 

dignificação da sua profissão. 



Razões que levam os consumidores 

a não escolherem alimentos 
da Agricultura Biológica: 

 Preço (demasiado caros); 
 

 Dificuldade em encontrar estes alimentos 

em grandes superfícies e indisponibilidade 

de tempo para os procurar em lojas da 

especialidade; 
 

 Satisfação com os produtos alimentares 

habitualmente consumidos; 
 

 Falta de familiaridade com o termo 

“biológico” e sistemas de certificação de 

produtos de agricultura biológica. 



Algumas Técnicas da 

Agricultura Biológica 

 Rotação de culturas; 

 Pousio; 

 Consociações; 

 Siderações; 

 Utilização de leguminosas; 

 Compostagem; 

 Promoção da biodiversidade (fauna e flora); 

 Controlo biológico de pragas; 

 Utilização de plantas atractivas e repelentes de 

pragas; 

 Biopesticidas; 

 Feromonas, hormonas; 

 … 

 



Rotação de culturas 

 sucessão de culturas de características e 

exigências diferentes no espaço (afolhamento) 

e no tempo (sequência), durante um 

determinado número de anos, no fim do qual se 

retoma a mesma sucessão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1º ano  2º ano  3º ano  4º ano 

Folha 1  Milho   Trigo   Fava   Cevada 

Folha 2  Trigo   Fava   Cevada  Milho 

Folha 3  Fava   Cevada  Milho   Trigo 

Folha 4  Cevada  Milho   Trigo   Fava 



Consociações 

 Associação de duas ou mais espécies 

 Muitas plantas contêm substâncias que repelem 

insectos, tais como: 

 Óleos essenciais (Alfazema); 

 Citrol (Erva-príncipe). 

 Outras têm substâncias que atraem insectos. 

 

 



Vantagens da Consociação na horta 

Plantas armadilha 

atraem e hospedam 

insectos nocivos 

(ex: Chagas) 

Sebes são refúgio 

para animais úteis 

Plantas aromáticas 

mantêm afastadas as 

pragas (ex: tomilhos) 

Flores atraem os insectos 

úteis (ex: Calêndulas) 



Efeitos de algumas plantas  

MANJERICÃO 
É bom para os tomateiros, 

melhorando-lhe o gosto. 

ERVA CIDREIRA 
É bom para os tomateiros 

melhorando o crescimento. 

COMINHOS Torna o solo mais arejado. 

MENTA Afasta os insetos em geral. 

CAMOMILA 
Melhora o gosto das cebolas e 

das couves. 

CEBOLINHO 

 

Associa-se às cenouras onde 

melhora o gosto. 



PETÚNEA 
Protege os feijões dos 

insectos. 

BELDROEGA 

Erva bravia que cobre o 

terreno onde se planta o 

milho. 

ROSMANINHO 

Mantém os insectos 

afastados do feijão, da  

cenoura e da couve. 

MALVA do MONTE 

Planta-se com o feijão e 

cebola para melhorar o seu 

gosto. 

ARRUDA 

Planta-se perto das roseiras 

e framboesa para afastar os 

insectos. 



HORTELÃ BRANCA 
É bom para as batatas e 

afasta os insectos. 

FIOLHO Não é bom para as plantas. 

ALHO 

Favorece o crescimento e 

saúde das roseiras e 

framboesa. 

LINHO 
Junto das cenouras e das 

batatas melhora-lhes o gosto. 

HORTELÃ 

Melhora o gosto dos tomates 

e couves, afasta as 

borboletas. 

MANJERICO 
O perfume das plantas torna-

se melhor. 



Associações favoráveis e 

desfavoráveis entre os produtos 

hortícolas mais vulgares 

Produto 

hortícola 
Combina com: Não combina com: 

Espargos 
Tomate, salsa, 

manjerico. 

Feijão 

Batata, cenoura, 

pepino, couve- flor, 

couve e a maior parte 

das verduras. 

Cebola, alho 

gladíolos 

Feijão rasteiro 
Batatas, pepino, milho, 

morangos e aipo. 
Cebola 



Associações favoráveis e 

desfavoráveis entre os produtos 

hortícolas mais vulgares 

Produto 

hortícola 
Combina com: 

Não combina 

com: 

Milho 

Batata, ervilha, feijão, 

pepino, abóbora e 

cabacinha. 

Pepino 
Feijão, milho, ervilha, 

rabanetes e girassol. 

Batatas e ervilhas    

aromáticas 

Beringela Feijão. 

Feijão 

trepador 
Milho. 

Cebola, beterraba, 

couve-nabo e 

girassol 

Beterraba Cebola, couve e nabo. Feijão trepador 



Associações favoráveis e 

desfavoráveis entre os produtos 

hortícolas mais vulgares 

Produto hortícola Combina com: 
Não combina 

com: 

Família das 

couves 

Plantas aromáticas, 

batatas, aipo, camomila, 

salva, hortelã-pimenta, 

rosmaninho, beterraba e 

cebola. 

Morangos, 

tomates e 

feijão 

trepador 

Cenoura 

Ervilhas, alface, 

cebolinha, cebola, alho-

porro, rosmaninho, salva 

e tomate. 

Aipo 

Alho-porro, tomate, 

feijão-verde, couve-flor e 

couve.  



Associações favoráveis e 

desfavoráveis entre os produtos 

hortícolas mais vulgares 

Produto 

hortícola 
Combina com: Não combina com: 

Albarrã Cenoura. Ervilhas e feijão 

Beringela Feijão. 

Alho-porro Cebola e cenoura. 

Cebola e 

alho 

Beterraba, morangos, 

tomate, alface e camomila. 

Salsa Tomate e espargo. 

Abóbora Milho. 



Utilização de leguminosas 

 Possuem, ao nível das raízes, bactérias fixadoras 

de azoto. 

 Várias espécies apresentam raízes associadas à 

bactérias fixadoras de Azoto.  

 Rizobium, por exemplo, no feijão, ervilha, alfafa, 

soja, etc. . 



Compostagem 

 Decomposição, em condições controladas, dos 

resíduos orgânicos da própria exploração, ou de 

fora. 

 Vermicompostagem: utilização de minhocas 

vermelhas. 



Práticas agrícolas que permitem reduzir 

os danos causados pelas pragas: 

 cultivo de espécies em locais onde não existam as 

pragas que as atacam; 
 

 rotação de culturas; 
 

 ajuste dos ciclos de cultura, de forma a fazer 

coincidir a altura de maior produção com a fase do 

ciclo de vida em que a praga é menos activa; 
 

 plantação de sebes em redor das culturas, o que 

cria habitats para os inimigos naturais das pragas; 
 

 culturas marginais, que desviam as pragas. 



Controlo Biológico 

– Regulação das populações de pragas pelos 

seus inimigos naturais, como predadores, 

parasitas e agentes patogénicos. 

– Método de regulação selectivo e não tóxico. 

Sirfídeo adulto – alimenta-se de pólen. 

Larva de sirfídeo – alimenta-se 

de pulgões. 



Esterilização de insectos 

– Machos de insectos criados em 

laboratório e tornados estéreis são 

libertados numa zona infestada.  

– O acasalamento com as fêmeas não 

produz descendência e a população da 

praga diminui. 

 



Biopesticidas: 

Alguns microorganismos produzem toxinas, 

específicas e biodegradáveis, que podem ser 

utilizadas como pesticidas biológicos. 

 

 Pesticidas autorizados em AB: Insecticidas 

vegetais (rotenona, piretrina, azadiractina) 

 Trata-se de insecticidas que se degradam 

rapidamente 

 

 As toxinas Bt são aplicadas às culturas, 

protegendo-as das pragas de insectos, sem 

afectar os organismos de outros grupos. 

 

Piscidia erythrina 



Formulações específicas de 

biopesticidas 

 Urtiga _ Urtica dioica 

 Fetos _ Pteridium aquilinum 

 Consolda_Symphytum officinalis 

 Alho_Allium sativum 

 Absinto_Artemisia absinthium 

 Lavanda_Lavandula officinalis 

 Piretro_Tanacetum cinerariifolium 

 Arruda_Ruta graveolens 

 Salva_Salvia officinalis 



Utilização de hormonas: 

 A aplicação de hormonas sintéticas ou outras 

substâncias que interfiram com as hormonas 

naturais pode impedir que se complete o ciclo de 

vida do insecto. 

 

 A utilização de auxinas em campos de cultivo de 

monocotiledóneas permite controlar a proliferação 

de ervas daninhas.  

 



Utilização de feromonas: 

– As feromonas são substâncias produzidas pelos 

animais e que lhes permitem estabelecer 

comunicação. Nos insectos, são libertadas na 

altura do acasalamento para atrair o parceiro. 

 

– As feromonas podem ser colocadas em 

armadilhas, atraindo os insectos e desviando-os 

das culturas. Podem, também, ser utilizadas 

para atrair os predadores ou parasitas naturais. 

 



Fertilizantes autorizados 

 Incluem correctivos e adubos; 

 

 Ex: estrume, turfa, compostos de 

culturas de cogumelos, excrementos 

de minhocas, guano, algas, serradura, 

casca de árvore, cinzas de madeira, 

fosfato natural, sais brutos de 

potássio, vinhaça, carbonato de cálcio, 

sulfato de magnésio, enxofre 

elementar, pó de rocha, argilas, …  



Contributo da matéria 

orgânica em nutrientes 

Algas  
Potássio, magnésio, enxofre 

e ferro 

Vagens de ervilhas Potássio 

Casulos de bichos de seda Azoto 

Cascas de banana e limão Potássio 

Cinzas de madeira 

dura(carvalho) 
Potássio e cálcio 

Conchas Cálcio 

Luzerna Magnésio, enxofre e ferro 



Contributo da matéria 

orgânica em nutrientes 

Farinha de ossos Fósforo e cálcio 

Folhas moídas Magnésio, enxofre e ferro 

Cascas de avelã Azoto 

Cascas de ovo Cálcio 

Lã Fósforo 

Legumes Azoto 

Estrume composto Azoto e potássio 



Contributo da matéria 

orgânica em nutrientes 

Milho Potássio 

Peixe seco e moído Azoto e fósforo 

Pedra calcária moída Cálcio 

Penas Azoto 

Pó de granito Potássio 

Restos da laboração do 

açúcar (não cozidos) 
Fósforo 

Restos de café Azoto 

Rochas fosfáticas Fósforo 

Sangue seco Azoto 



Bio vs. Tradicional 

 Termos muitas vezes confundidos, 

que levam à atribuição da designação 

“bio”, mas bastante diferentes na 

medida em que existe: 

  - desconhecimento legislação; 

  - uso abusivo de químicos por 

incultura; 

  - métodos utilizados são rudimentares 

e pouco científicos. 

  



"é importante para o consumidor, que se sente 

seguro ao comprar biológico; é importante para 

o ambiente, uma vez que as culturas são 

fertilizadas apenas com compostos orgânicos; 

é importante para a economia portuguesa já 

que pode aumentar as suas exportações para 

os maiores e mais exigentes mercados 

europeus". 

A agricultura biológica… 

Dra. Assunção Cristas, Ministra da Agricultura 



Portugal… 

Um dos países mais biológicos da UE 
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 Esta tendência agrícola, baseada nos ciclos naturais em vez de 

recorrer a produtos fabricados, como os pesticidas e adubos 

químicos, parece ser acompanhada pelos consumidores.  
 

 Nos últimos anos, os mercados e feiras biológicas passaram de 

excentricidades a um hábito de cadência muitas vezes semanal.  
 

 Os produtos biológicos tornaram-se aliados dos consumidores 

que dizem "não" aos alimentos transgénicos. 

 

 Preocupações com a saúde e o bem estar, físico, psicológico e 

social. 

Agricultura Biológica… 

   …Tendências de Consumo 



Alimentos 

Biológicos 

Benefícios nutricionais 

= 

? 





Porquê? 

Alimentos Nutrientes 
digestão 

Alimentos 



Benefícios nutricionais 

 Produto biológico 

 
• Vitamina C 

• Ferro 

• Magnésio 

• Fósforo 

 

 
• Nitratos 

• Resíduos de 

Pesticidas 



Ferro 

• 21% superior nos alimentos biológicos 

Magnésio 

• 29% superior nos alimentos biológicos 

 

Vitamina C 

• 27% superior nos alimentos biológicos 

 

Fósforo 

• 13,6% superior nos alimentos biológicos 



7 Boas Razões 

para se tornar 

 

 CONSUMIDOR de 

 

 Produtos Biológicos 

 

 



Valor Nutritivo 

Os alimentos biológicos são de melhor 

qualidade, especialmente quanto ao 

teor em vitaminas, minerais; 



Sabor 

As plantas crescem saudáveis e 

desenvolvem, da melhor forma, o seu 

verdadeiro aroma, o que restitui o 

verdadeiro gosto dos alimentos; 



Garantia de Saúde 

A agricultura biológica não utiliza produtos 

perigosos (ex. pesticidas, herbicidas, 

fungicidas) que contaminam os lençóis de 

água potável; 



Certificação 

Os produtos biológicos seguem um caderno 

de regras rigoroso, controlado por 

organismos de certificação, seguindo regras 

internacionalmente reconhecidas; 



Biodiversidade 

A agricultura biológica preserva as sementes 

para o futuro, respeita o equilíbrio da 

natureza e contribui para um ecossistema 

são; 



Comunidades Rurais 

A agricultura biológica permite a revitalização 

da população rural, restituindo aos 

agricultores a verdadeira dignidade e 

respeito; 



Futuro 

Os produtos biológicos são grandes 

inovadores que conseguem a combinação 

de práticas modernas com as tradicionais. 



A natureza como sala de aula! 

Ao Visitar a Quinta Biológica 

“Da Terra” poderá encontrar… 



Creche – Pré-escolar – 1.º Ciclo 





Seniores – Universidade Sénior de Oliveira do Bairro 



Este projeto aposta fortemente nas aprendizagens “fora-de-portas” e num 
estreito contacto com a Natureza, onde miúdos e graúdos aprendem a 
conhecer e a respeitar o ambiente, dando especial enfoque ao modo de 
produção biológico e à adoção de estilos de vida saudáveis, através de 

práticas sustentáveis, contribuindo para a promoção da saúde, da economia e 
da resiliência locais. 



Centro de Educação Alimentar e Ambiental 

Obrigado pela vossa atenção! 

Tel: 234 666 590  

Fax: 234 667 009  

Telem. 91 306 7111  

Email: quintadaterra@gmail.com 

Morada: 

 Rua do Outeiro s/n 

 3750 - 031 Aguada de Baixo 

 Águeda - Portugal 

Engº. Paulo Miranda & Dr. João Lima 
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