
  

Boa para a natureza, 
Boa para si.
www.organic-farming.europa.eu

Comissão Europeia
Agricultura e Desenvolvimento Rural

Em toda a UE, as pessoas estão cada vez mais preocupa-
das com a proveniência dos alimentos que consomem e 
com o modo como foram produzidos. Dão importância 
à sua autenticidade, bem como a questões ligadas com 
o bem-estar dos animais e a utilização de pesticidas, 
aditivos alimentares e OGM. Querem apoiar sistemas 
agrícolas sustentáveis que minimizem o impacto da 
produção alimentar no ambiente – e a sua própria pe-
gada de carbono.

A agricultura biológica é um sistema agrícola que 
procura fornecer aos consumidores alimentos frescos, 
saborosos e autênticos, respeitando o ambiente e os 
ciclos biológicos naturais. Desde 1991 que está em 
vigor na UE uma legislação rigorosa que estabelece 
um quadro jurídico claro para a produção e controlo 
de alimentos biológicos em toda a UE, permitindo aos 
consumidores ter confiança nos alimentos biológicos 
que compram.

Biodiversidade agrícola

Os agricultores biológicos respeitam a diversidade bio-
lógica e trabalham no sentido de a aumentar, sempre 
que possível. Confiam em níveis elevados de biodiver-
sidade ou de fauna das terras agrícolas – em vez de re-
correr a produtos químicos com efeitos potencialmente 
adversos – para ajudar a manter a fertilidade dos solos e 
controlar as pragas e doenças de uma forma natural. 

Por exemplo, os agricultores biológicos evitam a utiliza-
ção de insecticidas e fungicidas químicos artificiais para 
controlar pragas e doenças. Em vez disso, procuram de-
senvolver solos saudáveis que, por sua vez, produzam 
culturas fortes e saudáveis com resistência natural a pra-
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gas e doenças. Os agricultores biológicos mantêm activamente sebes e outros espaços 
“selvagens” nas suas quintas para encorajar os predadores de pragas da própria nature-
za, contribuindo assim ainda mais para aumentar os níveis de biodiversidade agrícola. 

Sabe que a utilização de herbicidas está proibida em quintas biológicas? Em vez disso, 
os agricultores biológicos controlam as ervas daninhas através da rotação de culturas 
destinadas a reduzir os problemas relacionados com as ervas daninhas, bem como da 
selecção de variedades forrageiras e de culturas adequadas capazes de se sobrepor às 
ervas daninhas. Métodos mecânicos e físicos oportunos de cultivo dos solos e o corte 
de ervas daninhas são também utilizados para as controlar, contribuindo assim para 
manter a biodiversidade agrícola tanto à superfície como no interior do solo. Mas os 
agricultores biológicos reconhecem também que um pequeno número de ervas dani-
nhas não prejudicará as suas culturas – e podem até proporcionar habitats importantes 
para a fauna das terras agrícolas, como os predadores de pragas. 

Não é, por conseguinte, nenhuma surpresa que diversos estudos tenham demonstrado 
que as quintas biológicas têm geralmente um número e variedade muito maiores de 
espécies de aves, borboletas, besouros, morcegos e flores silvestres. Por exemplo, um 
estudo de 2002 sobre fertilidade dos solos e biodiversidade na agricultura biológica 
(“Soil Fertility and Biodiversity in Organic Farming”) constatou que a agricultura bioló-
gica produziu:

• Duas vezes mais escaravelhos do estrume nos solos 

• Mais 50 % de minhocas 

• Mais 60 % de escaravelhos estafilínideos 

• O dobro do número de aranhas.

Solo: essencial para a vida

Sabe que o solo é um dos recursos naturais mais importantes da Terra? O solo é essen-
cial para a vida na Terra e alimenta as plantas, as quais, por sua vez, fornecem alimento 
e oxigénio aos seres humanos e animais. Mais de metade das espécies conhecidas 
no mundo vive no interior dos solos – desde as minhocas, centopeias e besouros que 
podemos ver, até aos milhares de milhões de fungos e bactérias microscópicos que não 
podemos ver. Estas criaturas vivem numa rede complexa de vida debaixo dos nossos 
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pés, uma rede que abrange as plantas que crescem no solo, os animais que comem as 
plantas e – em última análise – os seres humanos que comem as plantas e os animais. 

Podem ser necessários até 500 anos para formar apenas 1 cm de novo solo – contudo 
um solo cheio de vida pode ser destruído muito rapidamente pela erosão, pela polui-
ção ou pela má gestão. Há trabalhos de investigação que sugerem que a utilização de 
adubos e pesticidas artificiais pode também afectar a rica diversidade biológica dos 
solos, alterando a sua composição química e aumentando a dependência de adubos 
artificiais para cultivar a terra.

Na natureza, a maior parte dos nutrientes de uma planta virá das minúsculas partículas 
minerais e de matéria orgânica em decomposição que constituem o solo. Surpreen-
dentemente, as plantas não podem “aceder” directamente à maioria dos minerais e de 
outros elementos essenciais presentes no solo, pelo que desenvolveram relações sofis-
ticadas com outros organismos aí presentes para obter os nutrientes de que necessitam 
para crescer. As minhocas, os fungos, as bactérias e muitos outros organismos decom-
põem a matéria orgânica em putrefacção e os minerais presentes no solo, disponibili-
zando-os como nutrientes para as raízes das plantas. Em troca, as plantas “alimentam” 
os microrganismos presentes no solo segregando açúcares e enzimas a partir das suas 
raízes, os quais são devolvidos aos solos. 

Os agricultores biológicos reconhecem a importância fundamental de trabalhar com o 
solo e os sistemas naturais para a produção de culturas e a criação de animais. Procu-
ram reduzir ao mínimo o seu impacto no habitat dos solos, trabalhando no sentido de 
manter o solo no estado saudável, fértil e natural necessário para a produção de cultu-
ras. E como conseguem fazê-lo?

Os agricultores biológicos evitam a utilização de adubos artificiais e de pesticidas 
sintéticos químicos. Em vez disso, cultivam leguminosas, como o trevo, que “fixam” 
naturalmente no solo o azoto da atmosfera – essencial para o crescimento das plantas. 
Fornecem nutrientes às culturas aplicando fertilizantes orgânicos à base de estrume e 
resíduos vegetais, que são decompostos por organismos do solo em nutrientes que as 
plantas podem utilizar para crescer. Utilizam grandes e variadas rotações de culturas, 
dando aos solos tempo para “recuperarem” entre culturas e ajudando a melhorar a sua 
estrutura. Semeiam culturas para adubação verde a fim de cobrir o solo a descoberto 
após uma colheita e privilegiam as sebes e terrenos de menores dimensões que aju-
dam a proteger os solos do vento, da chuva e da perda de nutrientes.
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Os sistemas de agricultura biológica criam, em geral, menos gado por hectare. Para 
além de contribuírem para reduzir o stress dos animais e o risco de pragas e doenças 
que os afectam, ajudam também a limitar o nível de compactação dos solos – e o seu 
subsequente risco de erosão.

Ao evitar a utilização de adubos e pesticidas químicos sintéticos, os agricultores bioló-
gicos contribuem também para reduzir ao mínimo o risco de esses produtos químicos 
se infiltrarem nos lagos, rios, correntes e outras águas de superfície. E ao melhorar a 
capacidade de retenção de água dos solos através de práticas como a rotação plurianu-
al de culturas e a utilização de estrumes orgânicos para reforçar a estrutura dos solos, 
os agricultores biológicos podem ajudar a reduzir a necessidade de irrigação excessiva 
durante os meses mais secos – bem como o risco de inundações nos períodos mais 
húmidos do ano.

Alterações climáticas

A agricultura moderna contribui para a libertação de gases com efeito de estufa para a 
atmosfera. Actualmente, cerca de 9 % das emissões totais de gases com efeito de estufa 
da UE provêm da agricultura (em diminuição relativamente aos 11 % em 1990), fazendo 
da agricultura o terceiro sector com maior volume de emissões. Contudo, a agricultura 
pode também ajudar a encontrar soluções para o problema das alterações climáticas 
globais.

Estudos recentes indicam que a agricultura biológica produz menos emissões de gases 
com efeito de estufa que os sistemas agrícolas não biológicos e poderia, por conse-
guinte, ter um papel a desempenhar na minimização dos impactos das alterações 
climáticas. Por exemplo, um estudo do Instituto de Investigação de Agricultura Biológi-
ca (Research Institute of Organic Agriculture (FiBL)) indica que, por hectare, as emissões 
de gases com efeito de estufa em sistemas biológicos são 32 % inferiores às de sistemas 
com adubos químicos e 35–37 % inferiores às de sistemas convencionais à base de 
estrumes. 

O estudo demonstrou também que a agricultura biológica devolve aos solos, em 
média, mais 12–15 %, aproximadamente, de dióxido de carbono do que os sistemas 
com fertilizante minerais. Tal deve-se provavelmente ao facto de os sistemas biológicos 
procurarem aumentar a fertilidade dos solos e o teor de húmus com a reciclagem de 
estrume de animais e de resíduos vegetais, em vez de utilizarem adubos e pesticidas 
químicos sintéticos que são produzidos utilizando processos altamente consumidores 
de energia. 
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A produção biológica utiliza os recursos naturais e a energia de uma forma responsável. 
Ao escolher alimentos biológicos, podemos ajudar a reduzir a nossa pegada de carbo-
no individual.

Esta ficha faz parte de uma iniciativa da Direcção-Geral da Agricultura e Desenvolvi-
mento Rural da Comissão Europeia que visa uma maior sensibilização para a agricultura 
biológica na União Europeia. 

Para mais informações, visitar o sítio Internet www.organic-farming.europa.eu
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