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Ilha da Madeira 
Latitude 32º 38’ N     
Longitude 16º 54’ W 

Ext. Max. 57 km   
Larg. Max. 22 km 

 Área 741 km2 

O Clima é considerado temperado ameno, com uma temperatura média anual 

de 18ºC e precipitação média anual de 553 mm no Funchal a 3084 mm na 

cordilheira central. Cerca de 66% da área é ocupada com floresta, existindo 

forte pressão da construção, para habitação e hotelaria, nas zonas propícias 

para agricultura.  

Localização geográfica 

270.000 habitantes 
1.000.000 turistas anuais 



A agricultura é 

fundamentalmente feita em 

socalcos -  zonas de 

montanha  - levadas. 

A Madeira reúne condições 

favoráveis para a produção 

de fruteiras tropicais e 

subtropicais. Atendendo às 

necessidades térmicas de 

cada cultura, as zonas 

ideais de produção na 

Região situam-se até os 

600 m de altitude na Costa 

Sul e até os 200 m em 

determinadas localidades 

na Costa Norte. 



Cultura: Banana (Musa acuminata Colla) 

•  Produção média anual comercializada: 18.600 Toneladas 

•  Área total cultivada: 742 hectares 

•  Número de agricultores: 4.066 

•  Valor da produção no sector agrícola: 20% 
•  Variedades principais: Robusta (50%), Pequena Anã (40%), Gruesa, 

Grande Anã, Gal (10%) 
•  Produz-se em toda a costa sul – Ponta do Sol, Calheta, Câmara de Lobos e 

Funchal 



•  Rega: 

-  Sistema de rega tradicional por alagamento (65%)  
pois a elevada divisão e dispersão das parcelas 
dificulta a instalação de sistemas de rega 
localizada. 

-  Localizada – 35% (microaspersão) 

•  Fertilização: 

-  Granulados em cobertura e Solúveis em 
Fertirrigação 

Em crescimento – 20:5:5  

Em produção – 15:5:30 

•  Sacos azuis perfurados: espessura 0,6 a 1mm 

Cultura: Banana (Musa acuminata Colla) 



•  Pragas: 

-  Gorgulho da bananeira. Cosmopolites sordidus 

(Germar, 1824),  

-  Tripes. Thrips exilicornis Hood (Thysanoptera: 

Thripidae)  

-  Aranhiço vermelho. Tetranychus urticae  

-  Mosca branca. Aleurodicus dispersus  

•  Doenças: 

- Mal do Panamá - Fusarium oxysporum f. sp. 

cubense  

Cultura: Banana (Musa acuminata Colla) 



Estrutura do Sector Comercial 

1999 – 4 Cooperativas 

2003 – 2 Cooperativas 

2008 – GESBA Gere a comercialização da 
banana 

Única entidade competente e 
credenciada para efeitos de acesso 

aos apoios financeiros da União 
Europeia 

Colheita, recolha da produção, 
classificação, embalamento, 

comercialização e distribuição  

Principal mercado de expedição – 
Portugal Continental 

Cultura: Banana (Musa acuminata Colla) 



Cultura: Banana (Musa acuminata Colla) 

Perspetivas futuras: 

•  Prolongar o período de produção (outono e inverno); 

•  Recuperação de variedades antigas para melhoramento genético; 

•  Aumentar a área de produção em Modo de Produção Biológico. 



Cultura: Anona (Anonna cherimola Mill) 

•  Produção média anual: 1.104 Ton 

•  Área total cultivada: 115 hectares 

•  Número de Agricultores: 1.127 
•  Principais Concelhos de produção: Machico, Santana, 

Funchal e Calheta; 

•  Variedades principais: Mateus I, Madeira, Funchal, 

Perry Vidal (obtidas através de melhoramento 

genético) 

•  Única fruta na RAM com DOP (Denominação de 

Origem Protegida) 

As variedades Madeira e Mateus I estão Inscritas no Catálogo 
Nacional de Variedades 

Modo de produção: Integrada e Biológica 



Cultura: Anona (Anonna cherimola Mill) 

•  Baixo índice de semente (5% a 8%); 

•  Grau Brix: 19 a 22ºBx; 

•  Polpa cremosa de sabor agridoce, sumarenta e 

de perfume acentuado; 

•  Sementes soltam-se da polpa; 

•  Diferentes tonalidade de verde consoante as 

variedades. 

É considerada como um manjar dos Deuses, devido ao equilíbrio entre 
o conteúdo de açúcares e ácidos na sua polpa e com propriedades 

anticancerígenas 

Características gerais das variedades 



Cultura: Anona (Anonna cherimola Mill) 

•  Prefere solos bem drenados (exigentes em N, K, 

B e Zn). 

•  Compasso de plantação: 5 x 4m (vaso) ou 4 x 4m 

(eixo); 

•  Podas: formação, frutificação e poda em verde 

(fundamental para boas produções e obtenção de 

fruta de qualidade); 

•  Monda da fruta (qualidade e regularização das 

produções); 

•  Rega: pouco exigente em água (exceto nos 

primeiros 3 anos). Localizada – aspersão e 

microaspersão; 

Técnicas culturais 



Pragas: 

- Mosca do Mediterrâneo (Ceratitis capitata Wied.) 

-  Cochonilha algodão (Dactylopius coccus) 

Doenças: 

-  Antracnose (Colletotrichum gloesporioides) 

- Armillaria spp 

Cultura: Anona (Anonna cherimola Mill) 



Realiza-se há 25 anos a Exposição Anual de Anona, que reúne 

produtores, comerciantes, técnicos e industria num intercâmbio revelador 

da dinâmica deste setor. 

Em fresco 

Consumo 

Transformação Industrialização 

Cultura: Anona (Anonna cherimola Mill) 



Perspetivas futuras: 

Plano Estratégico da Anona - visa o aumento da área produtiva e da 

qualidade da fruta e o escoamento da mesma para o mercado 

nacional e outros. 

•  Obtenção de novas variedades com período de produção mais 

alargado; 

•  Linhas de trabalho para iniciação da cultura da Atemoia (Annona 

squamosa, L.) e Graviola (Annona muricata): comportamento 

agronómico e adaptação às condições climáticas da RAM; 

•  Novos ensaios de luta integrada. 

Cultura: Anona (Anonna cherimola Mill) 



Cultura: Abacate (Persea americana Mill) 

•  Produção média anual: 472 Ton; 

• Área total cultivada: 41 hectares; 

• Número de Agricultores: 539; 

•  Variedades principais: Hass, Pinkerton, 

Fuerte e Reed; 



•  Compasso de plantação: 5 x 4 ou 4 x 4; 

•  Podas: formação, frutificação 

•  Rega: pouco exigente em água (exceto nos 

primeiros 3 anos). Localizada – 

microaspersão; 

•  Fertilização: solos bem drenados (exigentes 

em  K, P, B e Zn). 

Técnicas culturais 

Cultura: Abacate (Persea americana Mill) 



Pragas: 

- Aranhiço branco (Oligonychus perseae) 

- Aranhiço vermelho (Tetranychus urticae ) 

- Percevejo do abacateiro (Pseudacysta persea) 

Doenças: 

-  Phytophthora cinnamomi; 

-  Fusarium spp; 

- Armillaria spp. 

Cultura: Abacate (Persea americana Mill) 



Perspetivas futuras: 

•  Novas variedades em função das exigências e tendências do 

consumidor; 

•  Linhas de trabalho no controlo das pragas (aranhiço branco e 

percevejo); 

•  Porta-enxertos mais tolerantes à Phytophthora. 

Cultura: Abacate (Persea americana Mill) 



•  Produção média anual: 140Ton 

•  Área total cultivada: 23 hectares 

•  Número de agricultores: 337 

•  Variedades principais: Roxo Regional e Roxo Grande (Passiflora edulis 

Sims),  Amarelo ou Brasileiro (Passiflora edulis Sims flavicarpa), Banana 

(Passiflora molissima) e o Inglês (Passiflora ligularis). 

Cultura: Maracujá (Passiflora edulis Sims) 



•  Compasso de plantação: 

-  Latada: 2,5 x 2,5 m a 3 x 3 m 

-  Espaldeira em T: 3 x 5 m 

•  Rega: Localizada – microaspersão e gota a gota 

Técnicas culturais 

Cultura: Maracujá (Passiflora edulis Sims) 



Pragas: 

- Mosca da fruta (Ceratitis capitata); 

- Afídeos; 

- Lagartixa (Lacerda dugesii); 

- Percevejo verde (Nezara virídula). 

Doenças: 

-  Fusarium spp; 

-  Viroses (vírus lenhificante do 

maracujaleiro - Passion fruit woodiness 

virus – PWV) e vírus do mosaico; 

-  Antracnose. 

Cultura: Maracujá (Passiflora edulis Sims) 



Em fresco 

Consumo 

Transformação 

Industrialização 

Cultura: Maracujá (Passiflora edulis Sims) 



Perspetivas futuras: 

•  Recuperação e melhoria do porta enxerto RN (tolerante ao 

Fusarium); 

•  Melhoramento da variedade Roxo regional para obtenção de 

variedades com maior calibre, rendimento de polpa e 

resistentes às principais doenças. 

Cultura: Maracujá (Passiflora edulis Sims) 

Plano Estratégico do Maracujazeiro - visa o aumento da área 

produtiva,  da qualidade da fruta e o escoamento da mesma para o 

mercado nacional e outros. 



Cultura: Tabaibeira (Opuntia ficus) 

Aposta recente do Governo Regional 
Plano Estratégico da Cultura da Tabaibeira 

•  Fruto em crescimento na Europa 

(inclusive em Portugal continental); 

•  Adapta-se a solos arenosos e climas 

semi-áridos (Ilha do Porto Santo); 

•  Excelentes propriedades nutritivas e 

medicinais. 



Cultura: Tabaibeira (Opuntia ficus) 

Principais variedades/tipos 

Mosca da fruta e Cochonilha 

Principais pragas e doenças na cultura do Tabaibeira 



Cultura: Tabaibeira (Opuntia ficus) 

Perspetivas futuras: 

•  Seleção Massal; 

•  Linha de trabalho para obtenção de variedades/tipos que 

apresentem características agronómicas e económicas 

interessantes para o comércio; 

•  Introdução de variedades comerciais 

-  Itália (Sicília) 

-  México 



Apoios 

-  Assistência técnica gratuita por parte da SRAP/DRA-Madeira; 

-  Apoios financeiros no âmbito do PRODERAM (Programa de 

Desenvolvimento Rural da Região Autónoma da Madeira); 

-   Apoios à comercialização. 



Muchas Gracias 

Num mercado globalizado, as pequenas 

produções locais só conseguem manter 

os seus nichos de mercado, respondendo 

às exigências dos consumidores que 

procuram produtos diferenciados que 

associem qualidade à tradição. 


