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A agricultura biológica (AB) e a agricultura de baixos insumos (ABI) são um 
dos pilares dos sistemas alimentares justos, saudáveis e respeitadores do 
ambiente, tal como é reconhecido pela Comissão Europeia na Estratégia do 
Prado ao Prato da UE1. Os sistemas de AB tendem a envolver explorações 
de menor dimensão do que aquelas onde decorrem as operações conven-
cionais, a serem mais diversificadas e multifuncionais, e a serem geridas 
com práticas mais sustentáveis, respondendo às necessidades e às prefe-
rências dos consumidores nos mercados locais. Frequentemente, a varieda-
de de culturas é maior em áreas mais pequenas, o que vem complicar ainda 
mais os requisitos dos ensaios pós-registo de cultivares biológicas por ter 
de ser testada uma maior diversidade tanto de espécies como de cultivares.
A expansão das atuais infraestruturas e logísticas para os ensaios pós-
-registo no setor biológico requereria grandes investimentos, que não são 
justificados pelas presentes dimensões do mercado biológico, mesmo com 
apoio de políticas europeias. Além disso, é pouco provável que os ensaios 
on-station (na estação) resultassem em informações realistas sobre os cul-
tivares nas várias condições ambientais das explorações de AB e de baixos 
insumos. Contudo, será necessário produzir mais sementes biológicas num 
futuro próximo, apelando ao registo de novas variedades, pois as derroga-
ções que permitem aos agricultores biológicos utilizar sementes conven-
cionais não-tratadas (quando não estão disponíveis sementes biológicas) 
serão completamente suprimidas até 2036. 
Por conseguinte, é urgentemente necessário criar modelos descentraliza-
dos, inovadores e económicos para avaliar cultivares em condições bioló-
gicas. O projeto LIVESEED constituiu uma oportunidade de elaborar coo-
perativamente modelos inovadores e eficazes de avaliação de cultivares, 
aplicáveis mesmo em países europeus com infraestruturas limitadas ou ine-
xistentes. Estes modelos baseiam-se em:
1. avaliação descentralizada on-farm (na exploração agrícola), através da 

qual é possível testar diversas culturas numa série de condições reais;
2. abordagens participativas que aproveitam o conhecimento dos agricul-

tores sobre as necessidades e características ambientais e das cadeias 
de valor.

Cultivares para a agricultura biológica:
O novo Regulamento Biológico UE 848/2018 reconhece a necessidade do desenvol-
vimento de cultivares3 adequadas à agricultura biológica. Estas cultivares devem ter:
• maior diversidade genética
• resistência ou tolerância à doença
• potencial de adaptação a diversas condições de solo e clima
• capacidade de produzir alimentos de alta qualidade que cumpram as expeta-

tivas dos consumidores de produtos biológicos

A necessidade vital de ensaios de 
cultivares on-farm no setor da 
agricultura biológica 

Introduçao

Estratégia europeia do Prado ao Prato https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELE-
X:52020DC0381&from=EN
“We define three criteria for frugal innovation: substantial cost reduction, concentration on core func-
tionalities, and optimised performance level.” [Definimos três critérios para a inovação frugal: redução 
substancial de custos, concentração nas funcionalidades fundamentais e nível de desempenho otimi-
zado] (Weyrauch & Herstatt, 2017)
O termo cultivar (biológica) é utilizado como termo de referência genérico para variedades (biológicas), 
linhas de melhorador, variedades autóctones, populações e “cultivares heterogéneas” abrangidas na 
categoria de Material Biológico Heterogéneo (vide o novo Regulamento Biológico 2018/848/UE).

1

2

3

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0381&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0381&from=EN
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Os modelos reconhecem que a agricultura tem dimensões tanto sociais 
como técnicas; assim, incluem diversas partes interessadas em redes mul-
tiator, aplicando os princípios da inovação frugal2 para abordar a questão 
da limitação de recursos.
No cerne da agricultura estão as sementes e o material de propagação ve-
getativa, i.e., os diásporos. Estes derivam de cultivares criadas para suprir 
as necessidades dos agricultores e das cadeias de valor em que participam. 
Os agricultores podem optar por várias cultivares originárias de diferentes 
estratégias de melhoramento. As mais adequadas à agricultura biológica 
são as que procuram obter resiliência a stresses bióticos e abióticos através 
da manutenção de níveis elevados de heterogeneidade genética nas culti-
vares resultantes (Tabela 1). 

FIGURA 1. Interações genótipo x ambiente
As condições cultivo variam consoante o local e o ano.
Sob gestão convencional, as variações ambientais são mantidas dentro de certos limites 
através de insumos químicos: as plantas beneficiam das condições uniformes e a mesma 
variedade uniforme pode adequar-se a muitos ambientes diferentes.
Em condições de produção biológica ou de baixos insumos, as plantas devem aprovei-
tar ao máximo os ambientes, em toda a sua complexidade e variabilidade. Plantas gene-
ticamente distintas podem adaptar-se a estes ambientes e garantem a estabilidade da 
produção. Isto pode ser conseguido utilizando variedades localmente adaptadas em am-
bientes diferentes, ou populações heterogéneas que podem adaptar-se/evoluir para con-
dições específicas (Adaptado de P. Rivière “L’interaction génotype environnement GxE: 
sélection centralisée versus décentralisé” [A interação genótipo-ambiente GxE: seleção 
centralizada versus descentralizada] Licença CC BY NC SA 2015).

insumos 
químicos
condições 

ambientais

BAIXOS INSUMOS

CONVENCIONAL BIOLÓGICA

Procedimento para o registo de uma nova variedade:
Caso se pretenda colocar uma variedade no mercado, é necessário registá-la. O 
registo implica a testagem da variedade, antes e depois do registo, de forma a 
cumprir determinados critérios4: os requisitos DUS/UPOV de distinção, uniformida-
de e homogeneidade5, e, para a maioria das culturas agrícolas, o Valor Agronómico 
e de Utilização (VAU). Os ensaios de DUS e VAU são realizados sob responsabili-
dade dos organismos nacionais de registo. As variedades que passaram os testes 
são registadas na Lista Nacional de Variedades oficial e no Catálogo comum de 
variedades de espécies vegetais agrícolas da UE. Este registo é pré-condição para 
a comercialização de sementes e, quando relevante, para a atribuição de direitos 
de obtenção vegetal (PBR), uma forma de Direito de Propriedade Intelectual apli-
cável a variedades vegetais. Contudo, à luz da sua maior diversidade genética, as 
variedades de conservação e amadoras têm requisitos menos rigorosos e não re-
querem os testes de DUS ou VAU6. No caso do Material Heterogéneo de Agricultura 
Biológica (MHAB), o novo Regulamento de AB 2018/848/UE e os atos delegados 
associados introduziram um processo de notificação simples7. No âmbito do Ensaio 
Temporário de Variedades de AB (2022-2028), estão a ser desenvolvidos testes 
de DUS e protocolos de registos adaptados à menor uniformidade deste material8.

Legislação relativa à colocação no mercado do material de propagação vegetal https://ec.europa.eu/
food/plant/plant_propagation_material/legislation/eu_marketing_requirements_en
Vide https://www.upov.int/resource/en/dus_guidance.html
Derrogações relativas a variedades de conservação na UE: https://ec.europa.eu/food/plant/plant_
propagation_material/legislation/conservation_varietes_en
Regulamento Biológico 2018/84/UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/
TXT/?uri=CELEX%3A32018R0848 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN  https://ec.europa.eu/info/
law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11844-Organic-crops-boosting-resilience-through-a-
genetically-diverse-planting-mix_en
Vide documento final do projeto LIVESEED: Guidelines for adapted DUS and VCU testing of organic 
varieties [Orientações para testes adaptados de DUS e VAU em variedades biológicas] https://www.
liveseed.eu/wp-content/uploads/2021/02/D2.4-LIVESEED-Guidelines-for-adapted-DUS-and-VCU-
testing-of-organic-varieties.pdf

4 

5
6

7

8

https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/legislation/eu_marketing_requirements_en
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/legislation/eu_marketing_requirements_en
https://www.upov.int/resource/en/dus_guidance.html
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/legislation/conservation_varietes_en
https://ec.europa.eu/food/plant/plant_propagation_material/legislation/conservation_varietes_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0848
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11844-Organic-crops-boosting-resilience-through-a-genetically-diverse-planting-mix_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11844-Organic-crops-boosting-resilience-through-a-genetically-diverse-planting-mix_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11844-Organic-crops-boosting-resilience-through-a-genetically-diverse-planting-mix_en
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2021/02/D2.4-LIVESEED-Guidelines-for-adapted-DUS-and-VCU-testing-of-organic-varieties.pdf
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2021/02/D2.4-LIVESEED-Guidelines-for-adapted-DUS-and-VCU-testing-of-organic-varieties.pdf
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2021/02/D2.4-LIVESEED-Guidelines-for-adapted-DUS-and-VCU-testing-of-organic-varieties.pdf
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Contudo, a maioria das sementes no mercado deriva de cultivares criadas 
para responder às necessidades da agricultura convencional, centrada na 
produtividade elevada e no uso de insumos sintéticos (ou seja, pesticidas, 
herbicidas e fertilizantes), sendo produzidas em operações em grande es-
cala. O sistema agroalimentar dominante requer cultivares com alto grau de 
uniformidade, a tal ponto que este critério se tornou uma pré-condição para 
o registo de variedades no âmbito dos regulamentos atuais para o mercado 
das sementes. Em consequência, as variedades convencionais raramente 
cumprem as necessidades da agricultura biológica e de baixos insumos, em 
que a variação e os agentes de stress ambientais, como pragas e doenças, 
não podem ser mitigados por insumos sintéticos. Nessas condições, os agri-
cultores têm de confiar na resistência a doenças e a pragas, na capacidade 
de supressão de infestantes e na estabilidade de produção com níveis bai-
xos ou irregulares da fertilidade do solo da própria cultura (Figura 1). Neste 
contexto, a uniformidade torna-se uma desvantagem, ao passo que a diver-
sidade genética se torna uma vantagem. Quando se exclui ou limita o uso de 
insumos externos, como acontece nos sistemas de AB, a escolha das culti-
vares é uma das principais decisões específicas das culturas que os agricul-
tores podem tomar para melhorar a produtividade do seu sistema agrícola. 
Para tomar decisões esclarecidas, os agricultores biológicos necessitam de 
informações sobre o desempenho das cultivares em condições de AB, infor-
mações estas que são geradas através da avaliação das cultivares após o 
registo. O atual sistema de ensaios realiza predominantemente os testes em 
condições “convencionais”. Isto resulta em informações de relevância limi-
tada para os agricultores biológicos, pois o desempenho das cultivares na 
agricultura convencional difere muito do desempenho em condições biológi-
cas. Para garantir que uma dada variedade tem bom desempenho em con-
dições de baixos insumos e que os agricultores dispõem de informações de 
qualidade para tomar decisões esclarecidas, é essencial testar as cultivares 
AB neste tipo de condições (ou seja, parcelas agrícolas em AB e por méto-
dos de AB). Porém, apenas alguns países europeus possuem as infraestru-
turas para realizar ensaios de cultivares biológicas após o registo e, mesmo 
assim, só se testam algumas espécies de culturas com interesse comercial.

Tipologia
de cultivar

Desenvolvida
e adquirida

Requisitos legais para 
colocação no mercado

Nível de 
diversidade 

genética

Variedades Melhoramento 
convencional

Colocação no mercado 
após o registo (DUS, VCU), 
aplicam-se DPI/direitos de 

obtentor

Muito baixo

Variedades Melhoramento 
convencional para 

agricultura biológica

Colocação no mercado 
após o registo (DUS, VCU), 
aplicam-se DPI/direitos de 

obtentor

Muito baixo

Variedades de 
agricultura biológica

Melhoramento de 
plantas em agricultu-

ra biológica 
(MPAB). MPAB em 

condições de agricul-
tura biológica

Colocação no mercado 
após o registo (DUS, VCU 

adaptados), DPI/direitos de 
obtentor em discussão

Médio

Variedades de con-
servação e ama-
doras (variedades 

tradicionais e autóc-
tones)

Cultivares 
tradicionais, 
adaptadas 

localmente com valor 
histórico/cultural

Processo de registo 
simplificado (sem DUS/

VCU). Restrições territoriais 
e quantitativas para a 
produção de sementes

Alto

Populações hetero-
géneas, MHAB 

(misturas dinâmicas, 
populações compósi-
tas de cruzamentos)

Melhoramento em 
agricultura biológica 

ou de baixos insumos

Registo através do 
processo de notificação. 

Rastreabilidade dos lotes 
de sementes ónus do 

produtor

Muito alto

Estratégia de melhoramento, estatuto oficial e diversidade genética de dife-
rentes tipos de cultivares disponíveis para os agricultores biológicosTABELA 1. 
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A estratégia “frugal”
O aumento dos esforços de ensaios 
com variedades biológicas exige 
uma estrutura flexível, participati-
va, descentralizada e de baixo cus-
to que assente na capacidade de os 
agricultores e os atores da cadeia 
alimentar cumprirem uma gama 
alargada de necessidades em dife-
rentes escalas, sendo difícil padro-
nizar ensaios que cumpram estes 
requisitos. 
Os parceiros do projeto LIVESEED 
trabalharam numa metodologia 

que permitisse às partes envolvidas 
abordar um programa de ensaios 
com cultivares independentemente 
da situação específica e da escala 
do projeto (pequena a grande, local 
a internacional).
Esta metodologia cumpre quatro 
dos principais aspetos dos ensaios 
participativos on-farm descritos na 
figura abaixo e oferece uma estraté-
gia de concretização.
A estratégia frugal aplica-se a cada 
um dos quatro aspetos (mais deta-
lhes nas secções abaixo) e consiste 
em três etapas:

Criaçao e otimizaçao 
de ensaios on-farm 
com cultivares biológicas

Criação e facilitação 
da rede 

Processo organizacional 
social que visa assegurar o 
envolvimento a longo prazo 

dos agricultores participantes e 
obter resultados bem-sucedidos. 
Objetivos partilhados motivam as 
partes interessadas de diferentes 

origens a cooperarem.

Recolha e 
tratamento de 

dados
A qualidade e a integridade 

dos dados gerados e recolhi-
dos na rede e tratados pelos

investigadores sustenta a 
confiança nos ensaios.

Sustentabilidade 
económica 

Uma rede com uma fonte 
estável de financiamento 

para garantir a 
sustentabilidade é capaz 

de realizar ensaios de 
cultivares bem-sucedidos 

ao longo do tempo.

Delineamento 
experimental
Apenas experiências 

cientificamente coerentes pode 
fornecer resultados fiáveis e 

informações relevantes sobre 
cultivares, seja para todos os 

membros da rede, seja para os 
interessados em geral. 

Definir
objetivos

Identificar
limitações

Aplicar uma 
metodologia adequada

FIGURA 2. Os quatro aspetos principais dos ensaios 
participativos on-farm de cultivares em 
sistemas biológicos e de baixos insumos
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A definição prévia de objetivos cla-
ros permite avaliar e identificar 
eventuais limitações que podem di-
ficultar a sua concretização e que 
podem surgir de circunstâncias es-
pecíficas do ensaio (e.g., falta de re-
cursos específicos ou informação). 
Se, desde logo, for utilizada uma 

estratégia centrada nas limitações, 
a rede de intervenientes opera com 
mais eficácia; de facto, estando as 
limitações esclarecidas, é possível 
desenvolver metodologias indivi-
dualizadas que produzem resulta-
dos adequados com os recursos dis-
poníveis.

TABELA 2.  Exemplos de objetivos, limitações e métodos específicos para cada aspeto 
                        dos ensaios participativos on-farm

Objetivos 
gerais Limitações Métodos

Facilitação e 
coordenação 

de redes 

• Assegurar a 
participação ativa 
e a realização 
dos objetivos 
acordados

• Tamanho da rede
• Esforços de 

coordenação
• Competências e 

ferramentas de 
comunicação

• Abordagens 
participativas

• Competências e 
ferramentas de 
facilitação

Sustentabilidade 
económica

• Autossuficiência
• Criação de valor
• Viabilidade a 

longo prazo

• Custos fixos
• Custos da mão-de-

obra

• Apoio público
• Modelos de 

subscrição do 
utilizador

• Colaborações da 
cadeia de valor

• Modelos híbridos

Delineamento 
experimental

• Equilibrar redução 
de custos e esfor-
ço com robustez 
e fiabilidade dos 
resultados

• Recursos e infor-
mações, tamanho 
da exploração 
agrícola, maquina-
ria e recursos

• Árvore de decisão 
de conceções ex-
perimentais e

• Pacotes analíticos 
direcionados a di-
ferentes contextos 
e limitações

Gestão da 
qualidade dos 

dados

• Relevância
• Capacidade de 

utilização
• Acessibilidade à 
• informação

• Recolha on-farm 
descentralizada vs. 
n.º de variáveis da 
investigação

• Equilíbrio entre 
informações espe-
cíficas da explora-
ção e informações 
comuns

• Protocolos para 
diferentes tipos de 
dados, documen-
tação de dados, 
armazenamento 
de dados, e pro-
priedade e gover-
nação de dados
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A facilitação e a coordenação de 
redes são pedras basilares dos en-
saios com cultivares on-farm parti-
cipativos e descentralizados. 
O papel do facilitador é complexo: 
garante que a distribuição das fun-
ções e das responsabilidades na rede 
seja equilibrada, assegura a comuni-
cação interna, verifica se os objetivos 
da rede são mantidos, apoia a divul-
gação dos resultados entre a rede e 
promove a reflexibilidade coletiva. É 
necessário um conjunto completo de 
aptidões interpessoais e técnicas9: 
investir num facilitador com ou em 
formação é uma prioridade.

Uma questão que afeta frequente-
mente a facilitação no contexto dos 
ensaios participativos é a falta de 
profissionais habilitados ou a falta 
de formação própria para os que 
necessitam de desempenhar esta 
função.
Consoante as capacidades disponí-
veis e a constituição da rede do en-
saio, o papel de facilitação pode ser 
desempenhado por diversas pes-
soas (e.g., voluntários, funcionários 
de parceiros da rede, profissionais 
externos), cada qual com diversos 
prós e contras.

Capacidade 
operacional

Participação e 
descentralização

Intensi-
dade dos 
recursos 
financeiros

Desafios

Facilitação por 
voluntários (e.g., 
associação de 

cidadãos volun-
tários e agricul-

tores)

Limitada Forte Baixa

• Exaustão dos 
voluntários

• Rotatividade 
e consequen-
te perda de 
competências

Facilitação 
por pessoal 
remunerado 

(e.g., 
funcionário de 
um grupo de 
produtores)

Forte a média Média a baixa Média

• Acordar 
num objetivo 
comum para 
mobilizar 
diversos 
parceiros 

• Encontrar o 
equilíbrio en-
tre objetivos e 
recursos

Facilitação 
externa (e.g., 
pessoal de 

rede nacional 
ou regional)

Forte a média Baixa a muito baixa Forte a média

• Distância das 
explorações 
agrícolas

• Centralização 
e fraca 
divulgação

TABELA 3. Alguns prós e contras das escolhas do pessoal para a função 
                    de facilitador

Aptidões interpessoais, tais como sociabilidade, escuta ativa, autonomia, imparcialidade, capacida-
de de trabalho em equipa, mediação, gestão de conflitos, adaptação e flexibilidade. Aptidões técni-
cas, tais como abordagens e ferramentas participativas, capacidade de escolher os métodos mais 
adequados para os contextos e os objetivos, capacidade de comunicação e de gestão de projetos. 
Ambos os conjuntos de aptidões são essenciais a uma facilitação na rede bem-sucedida.

Viabilizar a constituição
da rede
No contexto de redes multiator para 
os ensaios com cultivares após o 
registo, e conforme os objetivos e a 
estratégia do ensaio, as partes en-
volvidas podem incluir: agricultores, 
empresas de sementes, investiga-

dores, organismos públicos agríco-
las, melhoradores de plantas e ele-
mentos da cadeia de valor (proces-
sadores, retalhistas, etc.).
Numa abordagem de ciência cidadã 
mais alargada, podem participar es-
tudantes, chefes de cozinha e a co-
munidade de consumidores em geral.
Estes atores devem ser envolvidos na 

Facilitação e coordenação de redes

9
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gestão e desempenhar funções opera-
tivas: para minimizar conflitos, o faci-
litador terá de supervisionar a organi-
zação e a definição clara das tarefas.
Em alguns contextos, pode ser difícil 
reunir uma equipa de investigação 
que apoie a rede com as metodo-
logias e as ferramentas científicas 
para o delineamento do ensaio e 
para o tratamento e a análise dos 
dados com precisão. Nesta situação, 
o facilitador terá de tomar medidas 
apropriadas e, por vezes, aprender 
por si de maneira a preencher la-
cunas ou adaptar o delineamento 
experimental às suas capacidades.
A dimensão da rede influencia a for-
ma como as atividades decorrem. 
Em particular, o nível de participa-
ção é, muitas vezes, inversamente 
proporcional a essa dimensão. O 
facilitador terá de otimizar a eficá-
cia da rede mantendo um equilíbrio 
entre o tamanho mínimo necessário 
para atingir os objetivos e o tama-
nho máximo que se consegue gerir. 
Para esta tarefa, um dos principais 
desafios é preservar as qualidades 
positivas de redes locais pequenas, 
tais como comunicação e relações 
diretas (algumas das quais nas ex-
plorações) e a adoção de regras 
partilhadas, mesmo quando a rede é 
mais extensa e requer uma estrutura 
mais hierarquizada.

Governação da rede
A governação da rede varia con-
soante a dimensão e o tipo de rede, 
mas é essencial para garantir a con-
fiança e a colaboração, equilibrar as 
relações de poder e resolver confli-
tos que eventualmente surjam.
Um modelo bem-sucedido de gover-
nação partilhada é a criação de um 
conselho que represente os diversos 
atores da rede. Dado que a análise 
de cultivares através de redes mul-
tiator é descentralizada, o processo 
de tomada de decisões também tem 
de o ser, a despeito de se basear em 
objetivos partilhados. Para garantir 
que todos os atores os adotem, é 
necessário que sejam envolvidos no 

seu estabelecimento e no desenvol-
vimento de estratégias, tendo ainda 
de se sentir pessoalmente respon-
sáveis pelo êxito do ensaio, seja qual 
for o seu papel.

Viabilizar e estimular a 
participação ativa
Com membros geograficamente dis-
persos e envolvidos em atividades 
diferentes durante um longo perío-
do, é essencial garantir que mantêm 
o envolvimento.
Os esforços multiator baseiam-se 
em processos contínuos e interati-
vos de aprendizagem mútua, cujos 
resultados estão tanto no processo 
(como o desenvolvimento de con-
fiança entre os participantes) como 
nos produtos finais10. Por este mo-
tivo, incentivar cuidadosamente as 
relações e os intercâmbios, de prefe-
rência apoiados em encontros pre-
senciais, é uma parte importante da 
motivação e garantia de que todos 
estão alinhados e bem-informados 
sobre o estado e os passos seguin-
tes do ensaio. Os workshops e as vi-
sitas de campo capacitam os parti-
cipantes a expressar os seus pontos 
de vista, ter novas ideias e, muitas 
vezes, revelar dinâmicas de grupo 
que devem ser geridas e direciona-
das para o alcance dos objetivos 
partilhados.
Os membros da rede podem ainda 
ser chamados a participar ativa-
mente nas decisões sobre aspetos 
técnicos e operacionais do ensaio; 
por exemplo, a escolher as ferra-
mentas mais adequadas à recolha e 
à partilha das informações (ou seja, 
livro de campo físico ou digital, folha 
de cálculo, ou base de dados) con-
forme as necessidades e capacida-
des da rede. De acordo com a esco-
lha efetuada, é necessário abordar 
qualquer questão que possa afetar 
a motivação e a participação no uso 
da ferramenta (e.g., pouco à-von-
tade com a tecnologia). Incluir os 
membros da rede nas decisões me-
todológicas e operacionais reforça a 
motivação e previne o abandono.

Serpolay, E., et. al., 2018. Toolkit to foster multi-actor research on agrobiodiversity [Caixa de 
ferramentas para fomentar a investigação multiparticipada em agrobiodiversidade]. Disponível em: 
https://orgprints.org/38153/

10
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SEEDLINKED: 
Tecnologia para apoiar a facilitação de uma grande rede

ESTUDO DE CASO 1

A SeedLinked (www.seedlinked.com) é uma plataforma de crowdsourcing 
criada para a partilha de informações sobre variedades adequadas à agri-
cultura biológica e de baixos insumos. A plataforma pretende ligar investi-
gadores e empresas de melhoramento tanto a agricultores que procuram 
variedades adaptadas ao seu contexto agrícola, como a consumidores in-
teressados em alimentos tanto saborosos como rastreáveis. Como todas 
as ferramentas de crowdsourcing, a SeedLinked foi concebida para reunir 
os conhecimentos de uma rede vasta. As grandes redes são complexas de 
gerir e, normalmente, requerem uma estrutura hierárquica. O crowdsour-
cing utiliza a tecnologia para inverter esta estrutura. A plataforma contém 
o controlo de qualidade dos projetos e motivadores da participação (como 
a partilha ao vivo de imagens e comentários, ferramentas de chat, siste-
mas de recompensas). Atualmente, há algumas limitações às conceções 
experimentais disponíveis (apenas não-replicadas) e às funcionalidades de 
recolha de dados (apenas classificação), que deverão ser atualizadas em 
versões atualizadas da plataforma e da aplicação para dispositivos móveis 
da SeedLinked.

Dimensão
da rede

Custos

Apoio à investi-
gação necessário

DESTAQUES

• Descentralizado e pratica-
mente em autogestão

• A interface fácil de utilizar di-
minui os obstáculos à entra-
da e a taxa de abandono

• Delineamento simples dos 
ensaios de cultivares e com 
funcionalidade adaptada às 
provas de degustação

• Partilha instantânea de da-
dos e análise visual

2021 SeedLinked Network (2700 produtores)
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A análise participativa de cultivares 
requer continuidade ao longo de vá-
rios anos e, consequentemente, in-
vestimento a longo prazo. Para as-
segurar o sucesso, é necessário ins-
tituir um modelo de sustentabilidade 
económica adequado para a gestão 
de custos e a criação de valor. 
A análise de cultivares tem custos 
associados (e.g., facilitação, coor-
denação, ensaios de campo, testes 
de qualidade e organoléticos e ins-
talações físicas) que não podem ser 
reduzidos para abaixo de um certo 
patamar, mesmo em ensaios frugais 
on-farm. O principal responsável pe-
los rendimentos num modelo de me-
lhoramento convencional é a área a 
ocupar por uma única variedade; as 
grandes superfícies de cultivo per-
mitem uma recuperação eficiente de 
custos proveniente da combinação 
entre taxas de royalty (direitos de 
obtentor) e venda de sementes. O 
objetivo do melhoramento de plan-
tas em agricultura biológica (MPAB)
é, pelo contrário, o melhoramento de 

várias culturas diferentes (incluindo 
as menores ou negligenciadas) e a 
produção de cultivares altamente 
diversificadas e adaptadas local-
mente, cada qual passível de cultivo 
em áreas relativamente pequenas. 
Várias iniciativas de MPAB também 
rejeitam a aplicação de proteção de 
variedades, pois a sua visão é maxi-
mizar o acesso livre às cultivares. A 
investigação em 15 países europeus 
realizada pelo projeto LIVESEED con-
cluiu que os ensaios com cultivares 
biológicas atualmente existentes co-
brem estes custos com uma – ou, mais 
frequentemente – uma combinação 
de estratégias de financiamento11.

• Financiamento público (subven-
ções gerais ou, mais vezes, fun-
dos para projetos);

• Financiamento privado (subven-
ções de organizações agrícolas 
privadas ou fundos de doadores 
privados e fundações);

• Financiamento pelos utilizadores 
(associações de agricultores, tra-
balho voluntário de diversos ato-
res, contribuições de empresas de 
melhoramento e de sementes);

• Financiamento baseado na ca-
deia de valor (contribuições da 
indústria alimentar, de grossis-
tas, ou de retalhistas).

Para selecionar com êxito cultivares 
e características que se adaptem às 
necessidades de todos os atores, 
uma estratégia de financiamento 
promissora para ensaios em AB on-
-farm consistirá em todos os atores 
da cadeia de valor biológico parti-
ciparem na responsabilidade pelo 
MPAB. Uma solução estratégica po-
deria ser a criação de um conjunto 

geral de fundos para 
todo o setor de me-
lhoramento de plan-
tas em agricultura 
biológica. Com este 
modelo, todos os 
atores da cadeia de 
valor a jusante iriam 
contribuir diretamen-
te para o desafio 
comum de fornecer 

aos agricultores cultivares adapta-
das, já que partilham os benefícios. 
Como cocriadores e utilizadores do 
valor criado pelos ensaios com culti-
vares, os agricultores são essenciais 
na contribuição para a estratégia de 
financiamento. Dado que os resulta-
dos da utilização de cultivares à es-
cala do campo e a visibilidade des-
tes resultados para os agricultores 
são importantes para o modelo de 
negócio dos melhoradores e produ-
tores de sementes, o fornecimento 
de sementes e a prestação de assis-
tência técnica para ensaios on-farm 
também é do seu interesse (ver es-
tudo de caso 1).

ENGAGEMENT.BIOBREEDING EUROPE
Ler mais: www.biobreeding.org
A Engagement.biobreeding Europe é uma iniciativa 
dedicada a inspirar e envolver toda a cadeia de valor 
da agricultura biológica no melhoramento de plantas 
em agricultura biológica (MPAB). O objetivo é desen-
volver estratégias para que o MPAB seja autossus-
tentável na Europa.

Kovács, T.,  Pedersen, T. M., 2019. Overview on the current organizational models for cultivar testing 
for Organic Agriculture over some EU countries. Available from: https://orgprints.org/id/eprint/37818/

Sustentabilidade económica

11
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ENSAIOS ON-FARM DE MAÇÃS NA SUÍÇA:
projeto intensivo de recursos financiado pelos 
participantes

ESTUDO DE CASO 2

A fruticultura requer ensaios de longa duração (até 10 anos) e, assim, impli-
ca custos elevados ao longo do tempo. Como a maçã é o fruto mais produ-
zido na Suíça, o retalhista Coop, dedicado à alimentação biológica, assumiu 
um papel ativo e, durante vários anos, deu apoio financeiro a ensaios com 
cultivares de maçãs coorganizados pelo organismo de controlo biológico 
BioSuisse e pelo instituto de investigação biológica FiBL. Para disponibilizar 
uma gama alargada de variedades de maçãs biológicas que correspon-
desse às várias agroecologias das explorações biológicas, a iniciativa de-
senvolveu o inovador “conceito de grupos de sabores”: em vez de as maçãs 
serem designadas pelo nome da variedade, são comercializadas por gru-
pos de sabores. Assim, os consumidores não se prendem a um certo tipo 
ou variedade, o que acarretaria uma simplificação demasiada dos sistemas 
de produção, e continuam a satisfazer a sua necessidade de comprar as 
maçãs que preferem. Além da Coop, a forte rede estabelecida pelo FiBL en-
volve melhoradores de maçãs, detentores de licenças, produtores de maçãs 
biológicas, armazenistas e viveiros de árvores frutíferas. Todos os parceiros 
planeiam e organizam coletivamente os ensaios e asseguram a divulgação 
dos resultados.

Dimensão
da rede

Custos

Apoio à investi-
gação necessário

DESTAQUES

• Investimento a longo prazo 
assegurado na cadeia de for-
necimento

• Combinação de ensaios on-
-farm (pelos produtores de ma-
çãs) e ensaios on-station (repli-
cados e sob dois regimes dife-
rentes de controlo de pragas)
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Os ensaios on-farm frugais descen-
tralizados em condições biológicas 
requerem conceções experimentais 
adaptadas. Tal como já foi descrito, 
as limitações que afetam o contex-
to de trabalho definem a escolha 
da metodologia mais adequada, in-
cluindo o delineamento experimen-
tal. Nesta secção, descrevemos como 
selecionar um tipo de delineamento 
e indicamos que análises estatísticas 
funcionam melhor para cada opção.

Definição dos objetivos
O objetivo geral de um ensaio de cul-
tivares é avaliar “que cultivar(es) têm 
um bom ou o melhor desempenho em 
termos de uma ou mais característi-
cas escolhidas, a nível da exploração 
ou regional”. Este objetivo pode ser 
detalhado com base em três deci-
sões principais:
• Escala do ensaio

 ‐ A nível da exploração - iden-
tificar as melhores cultivares 
para o contexto específico 
de cada exploração (este 
formato é mais adequado a 
projetos de Melhoramento de 
Plantas Participativo do que 
a ensaios pós-registo)

 ‐ A nível da rede - identificar 
as melhores cultivares para 
uma rede de explorações 
numa dada região (formato 
que focamos aqui)

• Número de cultivares testadas
 ‐ Seleção de muitas cultivares 

em função de poucas carac-
terísticas-chave versus en-
saio de poucas cultivares em 
função de muitas caracterís-
ticas diferentes

• Escolha de características
 ‐ Agronómicas (como rendi-

mento ou resistência a doen-
ças)

 ‐ Qualitativas (como teor em 
proteínas, forma, cor)

Num ensaio de cultivares de tipo 
“frugal”, é frequente a dimensão do 

ensaio e o número de características 
avaliadas serem inversamente pro-
porcionais e terem um efeito direto 
no número de cultivares abrangidas.
O equilíbrio final entre os objetivos 
pretendidos e a implementação do 
ensaio, que irá determinar o núme-
ro de locais (dimensão da rede), o 
número de cultivares testadas e as 
características de interesse avalia-
das, irá emergir da análise das limi-
tações.

Identificação das limitações
As limitações mais relevantes para 
os ensaios pós-registo on-farm são:
• #1 Disponibilidade de recursos. 

A mão de obra e outros recur-
sos necessários à realização dos 
ensaios terá impacto na sua di-
mensão: a sementeira e a colhei-
ta são particularmente exigen-
tes. Além disso, terá impacto nos 
dados a recolher.

• #2 Número de locais. Este está 
diretamente relacionado com o 
número de participantes e de-
pende da infraestrutura de coor-
denação. Na avaliação descen-
tralizada, é essencial reproduzir 
ao máximo as condições reais, 
tais como a dimensão e as con-
dições ambientais da área de 
cultivo, assim como as práticas 
de gestão utilizadas. Uma opção 
poderá ser um misto de estações 
de investigação e experimenta-
ção, e explorações agrícolas.

• #3 Disponibilidade de semen-
tes (e informação relacionada). 
A quantidade necessária de se-
mentes varia com a cultura: por 
exemplo, são necessárias menos 
sementes para ensaios de toma-
tes do que para os de trigo, e a 
disponibilidade de sementes tem 
impacto no número de parcelas, 
na sua dimensão, no número de 
réplicas, etc. As sementes po-
dem ser obtidas em centros de 
recursos genéticos; grupos locais 
de agricultores, tais como ban-

12 As informações podem ser obtidas por investigação bibliográfica ou por discussões estruturadas    
    entre pares, em que agricultores-melhoradores partilham os seus conhecimentos e know-how.

Delineamento experimental
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cos comunitários de sementes; 
ou no mercado (nacional ou es-
trangeiro). Recolher e selecionar 
antecipadamente as informa-
ções sobre as cultivares evita o 
desperdício de recursos com va-
riedades menos promissoras12. 

• #4 Número e dimensão das 
parcelas por local. Há uma 
correlação direta entre estas 
e a área de ensaio e o total de 
sementes disponíveis. Os agri-
cultores podem não ter muito 
espaço ou tempo para dedicar 

aos ensaios, sobretudo quando 
o apoio técnico disponível é limi-
tado. O tamanho das parcelas 
(e o número de locais) depen-
derá também da quantidade de 
sementes disponível e da exis-
tência de equipamento agrícola 
(como semeadores ou máquinas 
de colheita). Estas últimas são 
particularmente relevantes para 
os cereais, podendo ser um fator 
muito limitante.

• #5 Duração do ensaio. As varia-
ções anuais e as interações entre 

ENSAIOS DE VARIEDADES DE FEIJÕES
NA NICARÁGUA

A iniciativa realizou ensaios TRICOT13 para avaliar as variedades de feijão 
nos campos dos agricultores. Atribui-se aos participantes uma combinação 
aleatória de três variedades de feijão de entre as selecionadas para a ex-
periência. O ensaio foi constituído e gerido através da plataforma Climmob 
(https://climmob.net/blog/) e a comunicação entre a equipa do projeto de-
correu sobretudo através de ferramentas digitais. Realizaram-se reuniões 
físicas no início, durante e no fim do ciclo de crescimento (para distribuir as 
sementes e preparar a experiência, para recolher os dados de avaliação, e 
para a divulgação final dos resultados).

Dimensão
da rede

Custos

Apoio à investi-
gação necessário

DESTAQUES
• Criação e gestão de ensaios 

através de plataforma online 
dedicada 

• Dados recolhidos diretamente 
pelos agricultores numa apli-
cação Open Data Knowledge 
(ODK)

• Classificação pelos agriculto-
res com base nas caracterís-
ticas-chave de interesse (me-
lhor/pior variedade)

ESTUDO DE CASO 3

13 Ver secção de delineamento experimental na página 16
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variedades e anos são fatores 
importantes, sendo assim pre-
feríveis os ensaios multianuais. 
Contudo, a limitação de recursos 
pode impor uma duração menor. 
Os resultados dos ensaios de um 
ano não podem originar resulta-
dos definitivos, mas podem le-
vantar hipóteses para anos futu-
ros. No entanto, se o número de 
locais for grande, as informações 
produzidas podem ser suficien-
tes para compensar uma dura-
ção mais curta.

Seleção da metodologia 
apropriada

Com base nos objetivos e nas limita-
ções identificadas, propomos a se-
guinte árvore de decisão como fer-
ramenta para escolher o tipo de de-
lineamento experimental mais ade-
quado para ensaios com cultivares 
à escala da rede. Este folheto não 
permite o nível de detalhe necessá-
rio para discutir cada delineamen-
to, pelo que incentivamos o leitor a 
aprofundar os aspetos técnicos nas 
referências disponíveis na secção de 
recursos. 
A navegação na árvore relaciona-se 
com os objetivos e as limitações sa-
lientados nas secções anteriores. Os 
primeiros dois passos do processo 
dependem da dimensão da rede (1) 
e do número de cultivares (2). Estes 
dois fatores determinam o tipo de 
delineamento experimental (3) mais 
adequado ao ensaio. Consoante os 
objetivos (tipo de dados e informa-
ções pretendidos) e as limitações (a 
quantidade de dados que pode ser 
recolhida e por quem) do ensaio, é 
necessário tomar uma decisão rela-
tiva à recolha de dados e aos pro-
tocolos (4 – ver capítulo seguinte). 
Por fim, para cada delineamento 
experimental, uma ou mais análises 
estatísticas fornecerão os resultados 
pretendidos (5). 
Tradicionalmente, os ensaios de cul-
tivares são realizados segundo um 
Delineamento em Blocos Comple-
tos Casualizados (RCBD Randomi-
sed Complete Block Design), repli-

cados em parte ou na totalidade. Os 
dados provenientes deste delinea-
mento são processados pela análise 
de variância (ANOVA), seguida de 
outros testes visuais estatísticos co-
nhecidos por Análise de Componen-
tes Principais (PCA, Principal Com-
ponent Analysis). Para compreender 
melhor que cultivares mostraram os 
melhores desempenhos e estabili-
dade gerais entre locais, ou num só 
local, pode utilizar-se o modelo Ge-
nótipo + Genótipo x Ambiente (GGE 
Biplot), ou o modelo de Efeitos Prin-
cipais Aditivos e Interação Multipli-
cativa (AMMI, Additive Main Effects 
and Multiplicative Interaction).
Se a dimensão das explorações for 
uma limitação, uma alternativa ao 
RCBD é o Delineamento em Blocos 
Incompletos (IBD, Incomplete Block 
Design). Aqui, o ensaio é dividido 
em sub-blocos, que são atribuídos 
às explorações participantes (to-
dos devem partilhar pelo menos um 
controlo comum, mas as entradas 
não são replicadas). O número de 
explorações será determinado pelo 
número de cultivares testadas e a 
cada exploração é atribuído um blo-
co sem opção de escolha das culti-
vares. A análise estatística utilizada 
para este delineamento é o Modelo 
Misto ANOVA.
A quantidade e a qualidade das in-
formações geradas com o RCDB são 
consideradas por muitos o padrão 
de referência dos ensaios com cul-
tivares. Contudo, as suas principais 
desvantagens num contexto de AB 
“frugal” são a dimensão da área 
necessária e a infraestrutura técni-
ca de recursos intensivos requerida 
para a criação dos ensaios e a reco-
lha e o tratamento dos dados.
Uma alternativa mais flexível é o de-
lineamento de explorações agrícolas 
regionais e satélites, através da qual 
os participantes na mesma rede ex-
perimental podem escolher as cul-
tivares a testar na sua exploração 
(de um mínimo de 2 numa “explo-
ração satélite”, até um máximo do 
ensaio completo numa “exploração 
regional”). Aqui, a análise estatísti-
ca utilizada é o modelo Bayesiano 

14 Para mais informações, visite: https://climmob.net/blog/

https://climmob.net/blog/
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Genótipo x Ambiente. Este sistema 
requer pelo menos 20 explorações 
na rede para gerar informações sig-
nificativas: a replicação de algumas 
cultivares populares entre as explo-
rações participantes não é indispen-
sável, mas aumenta a precisão.
Para redes muito grandes de 100 ou 
mais explorações, é possível imple-
mentar com êxito uma nova aborda-
gem de Ciência Cidadã, conhecida 
por “Comparações Triádicas de Tec-
nologia” ou Tricot. Este delineamen-
to experimental atribui grupos de 3 

cultivares a cada exploração e as-
senta na sua classificação baseada 
em características-chave (da melhor 
à pior). Foi implementada com su-
cesso em vários contextos (vejam-se 
os estudos de caso do feijão da Ni-
carágua e do SeedLinked) e pode ser 
gerida remotamente com facilidade 
através de aplicações próprias14, mi-
nimizando a facilitação e o suporte 
técnico. A análise da classificação é 
realizada pelo Plackett Luce model 
e pode ser integrada com variáveis 
pedoclimáticas (como covariáveis).

poucas
cultivares

m
uitas

cultivares

poucas

cultivaresm
ui

ta
s

cu
lti

va
re

s

Ensaio de cultivares a nível da rede – Avaliação agronómica

>100 
locais

>20 
locais

>2 
locais

• Classificação de cultivares 
da melhor à pior para cada 
característica avaliada 
(agricultores)

• Possibilidade de incluir 
variáveis climáticas e 
do solo (investigadores/
facilitadores)

• Dados quantitativos (ren-
dimento, teor de proteínas, 
altura das plantas, etc.)

• Avaliações qualitativas com 
escala de Likert (por exem-
plo, 1 a 5)

• Dados quantitativos (ren-
dimento, teor de proteínas, 
altura das plantas, etc.)

• Avaliações qualitativas com 
escala de Likert (por exem-
plo, 1 a 5)

• Dados quantitativos (ren-
dimento, teor de proteínas, 
altura das plantas, etc.)

• Avaliações qualitativas com 
escala de Likert (por exem-
plo, 1 a 5)

DESENHO TRIÁDICO

• >3 cultivares por local
• Verificação local em todos 

os locais
• Não é necessário um con-

trolo comum
• Os agricultores não po-

dem escolher as varieda-
des a ensaiar

• Todas as variedades es-
tão igualmente represen-
tadas no ensaio

DELINEAMENTO EM 
EXPLORAÇÕES SATÉLITE/

REGIONAIS – GxE BAYESIANO

• Dois tipos de explorações: Regio-
nal (grande) e Satélite (pequena)

• >2  cultivares por quinta satélite
• O número de variedades pode 

variar entre locais
• Não é necessário um controlo 

comum
• Os agricultores podem escolher 

as variedades a ensaiar
• Não é necessária replicação 

dentro do local

DELINEAMENTO EM 
BLOCOS INCOMPLETOS

• Não é necessária nenhu-
ma replicação dentro do 
local

• Pelo menos uma varieda-
de comum entre locais

DELINEAMENTO EM 
BLOCOS TOTALMENTE 

REPLICADOS

• Todas as variedades 
replicadas 2 ou 3 vezes 
em cada local

• Mesmas variedades em 
todos os locais

Modelo de Plackett-Luce

Modela dados de classificação 
e determina subgrupos de 
classificações à base de 

covariáveis pedoclimáticas

Modelo G × E hierárquico 
Bayesiano

O modelo assume que cada 
efeito (G, E e G × E) é retirado 
de uma distribuição comum

ANOVA ou Modelo Misto

Análise de Variância
(ANOVA) seguida de

• Modelo GGE. Análise de 
componentes principais 
(PCA) sobre matriz de efei-
tos da interação Genótipo 
mais Genótipo x Ambiente 
(G + G x E)

• Modelo AMMI (Modelo de 
Efeitos Principais Aditivos 
e Interação Multiplicativa). 
PCA sobre matriz de Am-
biente x Interação (G x E)

1

3

5

         N
.º locais na rede

2

N
.º cultivares no ensaio

4

R
ecolha e tratam

ento de dados
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FIGURA 3. Árvore de decisão para escolher o projeto experimental mais 
                    adequado à escala da rede15

15 Adaptado de Pierre Rivière (2019). Detalhes técnicos disponíveis em https://priviere.github.io/
PPBstats_book/ & Goldringer I., Rivière P., 2018. “Methods and Tools for decentralized on farm 
breeding”. [Métodos e Ferramentas para o melhoramento descentralizado on-farm]. Booklet #3 
[Folheto n.º 3]. Diversifood Project [Projeto Diversifood]
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A recolha de dados está no cerne do 
ensaio, pois deve produzir os dados 
mais fiáveis tendo em conta as limi-
tações de cada situação. Num ensaio 
participativo de cultivares on-farm, 
em que a recolha de dados é descen-
tralizada, a qualidade dos dados de-
pende muito da clareza do processo 
e da confiança entre os participan-
tes. Assim, é importante chegar a 
acordo e esclarecer antecipadamen-
te tanto a forma como as medições 
devem ser realizadas, como a forma 
como os dados serão tratados. 
Os seguintes aspetos da recolha de 
dados requerem atenção especial:
• As variáveis têm de ser relevan-

tes, ou seja, úteis para atingir os 

objetivos do ensaio
• Os dados têm de ser medidos 

com exatidão, de acordo com 
métodos e protocolos rigorosos

• Os dados têm de ser processados 
e armazenados de forma consis-
tente durante todo o ensaio.

Quanto aos protocolos, também no 
que se refere a potenciais limitações, 
é essencial ter em conta:
• Quem recolhe os dados. Acordar 

previamente os protocolos com 
a colaboração dos agricultores 
esclarece se as competências de 
recolha de dados e da mão-de-
-obra estão ou não asseguradas.

• Que dados são recolhidos. Va-

Recolha e tratamento de dados

TESTES ON-FARM PARA VARIEDADES
BIOLÓGICAS DE TRIGO NO REINO UNIDO

A iniciativa, financiada pelo projeto LIVESEED, teve como objetivo otimizar 
a escolha varietal de cultivares de trigo para explorações biológicas. Testou 
11 variedades de trigo escolhidas com base em informações de ensaios 
experimentais de variedades de parcelas em AB e com base na experiência 
dos agricultores. As variedades foram cultivadas em 11 explorações agríco-
las, em dois blocos, utilizando diferentes práticas de sementeira e de cultivo, 
e com amplo apoio da equipa de investigação. No primeiro ano, foi ado-
tado um delineamento em blocos incompletos equilibrados, enquanto no 
segundo ano a equipa escolheu um delineamento em blocos incompletos 
desequilibrados. Os parâmetros comuns a todas as variedades foi terem 
sido primeiro semeadas e posteriormente colhidas no mesmo dia, e a sua 
gestão ter sido idêntica ao nível da exploração; além disso, os agricultores 
puderam utilizar as suas próprias máquinas agrícolas e seguir as suas pró-
prias práticas culturais.

Dimensão
da rede

Custos

Apoio à investi-
gação necessário

DESTAQUES
• O ensaio foi executado sob 

condições biológicas reais, se-
guindo as práticas locais

• As faixas varietais em cada 
exploração foram colhidas e 
vendidas ou, numa explora-
ção, utilizadas nas suas ope-
rações de moagem para uso 
familiar/pequena escala

• A coordenação dos ensaios 
e a recolha de dados foram 
partilhadas entre a equipa de 
investigação e os agentes de 
campo locais

ESTUDO DE CASO 4
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FIGURA 4. Fluxo de trabalho útil para a recolha de dados de alta qualidade16

riáveis relevantes e bem escolhi-
das podem permitir uma avalia-
ção abrangente do “valor para o 
cultivo” de uma cultivar; por sua 
vez, isto contribui para uma clas-
sificação geral significativa das 
entradas do ensaio. As medidas 
a recolher devem centrar-se nos 
parâmetros mais importantes, 
em linha com os objetivos do 
ensaio acordados por todos os 
participantes, e serem facilmente 
mensuráveis, independentemen-
te das circunstâncias específicas.

• Como os dados são recolhidos. 
Para cumprir os padrões cientí-
ficos, é importante decidir quais 
os protocolos de medição e ava-
liação adequados e garantir que 
todos os participantes os com-
preendem.

O tipo de dados recolhidos num en-
saio depende das características 
que estão a ser avaliadas. Combi-
nando vários métodos, é possível 
reunir dados de qualidade científica 
e aceder a conhecimentos locais e 
empíricos, também relevantes para 
a avaliação bem-sucedida de culti-
vares. Os principais métodos a con-
siderar são:

• Medição (dados quantitativos). 
É medida uma característica 
quantitativa para todas as varie-
dades experimentais, com base 
num protocolo e num método 

acordados. Este método forne-
ce os dados mais homogéneos 
(e.g., altura da planta, peso dos 
frutos, rendimento).

• Pontuação (avaliação visual). 
Cada característica de interesse 
de cada variedade é classificada 
segundo protocolos acordados, 
usualmente por uma escala de 
Likert (e.g., de 1 a 5). A pontua-
ção de características específi-
cas pode ser atribuída de acordo 
com um guia com imagens, grá-
ficos de cores ou outros meios 
como referência para diferen-
tes utilizadores (e.g., cobertura 
do solo, cor das folhas, acama). 
A pontuação de características 
qualitativas, como vigor, resis-
tência à doença ou aparência 
geral, costuma ser feita por ava-
liação visual, explorando o co-
nhecimento que advém da expe-
riência dos participantes.

• Classificação. Cada variedade é 
classificada com base nas carac-
terísticas de interesse ou numa 
avaliação global (ou seja, que 
variedade prefiro? Ordenar va-
riedades da melhor para a pior). 
Esta abordagem não necessita 
de protocolos detalhados nem 
de ferramentas especializadas.

• Descrição (texto). Este método 
pode ser utilizado para regis-
tar observações adicionais não 

16 Baseado em Berti-Equille (2004) - consultar a secção de recursos

Definir objetivos
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previstas no protocolo. Pode ser 
difícil de processar devido à sua 
natureza heterogénea; no entan-
to, pode constituir a base para 
discussões em grupo úteis e es-
timulantes. 

Além dos dados brutos (ou proces-
sados) recolhidos no campo, é ainda 
necessário considerar os metada-
dos do ensaio. Estes incluem infor-
mações experimentais úteis para 
contextualizar os resultados da 
avaliação (localização, tipo de solo, 
registos meteorológicos, rotação 
de culturas, fertilização, dimensão 
da parcela, densidade de plantas, 
datas de sementeira, informações 
sobre as cultivares e os lotes de se-
mentes, além de dados pessoais dos 
envolvidos na avaliação, como ida-
de, sexo e profissão17).
Há ainda que mencionar o armaze-
namento de dados. Os dados de-
positados de forma acessível e in-
teroperável facilitam a análise e a 
partilha de informações. Quando os 
dados organizados e harmonizados 
são recolhidos ao longo do tempo, é 
criada uma base de dados a que os 
interessados acedem e onde podem 
encontrar informações históricas 
importantes. O acesso aos dados e 
a visualização interativa de forma 
clara e coerente pode apoiar a ava-

liação e incentivar a participação. 
Existem várias bases de dados para 
gerir ensaios em rede, como a SHi-
NeMaS18, a ClimMob (ver estudo de 
caso 4) e a SeedLinked (ver estudo 
de caso 1). 
Estas podem ser associadas a outras 
bases de dados para obter dados cli-
máticos19 ou de solos20 e combinadas 
com informações sobre as condições 
locais fornecidas pelos agricultores, 
muitas vezes mais precisas.

AVALIAÇÕES SENSORIAIS
Ler mais: 
https://seedtokitchen.horticulture.
wisc.edu/ and https://orgprints.org/
id/eprint/38095/
As qualidades organoléticas e culi-
nárias das variedades de AB são 
muito importantes para os inte-
ressados em cadeias alimentares 
mais curtas (como padeiros, con-
sumidores). Estão a ser desenvolvi-
das metodologias para avaliar es-
tas qualidades em conjunto com as 
características agronómicas. Como 
por exemplo:
• avaliação hedónica para dete-

tar preferências diferentes en-
tre produtos

• teste Napping para detetar di-
ferenças sensoriais entre os 
produtos

FIELD BOOK (LIVRO DE CAMPO): 
Aplicação de código aberto para recolha de 
dados de campo em Android
Trevor W. Rife e Jesse A. Poland, da Universidade do Es-
tado do Kansas, EUA, desenvolveram uma ferramenta 
útil para a recolha de dados de ensaios com cultivares. A 
aplicação é de código aberto e está disponível gratuita-
mente na loja Google Play e noutros repositórios online. A 
aplicação transforma um telefone ou tablet Android num 
dispositivo de captura de dados com a possibilidade de 
importar ficheiros .CSV (mapa de campo, características), 
exportá-los através de canais de partilha online (cloud, 
e-mail, SMS), e integrá-los numa base de dados pelo 
protocolo BrAPI. O Field Book também pode ser operado 
offline. Os dados são sempre guardados na memória in-
terna do dispositivo e podem transferir-se manualmente 
para um computador por um cabo USB.

É essencial que o regulamento da UE relativo à proteção de dados (RGPD) seja cumprido e que sejam 
utilizadas boas práticas, como o consentimento informado. https://gdpr.eu/https://plantmethods
https://plantmethods.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13007-020-00640-2
https://cds.climate.copernicus.eu/#!/home and https://www.worldclim.org/
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/resource-type/european-soil-database-soil-properties

17

18 
19
20

https://seedtokitchen.horticulture.wisc.edu/ and https://orgprints.org/id/eprint/38095/
https://seedtokitchen.horticulture.wisc.edu/ and https://orgprints.org/id/eprint/38095/
https://seedtokitchen.horticulture.wisc.edu/ and https://orgprints.org/id/eprint/38095/
https://gdpr.eu/
https://plantmethods.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13007-020-00640-2
https://cds.climate.copernicus.eu/#!/home
https://www.worldclim.org/
https://esdac.jrc.ec.europa.eu/resource-type/european-soil-database-soil-properties
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O aumento da capacidade para tes-
tar e avaliar as cultivares de AB  tem 
um potencial extraordinário, pois 
viabiliza o sucesso da agricultura 
biológica e apoia a transição agroe-
cológica. No entanto, na maioria dos 
países europeus, as infraestruturas 
atuais não são adequadas para o 
efeito21, sendo necessário criar no-
vos modelos para responder às ne-
cessidades de um setor biológico em 
rápido crescimento. 
Este folheto resume os resultados de 
um esforço de colaboração entre os 
parceiros do LIVESEED e partes inte-
ressadas de vários países europeus 
para atender a essas necessidades e 
coprojetar os pilares dos “novos mo-
delos de testes de cultivares para 
agricultura biológica” assentes na 
análise de objetivos e limitações22.
Alguns elementos-chave emergem 
deste trabalho de análise e Modela-
ção.
• Os ensaios de cultivares des-

centralizados on-farm requerem 
uma rede bem estabelecida e 
funcional. Os modelos inovado-
res de ensaios com cultivares, 
isentos das limitações dos mo-
delos experimentais clássicos 
(RCDB/ANOVA totalmente re-
plicado), exigem redes com um 
mínimo de 20 e um máximo mui-
to superior a 100 explorações 
agrícolas, o que representa uma 
meta ambiciosa em muitas re-
giões europeias.

• Redes dinâmicas de ensaios de 
cultivares requerem facilitado-
res qualificados, capazes de 
motivar e envolver os membros 
da rede, utilizando técnicas par-
ticipativas para tirar o máximo 
partido do conhecimento dos 
agricultores e das partes inte-
ressadas sobre o seu ambiente 

e as necessidades específicas da 
cadeia de valor. 

Do ponto de vista do delineamento 
experimental e da análise de dados, 
o volume de informações necessá-
rias para a compreensão dos tes-
tes de cultivares biológicas é muitas 
vezes maior e tem mais nuances do 
que num ambiente convencional. No 
entanto, o sector biológico é ainda 
demasiado pequeno para suportar 
os custos adicionais daí resultantes, 
exigindo abordagens inovadoras 
para responder ao desafio. Existem 
modelos experimentais alterna-
tivos e plataformas digitais cola-
borativas (como a SeedLinked e a 
Climmob, apresentadas nesta publi-
cação), que oferecem alguma visão 
de um futuro modelo europeu de 
ensaios de cultivares de AB. 

O conceito de “frugalidade” é es-
sencial para desenvolver uma in-
fraestrutura relevante, rentável e fi-
nanceiramente sustentável através 
da mobilização, do redirecionamento 
e da otimização dos recursos dispo-
níveis. No entanto, para atingir a am-
biciosa meta de 25% da área agríco-
la sob gestão em AB até 2030 (con-
forme exigido pela estratégia euro-
peia do Prado ao Prato), a questão 
da sustentabilidade económica para 
o MPAB e os ensaios de cultivares 
em agricultura biológica terá de ser 
abordada a nível sistémico. 
A metodologia e os exemplos apre-
sentados neste folheto indicam que 
as redes descentralizadas on-farm 
para o ensaio de cultivares em agri-
cultura biológica oferecem uma 
solução económica para este pro-
blema e podem desempenhar um 
papel fundamental no fomento do 
setor biológico, com investimentos 
direcionados tanto do setor público 
como do privado.

Conclusoes e 
recomendaçoes

https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2020/11/LIVESEED-D2.1_Overview-of-the-
organisational-models-of-cultivar-trials-for-organic-agriculture_corrected-version_TMP.pdf
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2021/02/21-01-29-LIVESEED_D2_3_final-compressed.pdf
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https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2020/11/LIVESEED-D2.1_Overview-of-the-organisational-models-of-cultivar-trials-for-organic-agriculture_corrected-version_TMP.pdf
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2020/11/LIVESEED-D2.1_Overview-of-the-organisational-models-of-cultivar-trials-for-organic-agriculture_corrected-version_TMP.pdf
https://www.liveseed.eu/wp-content/uploads/2021/02/21-01-29-LIVESEED_D2_3_final-compressed.pdf
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