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Agricultura Estudo mostra que produção bio é mais barata face à convencional. Docente critica "oportunismo" 

Biológicos são mais 
caros só na venda 

'Agricultura 
hiplogica poupá nos 

químicos mas tem 
custo de mão de obra 

e da certificação 

Virginla Alves 
valves@dinheirovivo.pt  

- r- A Direção Regional de Agricultu-
ra do Norte estudou, ao longo de 
quatro anos, o cultivo de cebola em 
dois modos de produção diferen-
tes, numa área idêntica: pelo mé-
todo convencional e pelas regras 
de agricultura biológica. Concluiu 
que esta última tem custos de pro-
dução muito mais baixos e até ga- 

rante maior quantidade de produ-
ção, mas chega ao mercado a um 
preço mais elevado. 

Traduzindo o estudo em núme-
ros, o que se verificou foi o seguin-
te: a cultura biológica não teve cus-
tos com a fertilização- do solo, en-
quanto a convenCional teve uma 
despesa de 5,75€. 

Em termos de proteção da cul-
tura contra pragas .e doenças, na 
biológica gastou-se 1,84C, enquan- 

to na convencional, o custo subiu 
aos 3,19€. 

Como resultado,.obtiveram-se 
160,5 quilos de cebolas biológicas, 
mas apenas 92,3 quilos das que fo-
ram produzidas de forma conven-
cional. 

A realidade mostra que, no mer-
cado, os preços dos dois tipos de 
cebola são bem dispares: uma 
consulta nos supermercados onli-
ne mostra que a cebola biológica  

pode custar 1,99€ por quilo, en-
quanto a convencional se arranja 
por 0,32€, ou seja, quase seis ve-
zes mais barata. 

Para Rui Rosa Dias, docente do 
IPAM e especialista em agroaliment  
tar, "o que se passa quando o con-
sumidor paga mais pelos produtos 
biológicos é apenas uma questão de 
oportunismo comercial, porque 
está na moda e faz-se um mau 
marketing agroalimentar". 

Uma leitura diferente faz Antó-
nio Lopes Dias, diretor-executivo 
da Associação Nacional da Indús-
tria para a Proteção das Plantas, ao 
defender que "os custos de produ-
ção implicam diferentes variáveis". 
No entanto, contrapõe: "Ë óbvio 
que a agricultura biológica tem 
uma produtividade menor que a 
convencional e, por essa ordem, os 
preços têm que ser mais elevados 
para compensar a diferença de 
produtividade". Reconhece que "a 
agricultura biológica tem vindo a 
crescer como uma resposta a um 
nicho de mercado". Considera que, 
para a dimensão do país, é boa a re-
lação oferta/procura, e sublinha 
que "o seu desenvolvimento de-
penderá sempre da procura". 

O presidente da Confederação 
de Jovens Agricultores, Luis Miran-
da, é da mesma opinião, admitin-
do que os custos de produção se-
jam menores, mas sublinhando 
que "a produção também é", apon-
tando essa como "uma das razões 
para os produtos serem mais ca-
ros". Por outro lado, lembra que "os 
custos de certificação são caros e o 
embalamento também encarece o 
produto". 

Mão de obra pesa nos bio 
Do lado dos produtores biológicos, 
Alfredo Sendim, responsável pela 
Herdade do Freixo do Meio, afirma 
quê "a agricultura biológica pro-
duz 30% do que é consumido, en-
quanto a convencional é respon-
sável por 30% do desperdício ali-
mentar. Uma substindçãoreal frfã 
equilibrartlffiffik'è evitar o des-
perdício". Quanto aos custos, sus-
tenta que "são mais baratos que os 
industriais, pela não aquisição de 
químicos", mas já admite que, pela 
mão de obra, "é muito mais cara", 
uma vez que este modo de produ-
ção não está mecanizado. 

Rui Rosa Dias acredita que, 
"com uma estratégia séria, a agri-
cultura biológica, mesmo em pe-
quenos volumes, teria espaço para 
crescer e medir forças com os 
grandes operadores, que têm o po-
der de manipular os mercados". • 

Eslratégias  Dois casos 
Produtores 
e clientes Juntos 
► A Associação para a Manutenção da 
Agricultura de Proximidade (AMAP) cons-
tituiu-se como um grupo informal de con-
sumidores que apoia agricultores, assegu-
rando o escoamento da produção biológi-
ca de uma época. Funciona através de um 
fornecimento semanal em que os interve-
nientes "assumem um compromisso de 24 
semanas, durante as épocas de outono/in-
verno e/ou primavera/verão, de compra-
rem um determinado valor em produtos",  

explicou Pedro Rocha, da AMAP. Desta for-
ma, "os clientes sabem o que compram e 
participam da produção, e os produtores 
têm a certeza que vão escoar os seus pro-
dutos". Estão em funcionamento duas 
AMAP, uma em Gaia, no Cantinho das Aro-
máticas, todos os sábados. E outra no Por-
to, no Pavilhão-Jardim do UPTec/Pinc, à 
terça-feira. Nesses dias, "todos poderão 
comprar horticolas, fruta, azeite, cogume-
los, frutos vermelhos, pão, compotas, pei-
xe, granola, infusões e condimentos, dire-
tamente aos agricultores". "Está prevista a 
criação de mais uma AMAP, na Maia, que 
vai contar com a colaboração da Lipor", 
antecipa Pedro Rocha. 

Partilhar 
as colheitas 
► Em Montemor-o-Novo, na Herdade 
Freixo do Meio, foi criado o projeto "Parti-
lhar as Colheitas, CSA Freixo do Meio", no 
qual os consumidores aderentes ao proje-
to, comprometem-se a adquirir quotas de 
produção, que correspondem a compro-
missos semanais de produção por parte 
do Freixo do Meio, e de consumo por par-
te dos consumidores aderentes, que po-
dem comprar, azeite, azeitona, arroz, car-
nes de bovino, peru, borrego, cabrito, por- 

co, galinha, galo, enchidos tradicionais, 
fiambre e carnes secas, patés, preparados 
à base de carne, cogumelos silvestres, ce-
reais, leguminosas, hortícolas frescas, se-
cas e conservadas, ovos, pinhões, farinha 
e biscoitos à base de bolota, pão, sabão, 
cortiça, madeira, lã e peles. "Trata-se de 
um acordo informal. Um cliente pode as-
sumir o compromisso de comprar uma 
caixa de vegetais por 10€. No entanto, a 
produção de cenoura foi boa nessa sema-
na e a caixa leva o equivalente a 12€, sem 
pagar esse excesso, porque numa outra 
semana a produção pode baixar, e a caixa 
ter apenas o valor de 8€", explicou Alfre-
do Sendim, responsável pela Herdade. 
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