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Resumo 

 

Os estudos sobre a sustentabilidade da produção do biológica do morango são reduzidos e nem 

sempre avaliam os impactes de forma integrada. A questão central da tese é se a produção de 

morango, nomeadamente produção biológica, será positiva para o Ambiente, Economia e Sociedade. 

Para dar resposta é efetuado o balanço ambiental, social e económico da produção biológica de 

morango, análise de um caso de estudo e fatores principais para a sua sustentabilidade. 

Para a avaliação ambiental dos impactes no ciclo de vida da produção de 1kg de morango, utilizou-

se o software Simapro, tendo sido analisados os impactes em 15 categorias ambientais e efetuada a 

sua comparação com produção convencional. 

O impacte da produção biológica na época obteve na generalidade valores inferiores, sendo que a 

produção convencional origina cerca de três vezes mais impactes que a produção de morango 

biológico. 

Em termos económicos, conclui-se que apesar de quantidades inferiores, o preço de venda 

acrescidos e os baixos inputs, revelam uma produção biológica mais lucrativa. Na vertente social, após 

revisão de literatura e avaliação estima-se um impacte positivo no consumidor, bem-estar do agricultor 

e sociedade local em termos sociais. 

Com este estudo foi possível concluir que a produção de morango biológico em termos sociais, 

ambientais e económicos é positiva se desenvolvida na época usual. Se for produzida fora da época 

este balanço pode ser alterado, o que desafia novos métodos de produção nesta situação e o 

consumidor a favorecer o consumo de morangos biológicos durante a sua estação usual de produção. 

 

Palavras-chave: Morango biológico, avaliação ambiental ciclo de vida, sustentabilidade económica, 

ambiental e social.  
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Abstract 

 

Studies on the sustainability of strawberry organic production are reduced and do not always assess 

impacts in an integrated way. The central question of the thesis is whether strawberry production, 

namely organic production, will be positive for the Environment, Economy and Society. 

To answer the central question is conducted an environmental, social and economic balance of 

organic strawberry production, analysis of a case study (organic strawberry farm) and main factors for 

its sustainability. 

For the environmental assessment of the life cycle impacts of 1 kg strawberry production, the 

Simapro software was used, and the impacts were analysed in 15 environmental categories and 

compared with conventional production. 

It was confirmed that the impact of organic production obtained lower impact, having been estimated 

on conventional production three times more impacts than in organic strawberry production. 

In economic terms, concludes that although lower quantities, increased sales prices and low inputs, 

show a more profitable organic production. On the social aspect, the literature review and case analysis 

identify a positive impact on the consumer, welfare of the farmer and local society in social aspects. 

With this study, it was possible to conclude that the production of organic strawberry in social, 

environmental and economic terms is positive if developed at the usual time. If it is produced out of 

season this balance can be changed, which challenges new production methods in this situation and 

the consumer to prefer the consumption of organic strawberries during their usual production season. 

 

Keywords: Organic strawberry, life cycle assessment, economic, environmental, social sustainability  
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1. Enquadramento  

1.1. Introdução 

Importância de uma produção alimentar com bom balanço ambiental, social e económico 

O sistema alimentar dominante, alicerçado numa agricultura intensiva e de grande escala 

combinada com os colossos agroindustriais, a grande distribuição e um consumo “predador”, são 

insustentáveis; uma vez que tem contribuído para alterações climáticas, produz gases com efeito de 

estufa e outros poluentes, está largamente dependente da energia fóssil, é fortemente consumidor de 

água potável, produz riscos para a saúde e gera assimetrias sociais e territoriais, fazendo parte de uma 

economia de exploração insustentável dos recursos do planeta. 

É a partir desta constatação que se deve progredir na construção de alternativas que se baseiem 

numa “economia de preservação, conservação e sustentação de toda a vida”. Com o aumento da 

população e a crescente necessidade por alimento, a produção é essencial.  

Deve ser imperativo repensar a forma como esta é feita e os recursos que utiliza, recorrendo a bens 

e serviços que a natureza nos oferece gratuitamente e com capacidade de renovação, respeitando o 

alcance e os limites de cada bio região, distribuindo com equidade os frutos alcançados, pensando nos 

direitos das gerações futuras e nos demais seres da comunidade de vida; proporcionando alimento não 

apenas no presente, mas também garantindo capacidade e meios para produção no futuro e uma 

qualidade de recurso. 

As comunidades dos dias de hoje começam a tomar consciência das consequências dos seus atos 

nas gerações futuras, também porque nos dias de hoje já se sofrem algumas consequências de 

gerações anteriores. Como tal algumas comunidades buscam garantir a sua soberania alimentar, 

produzindo o que consome, articulando produtores e consumidores numa verdadeira democracia 

alimentar. Sendo notável uma diminuição de agroquímicos devido a políticas agroambientais 

implementadas pelos governos atuais e uma pressão pública crescente no sentido de uma alimentação 

mais saudável e de qualidade, bem como uma preocupação para com o ambiente e futuras gerações.   

A agricultura biológica e outras formas de produção agrícola sustentável enquadram-se na lógica 

desta nova economia, que alguns têm designado por “bioeconomia” (Passet, 2005) e outros por 

“economia ecológica” (Andrei Cechin 2010). O seu crescimento à escala global, e um crescimento 

acelerado na EU nos últimos anos, com um aumento de cerca de 500 000 hectares de área biológica 

na EU durante a última década (European Commission 2016), com a Europa empenhada na pesquisa 

de inovações na sustentabilidade da comida e agricultura (Willer 2018), é prova de que este processo 

de mudança está em marcha e é imparável. 

A falta de preparação dos produtores na aplicação de conhecimentos e tecnologias no modo de 

produção biológico podem constituir um obstáculo às necessidades atuais de produzir em quantidade 

e qualidade. Existem, no entanto, outras condicionantes, como a qualidade e quantidade de água de 

rega, a contaminação do solo e poluição ambiental. Com efeito, a disponibilidade de água é um fator 

limitante da expansão das culturas em Portugal.  

As questões dos efeitos ambientais da produção e saúde, estão cada vez mais na agenda. Estudos 

epidemiológicos observaram uma associação consistente entre o consumo de dietas ricas em frutas e 

vegetais e um menor risco de doenças crônicas, incluindo cancro e doenças cardiovasculares. Há 

evidências acumuladas de que grande parte do potencial de promoção da saúde desses alimentos 

vegetais pode vir de fitoquímicos, compostos bioativos não designados como nutrientes tradicionais 

(Hannum and Hannum 2010). 

Morango – como caso de estudo  

Os morangos, dispõe de um conjunto de compostos biológicos, anti-oxidantes e com enzimas que 

tem várias contribuições para promover a saúde, reduzir o colesterol e logo tendências de doenças 

cardiovasculares, bloquear iniciativas cancerígenas e atenuar o envelhecimento cerebral (Hannum e 

Hannum 2010). 
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Por outro lado o morango é um, fruto apreciado pelo consumidor, cujo o consumo por inteiro sem a 

remoção da casca, sendo uma produção delicada, o que implica uma preocupação acrescida quando 

nomeado como dos frutos com maior resíduos de pesticidas na produção convencional (“Press | EWG’s 

2017 Shopper’s Guide to Pesticides in Produce” 2017). 

O morangueiro é produzido nas mais variadas regiões do Mundo, com maior predominância nas 

regiões temperadas do Hemisfério Norte. A conjugação de novas variedades, com maiores 

potencialidades agronómicas e adaptadas a diversas condições edafo-climáticas, com a diversidade 

dos sistemas de produção existentes, permitiu que hoje em dia, o morango possa estar disponível o 

ano inteiro (Palha, 2007). 

A cultura do morangueiro oferece, por conseguinte, uma rápida reconversão do capital despendido, 

o que não se verifica com qualquer outro tipo de produção frutícola, por unidade de terra cultivada em 

tão curto espaço de tempo. É por isso uma cultura com interessantes possibilidades no País e digna 

de atenção. Contudo devido à crescente procura por produtos alimentares biológicos e de superior 

qualidade, não esquecendo também a procura de sustentabilidade, cada vez mais presente na mente 

das comunidades atuais.  

Motivação e problema  

Foi escolhida a cultura do morango por três razões. Primeiro, por ser um produto com elevado 

interesse pelo consumidor, e o facto de Portugal reunir condições propicias à prática desta produção. 

Segundo por estar no top dos frutos com maior toxicidade devido ao uso de químicos na sua produção 

convencional. Terceiro, por ser uma cultura significativa em termos económicos para retornos 

financeiros da exploração.  

A produção biológica de morango surge como uma possibilidade de menor impacte e mais 

saudável para a produção de alimentos, mas por vezes é questionado se o balanço ambiental, social e 

económico é positivo e quais são os aspetos essenciais que podem contribuir para assegurar um bom 

balanço e a sustentabilidade deste modo de produção. 

A produção biológica do morango pode constituir uma alternativa viável ao panorama da produção 

Nacional na sua Sustentabilidade, considerando a crescente área biológica em Portugal e no 

mundo(Rural 2017; Willer 2018), revelando uma tendência de alteração da escolha do consumidor e 

politicas nacionais e europeias em prol de agricultura sustentável (Willer 2018). Os factos dos níveis de 

agricultura biológica apresentam capacidade para responder aos índices de necessidade de alimento 

mundiais e sem impactes negativos no ambiente; e pode limitar consideravelmente o problema do 

aquecimento global e das alterações climáticas, quando comparada com outros modos de agricultura 

(Badgley et al. 2007). Sendo que, a agricultura só pode contribuir para fornecer alimento suficiente para 

a população de 2050 com uma alteração do sistema alimentar e total da conversão para biológico 

(Muller et al. 2017).      

No entanto, são necessários estudos aprofundados da eficiência deste sistema de produção, 

principalmente nos aspetos referentes à sanidade vegetal, qualidade e quantidade de produção, e 

mesmo ao que se refere aos custos de produção da cultura segundo o modo de produção biológico, 

especialmente se a avaliação do seu balanço ambiental, económico e social é positiva ou não.  

Na avaliação do ciclo de vida, a agricultura biológica na Europa tem geralmente menores impactes 

ambientais por unidade de área do que agricultura convencional (Tuomisto et al. 2012). 

No entanto, estudos anteriores de ACV de produções de morango, são exclusivamente realizados 

para produções convencionais. Como é o caso de AVC da produção convencional de morango na 

Austrália indicando que a maior parte dos gases efeitos de estufa podem ser atribuídos ao uso de 

plástico e fertilizantes na produção (Gunady et al. 2012).  

Estudos semelhantes foram realizados para ACV do morango em Itália (Girgentiet et al., 2014), 

Inglaterra e Espanha (Williams et al. 2008) e Estados Unidos da Améria (Tabatabaie e Murthy 2016). 

Enquanto que, até à data, não existe em Portugal ACV da produção do morango biológico, inclusive é 
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de referenciar um estudo comparativo de produções convencionais e biológicas proveniente do Irão 

(Khoshnevisan, Rafiee, e Mousazadeh 2013), não existindo outros estudos semelhantes, para nosso 

conhecimento. Sendo objetivo deste estudo realizar uma ACV da produção biológica do morango e 

comparar com os resultados convencionais, de maneira a analisar os seus impactes ambientais numa 

perspetiva global e completa.     

. 

1.2. Objetivo e abordagem  

A questão central da tese e o seu título é se o Morango, nomeadamente a produção biológica 

será positiva para o Ambiente, Economia e Sociedade. 

 Para dar resposta à questão central da tese é efetuado o balanço ambiental, social e económico 

da produção biológica de morango, tendo em vista aferir o contributo para a sustentabilidade e 

identificar boas práticas de produção sustentável de morango, e métodos de produção aplicados num 

caso de estudo (exploração de morango biológica).  

No sentido de fundamentar a resposta, foram analisados todos os fatores inerentes a uma produção 

biológica, considerando a regulamentação, certificação e controlo aplicável e os estudos relevantes 

sobre o tema. Bem como o estudo prático de uma exploração certificada de morango, realizando 

análise económica da produção de morango, de modo a entender a sua viabilidade e custos da 

produção.   

Para além da vertente económica, pretende-se, paralelamente, realizar uma análise ambiental. A 

avaliação do ciclo de vida da produção dos morangos (biológico vs convencionais), diferencia-se 

sobretudo pela fase de produção (cradle-to-gate). A abordagem selecionada para a avaliação ambiental 

do ciclo de vida desta produção (cradle-to-gate), com base em dados obtidos numa exploração 

biológica, tem como objetivo entender os impactes da sua produção e efetuar uma comparação com a 

produção convencional de morango, tendo como base os dados existentes e os processos disponíveis 

na base de dados do software simapro.  

O programa de trabalhos abrange: 

• Enquadramento da Regulamentação, Certificação e Controlo associado a uma exploração 

biológica – breve descrição da origem deste tipo de produção e respetiva regulamentação 

inerente, delimitando a informação relevante para a produção e comercialização de um produto 

certificado bem como respetivo controlo da produção e normas legais.  

• Revisão do estado da arte 

o Identificação das atividades e necessidades da produção de morango –identificação 

das atividades associadas à agricultura biológica, balanço do estado atual da 

agricultura biológica e sua evolução bem como caracterização do morango e suas 

propriedades 

o Impactes Ambientais Sociais e Económicos dos diferentes ciclos de vida da produção 

e consumo de morango – neste capítulo irão ser revistos os estudos em literatura dos 

diversos impactes e pontos de interesse, na vertente ambiental, social e económica. 

o Produção em agricultura tradicional vs agricultura biológica – revisão dos estudos 

comparativos entre produções biológicas e convencionais e suas conclusões perante 

a vertente ambiental, económica e social.   

• Produção e Comercialização de Morango e boas práticas 

o Sistematização das atividades e balanços de uma produção – identificação das 

atividades inerentes à produção e balanço da produção e seus requisitos 

o Boas práticas de produção sustentável de morango – Identificação e seleção das 

melhores práticas de produção de morango biológico.  

• Análise de caso de estudo de exploração localizada em Santarém. 

o Sustentabilidade económica, através da análise das contas de cultura da produção em 

estudo. 
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o Avaliação de ciclo de vida do caso de estudo e comparação dos impactes ambientais 

com literatura e produção convencional 

• Conclusões sobre a sustentabilidade do morango em termos económicos, ambientais e sociais, 

e conclusões obtidas da investigação.  

Traduzindo-se essa abordagem a tese encontra-se estruturada da seguinte forma: 

Capítulo 1 – Enquadra a problemática e explica a abordagem. 

Capítulo 2 – Enquadra os requisitos legislativos e de certificação da produção biológica. 

Capítulo 3 – Identifica as necessidades de produção, e analisa os impactes ambientais, económicos e 

sociais, bem como a sua comparação com agricultura convencional.  

Capítulo 4 – Balanço da atividade de produção do morango e boas práticas para uma produção 

sustentável. 

Capítulo 5 – Análise de uma exploração de morango biológico, na sua vertente económica, ambiental 

e social. 

Capítulo 6 – Discussão de resultados com a comparação do caso de estudo com produções 

convencionais e definição da abordagem e limites. 

Capítulo 7 – Conclusões do estudo e resposta à questão central da tese justificada.  

Capítulo 8 – Referencias  

• Anexos  

o Anexo I – Documentos pertinentes e aspetos relevantes e facultados ao auditor / 

inspetor no recorrer da visita à exploração para certificação ou controlo; 

o Anexo II – Dados relativos a culturas e produções biológicas; 

o Anexo III – Contas de Cultura do morango em agricultura convencional; 

o Anexo IV – Modelação e Pressupostos ACV Simapro; 

o Anexo V – Figuras referentes à ACV do caso de estudo. 
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2. Enquadramento dos requisitos 

2.1.  Regulamentação Europeia e Rotulagem dos produtos  

Apesar da agricultura biológica já ser praticada desde há muito tempo, podemos situar a década 

de 70 como a época em que começou a surgir no mercado, nomeadamente nos países da Europa 

Central e do Norte, um volume crescente de produtos, contendo menções diversas, tais como 

“biológico”, “orgânico”, “biodinâmico”, “natural”, “ecológico” e outras, para além de eventuais logótipos 

privados relativos à sua certificação, normalmente de cariz associativo.  

Ora, dada a crescente procura por parte dos consumidores, assim como das diferenças normativas 

com base nas quais se fazia o controlo e a certificação desses produtos, variando de país para país, e 

muitas vezes, de região para região, a Comissão apresentou uma primeira proposta de regulamento 

ao Conselho, em 1988/89, no sentido de harmonizar as regas da agricultura biológica, da sua rotulagem 

e do seu controlo, ao nível da Comunidade Económica Europeia, na altura. 

De facto, a ausência de uma legislação comum levava a situações de concorrência desleal entre 

os operadores, a alguma falta de confiança nos mercados, a certos impedimentos à livre circulação de 

mercadorias e à possível existência de algumas operações enganosas ou fraudulentas junto dos 

consumidores, sem um tratamento adequado.  

No entanto, deve reconhecer-se que já nessa época, e apesar de ter crescido num contexto 

altamente desfavorável e até algo marginal face ao sistema de produção dominante (convencional), a 

produção biológica procurava uma visão holística do sistema de produção, envolvendo as diversas 

fases, desde a produção, a transformação, o acondicionamento e a embalagem dos produtos, até ao 

consumidor final (Crucefix, D., 2000).  

Nessa altura, o controlo e a certificação centrava-se no funcionamento de organizações 

associativas, com base nos seus respetivos cadernos de normas, que tinham como fator comum e 

porventura único, no seio do sector agrícola e alimentar, em geral, a característica de garantir o controlo 

em todas as fases do seu circuito dos produtos.   

Após toda uma série de debates e discussões entre os diversos representantes dos 12 Estados – 

Membros, na altura, e a própria Comissão Europeia, foi então aprovado e publicado o primeiro 

regulamento europeu para o modo de produção biológico dos produtores agrícolas e sua indicação nos 

produtos agrícolas e nos géneros alimentícios – Regulamento (CEE) Nº 2092 / 91, do Conselho de 24 

de junho de 1991.  

Neste capítulo, deve-se salientar o importante papel desempenhado, na altura, pelas organizações 

europeias associadas da IFOAM, organizações aliás que detinha, há já quase uma vintena de anos, 

um conjunto de normas de orientações para a agricultura biológica.  

O Regulamento inicial foi sofrendo, entretanto, várias dezenas de modificações sucessivas, até 

2007, numa média 4 alterações por ano, o que revela bem o dinamismo próprio do sector biológico.  

Publicado em 20 de Julho de 2007, o Regulamento (CE) Nº 834 / 07, do Conselho de 28 de Junho 

de 2007, relativo à produção biológica e à rotulagem dos produtos biológicos, está em aplicação desde 

1 de Janeiro de 2009, em todos os Estados – Membros da União Europeia, revogando o Regulamento 

(CEE) Nº2092 / 91, modificado, abordado anteriormente.  

A sua estrutura é mais lógica e de mais fácil perceção, sendo constituída por 7 títulos, 42 artigos e 

1 anexo, dispostos com se vê no quadro 1, com a diferenciação dos seus objetivos, princípios e regas 

de produção.  
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Quadro 1 – Estrutura do Reg. (CE) Nº 834 / 2007 

 

As razões deste novo Regulamento são expressas nos considerandos preliminares, 

nomeadamente o reconhecimento do papel duplamente social do método de produção biológica, por 

um lado, pelo abastecimento de um mercado específico que responde à procura dos consumidores e, 

por outro lado, pelo fornecimento de bens públicos que contribuem para a proteção do ambiente e do 

bem-estar dos animais, bem como para o desenvolvimento rural.  

Por outro lado, esta nova abordagem tem, supostamente, o intuito de alguma simplificação e maior 

coerência global, numa perspetiva de incentivo à harmonização das normas, assumindo o crescimento 

da produção biológica no quadro da política agrícola, embora estreitamente ligada à evolução dos 

mercados agrícolas.  

A produção biológica é, desde logo, definida como “um sistema global de gestão de explorações 

agrícolas e de géneros alimentícios que combina as melhores práticas ambientais, um elevado nível 

de biodiversidade, a preservação dos recursos naturais, a aplicação de normas exigentes em matéria 

de bem-estar dos animais e métodos de produção em sintonia com a preferência de certos 

consumidores por produtos obtidos utilizando substâncias e processos naturais” (Ferreira et al., 2012).  

Como novidade deste novo pacote regulamentar, conta – se, por exemplo, a abertura das regras à 

produção aquícola, à colheita de algas marinhas, ao vinho biológico e às leveduras biológicas, âmbito 

que foram sendo objeto de publicação das respetivas normas de execução (quadro 2).  

  

Título I – Objetivo, âmbito de aplicação e definições (art.1º e 2º). 

 Título II – Objetivos e princípios da produção biológica (art.3º a 7º). 

 Título III – Regras de Produção  

  Cap. 1 – Regras gerais aplicáveis à produção (art.8º a 10º). 

  Cap. 2 – Produção agrícola (art.11º a 17º). 

  Cap. 3 – Produção de alimentos transformados para animais (art.18º). 

  Cap. 4 – Produção de géneros alimentícios transformados (art. 19º a 21º). 

  Cap. 5 – Flexibilidade (art. 22º). 

 Título IV – Rotulagem (art. 23º a 26º). 

Título V – Controlos (art.27º 31º). 

Título VI – Relações com países terceiros (art. 32º e 33º). 

Título VII – Disposições finais e transitórias (art. 34º a 42º). 

Anexo (referente ao nº1 do art. 23º).   
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Quadro 2 - Normas de execução previstas no Reg. (CE) Nº 834 / 2007 

Regulamentos Principais assuntos abordados 

889 / 2008 

2273 / 2017 

 

 

 

 

271 / 2010 

Título II – Regras de produção, transformação, acondicionamento, transporte 

e armazenagem de produtos biológicos 

Título III – Rotulagem  

Título IV – Controlos – requisitos mínimos de controlo e requisitos aplicáveis 

aos produtos vegetais e animais, preparação de produtos, importação e 

subcontratação a terceiros 

Logótipo europeu da produção biológica  

1235 / 2008 

537 / 2008 

471 / 2010 

590 / 2011 

1084 / 2011 

1267 / 2011 

126 / 2012 

Regime de importação de produtos biológicos de países terceiros e lista de 

países terceiros  

1254 / 2008 Leveduras e produtos à base de leveduras 

710 / 2009 

1364 /2013 

Produção aquícola biológica de animais e de algas marinhas  

426 / 2011 Publicação das listas dos operadores e produtos certificados pelos Estados – 

Membros  

203 / 2012 Vinho biológico 

1842 / 2016 Certificado de inspeção eletrónico de produtos biológicos e outros elementos  

 

A regulamentação atual mantém-se aplicável a qualquer “operador” que exerça atividades em 

qualquer fase de produção, preparação e distribuição, podendo apenas os Estados – Membros isentar 

os distribuidores de géneros ou produtos pré-embalados, na condição de que os mesmos sejam 

vendidos diretamente ao consumidor.  

Deve-se ter atenção ao facto de ela ser aplicável sem prejuízo de outras disposições comunitárias, 

incluindo a legislação comunitária, incluindo a legislação em matérias de géneros alimentícios e de 

alimentação animal.  

Finalmente, e tendo em conta a habitual dinâmica do sector biológico, é muito provável que estas 

regras comunitárias sejam revistas a breve prazo, à luz da experiência adquirida, nomeadamente ao 

nível dos requisitos de controlo.  

 

2.2. Certificação e Controlo da Produção biológica   

Em primeiro lugar, importa ter em conta que a opção pela produção biológica é em si um ato 

voluntário do produtor, mesmo que isso possa resultar de um conjunto de fatores variável, consoante 

os casos, desde as motivações de carácter ecológico, filosófico ou antroposófico, até às simples razões 

de sobrevivência económica ou de mais valia na comercialização dos produtos, ou mesmo às razões 

relacionadas com a obtenção de ajudas financeiras ou outras.  

Assim, no quadro atual, podemos dizer que o modo de produção biológico é de carácter facultativo. 

Por outro lado, o produtor pode respeitar os princípios e práticas da produção biológica, sem que isso 

implique necessariamente que seja submetido ao processo de controlo e certificação. De facto, esse 

processo só é imprescindível, no caso de se pretender a ostentação de indicações nos produtos 

obtidos, a colocar no mercado, as quais sugiram de algum modo ao consumidor ou ao cliente dos 

mesmos que estes foram obtidos em produção biológica.  



 
8 

Ao nível da regulamentação europeia aplicável, podemos desde logo constatar nos seus 

considerados preliminares, que a sua adoção “desempenha um papel cada vez mais importante no 

quadro da politica agrícola e está estreitamente ligada à evolução dos mercados agrícolas”, além de 

pretender “garantir uma concorrência leal e o funcionamento adequado do mercado interno dos 

produtos biológicos, bem como manter e justificar a confiança dos consumidores nos produtos rotulados 

como tal” (Ferreira et al., 2012). 

Por outro lado, a crescente procura dos produtos biológicos, frequentemente associada a um preço 

mais elevado, pode levar ao desenvolvimento das possibilidades de fraudes ou de irregularidades ou 

desvios face às exigências definidas, o que vem fundamentar a necessidade de um controlo em todas 

as fases do processo de produção e preparação do produto até à sua colocação no mercado, bem 

como da certificação dos produtos finais ou acabados, sejam eles produtos agrícolas primários ou 

produtos transformados.  

Com o desenvolvimento do sector da produção biológica, um pouco por todo o mundo, assim como 

dos fenómenos de crescente globalização e comércio internacional, a distância entre o produtor e o 

consumidor aumentou tanto que, na maioria das vezes, já não há contacto entre essas duas partes.  

Deste modo, impõe-se, naturalmente, a intervenção de entidades independentes, chamadas de 

“terceira parte”, isto é, os organismos de controlo e certificação, no sentido de poderem verificar e 

atestar a conformidade dos produtos.  

Só assim é possível facilitar as trocas comerciais destes produtos, cuja certificação assegura o 

reconhecimento da equivalência, de modo transparente, para além de transmitir a confiança adequada 

no seio dos diferentes agentes do mercado e juto do consumidor. 

Os requisitos gerais para os organismos de certificação de produtos estão definidos na norma da 

qualidade NP / EN 45011, correspondente ao Guia ISSO / IEC 65. No entanto, pode dar-se o caso de 

um organismo apenas proceder à inspeção, não abrangendo a certificação de produtos, aplicando-se 

então a norma da qualidade ISSO 17020, que define os critérios gerais para o funcionamento de 

diferentes organismos de inspeção.  

As normas da qualidade apontam para um conjunto de requisitos gerais ao nível da organização, 

do funcionamento, da eventual subcontratação (por exemplo, em caso de ensaios laboratoriais 

realizados no exterior, os laboratórios devem estar acreditados de acordo com a norma da qualidade 

ISSO 17025, além da necessidade de contrato escrito entre este e o organismo), do sistema da 

qualidade, do pessoal ao serviço, da confidencialidade, dos procedimentos de avaliação (controlo) e 

certificação, do acompanhamento da utilização dos documentos e marcas de conformidade, da 

realização de auditorias internas e revisões pela direção, assim como dos eventuais recursos e 

reclamações.  

Em suma, os organismos de controlo e certificação devem poder demonstrar que funcionam de 

forma não discriminatória, independente, imparcial, competente e eficaz.  

Ao nível da União Europeia, o Reg. (CE) nº 834 / 2007, modificado, define a aplicação e sujeição 

ao “sistema de controlo”, nos artigos 27º e 28º, além dos requisitos do “controlo”, no Reg. (CE) Nº 889 

/ 2008, modificado, nos artigos 63º a 92º.  

Assim todo o operador que produza, prepare, armazene, distribua ou importe de um país terceiro 

produtos biológicos, para a sua posterior comercialização, ou que comercialize, deve submeter a sua 

atividade ao regime de controlo, podendo os Estados – Membros isentar apenas os operadores que 

vendam esses produtos diretamente ao consumidor ou utilizador final, desde que não produzam, 

preparem, armazenem – a não ser em conexão com o ponto de venda – nem os importem dum país 

terceiro.  
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Cada Estado – Membro pode optar entre um dos seguintes sistemas de controlo:  

A – Sistema operado por organismos privados reconhecidos pela autoridade competente. 

B – Sistema operado por uma (ou mais) autoridade(s) designada(s) de controlo.  

C – Sistema operado por uma (ou mais) autoridade(s) designada(s) e controlo e por organismos 

privados reconhecidos (Sistema misto, do tipo A + B). 

A maioria dos países da União Europeia viria adotar o sistema do tipo A, entre os quais Portugal, 

França, Bélgica, Alemanha, Reino Unido e Itália.  

Estão em funcionamento, por ordem cronológica do seu reconhecimento (no Continente), as 

seguintes organizações: a Ecocert – Portugal (ex – Socert – Portugal), a Sativa, a Certiplanet, a Certis, 

a Agricert, a Codimaco e a SGS – Portugal, cada uma com o seu nº de código (tipo PT-BIO-XX), relativo 

ao reconhecimento como organismo de certificação. 

A regulamentação europeia prevê, portanto, um conjunto de deveres e compromissos a tomar pelos 

produtores, por um lado, bem como pelos organismos de certificação que estejam reconhecidos e pelos 

próprios organismos oficiais competentes, que devem ser do seu conhecimento prévio. 

Com a entrada em vigor do Reg. (CE) nº 834 / 2007, passou ainda a ser obrigatória a acreditação 

dos organismos de cerificação no âmbito da produção biológica, sendo a nível nacional o IPAC – 

Instituto Português de Acreditação – a entidade responsável para o efeito. 

O processo com vista à certificação inicia-se, normalmente, com o preenchimento de um 

questionário e da assinatura de um contrato entre o requerente e o organismo de certificação por ele 

designado, além do pagamento da respetiva tarifa, em função da tabela de preços em vigor no respetivo 

organismo, a qual deve ser assumida com total transparência.  

No final de cada visita de controlo, quer da inicial, quer em qualquer uma das seguintes, é elaborado 

um relatório pelo técnico auditor/inspetor, que deve ser também assinado pelo operador (ou pelo seu 

representante), sendo depois todo o processo apreciado pelo setor ou departamento de certificação e, 

se necessário, com a obtenção de parecer (não vinculativo) do Conselho de Certificação, que é um 

órgão consultivo, após o que são então emitidas as respetivas conclusões e as eventuais melhorias a 

implementar.  

No caso da produção vegetal, e sempre que o operador demonstre habilitação para a agricultura 

biológica, é-lhe normalmente atribuído um primeiro documento, que atesta o início da fase de 

“conversão à agricultura biológica”, relativa às parcelas em causa, as quais devem constar da sua 

notificação de atividade, como operador do modo de produção biológico, junto da autoridade 

competente. 

Todos os anos, em caso de renovação do contrato, deverá proceder-se a um controlo físico 

completo, além de possíveis visitas suplementares, anunciadas ou não, em função da avaliação dos 

riscos para cada caso e do plano de controlo definido pelo organismo de certificação.  

Em caso de avaliação positiva, serão concedidos os documentos de certificação (licença e 

certificado / prova documental). 

O organismo de certificação deve manter uma lista atualizada periodicamente, relativa aos 

operadores sob controlo e os respetivos produtos certificados.  No entanto, deve ser mantida a 

confidencialidade de todas as restantes informações recolhidas e constantes nos processos de controlo 

e certificação dos seus operadores.  

Tendo em vista os objetivos da boa execução das etapas do processo de controlo, evitando a 

adoção de eventuais ações corretivas no sentido de corrigir situações de não – conformidade, da 

responsabilidade dos produtores, estes devem preparar, com a devida antecedência, os elementos 

relativos à sua atividade e todos os comprovativos e evidências objetivas da sua conformidade.  
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Durante as visitas de controlo, existem diferentes tipos de verificação a realizar por parte dos 

auditores / inspetores, incluindo os aspetos visuais (ex: parcelas, culturas em curso, produtos em 

armazém), a possível colheita de amostras para ensaios laboratoriais, mas também outros, de carácter 

documental, a partir dos quais o produtor deve poder evidenciar a conformidade das operações ao 

longo de um determinado período de tempo anterior, nomeadamente desde a última visita realizada.  

Assim, e no interesse do produtor, ele deve manter os documentos pertinentes devidamente 

organizados em dossier próprios para o efeito, os quais serão facultados para consulta pelo auditor / 

inspetor, principalmente na visita anual mais detalhada, incluindo, nomeadamente os aspetos 

mencionados em anexo I.  

Compete ainda ao organismo de certificação proceder às ações de acompanhamento e controlo 

junto dos pontos de venda dos produtos certificados em nome dos seus operadores, em geral.  

A verificação de situações de não conformidade da maior gravidade durante as visitas de controlo 

pode implicar a suspensão / anulação da licença ou a sua não atribuição, durante um determinado 

período, a definir pelo organismo de certificação, para cada caso tipo.  

Em consequência disso, o operador ficará impedido, durante aquele período, de utilizar quaisquer 

indicações alusivas à produção biológica e / ou publicidade dos seus produtos.  

Note-se que o organismo de controlo e certificação tem as suas funções e responsabilidades 

definidas e enquadradas pela regulamentação europeia e pela norma da qualidade aplicável. 

Assim, por exemplo, em caso de deteção de fraude, ele deve transmitir a informação pertinente 

junto da autoridade competente na sua supervisão e reconhecimento, que a deve encaminhar para os 

organismos de intervenção com poderes para o efeito (ex: ASAE), sem prejuízos de eventual ação 

judicial contra os seus autores, sempre que se suponham danos ou prejuízos diretos ou indiretos para 

o organismo de controlo e certificação (Serrador, 2011).  
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3. Produção, comercialização de morangos e Impacte Ambiental - Estado da Arte 

3.1. Identificação das atividades e necessidades da produção 

Atualmente, os conceitos, princípios e objetivos da agricultura biológica têm sido alvo de discussão, 

das quais surgem definições dadas por alguns organismos privados do sector que, a nível mundial, 

integram a Federação Internacional dos Movimentos de Agricultura Biológica (IFOAM – International 

Federation of Organic Agriculture Movements).  

Em 2005, a Assembleia Geral da IFOAM aprovou os novos princípios de base da agricultura 

biológica a serem aplicados a nível mundial. Em 2007, a FAO, organização pertencente à Organização 

das Nações Unidas (ONU) para a agricultura e alimentação, anunciou na sua Conferência Internacional 

sobre Agricultura Biológica e Segurança Alimentar, que: 1) Os níveis de agricultura biológica 

apresentam capacidade para responder aos indicies de necessidade de alimento mundiais e sem 

impactes negativos no ambiente; 2) A agricultura biológica pode limitar consideravelmente o problema 

do aquecimento global e das alterações climáticas.  

Estas conclusões foram apresentadas num trabalho de investigação realizado na Universidade de 

Michigan, com base em 293 casos analisados em todo o mundo, onde se procedeu a uma comparação 

entre a agricultura biológica e os restantes modos de produção agroalimentar (Badgley et al., 2007). 

Estas conclusões apresentam uma grande relevância e devem servir de base para o desenvolvimento 

de novas políticas agrícolas quer numa escala local, nacional ou mundial.  

A agricultura biológica é ainda considerada como um modo de agricultura “sustentável” ou 

“alternativa” relativamente à agricultura dita “convencional” ou de “produção integrada”. É o modo de 

produção que mais longe vai e melhor atinge os objetivos duma agricultura sustentável e que deve ser 

no longo prazo o caminho a seguir, desde que melhorias técnicas e económicas sejam feitas. É um 

sistema de produção que evita ou exclui a quase totalidade de produtos químicos de síntese como 

adubos, pesticidas, reguladores de crescimento e aditivos alimentares para animais (Ferreira et al. 

2012). 

Para que seja praticável na máxima extensão, os sistemas de agricultura biológica recorrem a 

rotações culturais, resíduos das culturas, estrume de animais, plantas leguminosas “fixadoras” de 

azoto, adubos verdes, todos os resíduos orgânicos da exploração agrícola, luta biológica contra pragas 

e doenças e outras práticas culturais, de modo a manter a produtividade do solo. O conceito de solo 

como um sistema vivo que desenvolve as atividades de organismos uteis é central nesta definição 

(Lampkin, 1990). Esta ideia aponta uma ligação essencial entre solo, planta, animal e homem, conceito 

que alguns descrevem globais, mas pode ser discutido de maneira mais prática. Simplificando, é o 

reconhecimento de que na agricultura, tal como na natureza, qualquer coisa afeta tudo o resto.  

A agricultura biológica é mais do que um sistema de produção que inclui ou exclui certos produtos. 

É um conjunto de processos que resultam num ecossistema sustentável, em alimentos seguros e 

nutritivamente equilibrados, em bem-estar animal e em justiça social. A agricultura biológica produz 

alimento e fibras de forma ambiental, social e economicamente sã e sustentável. Reduz a utilização de 

fatores de produção externos, como é caso de adubos e pesticidas. Em agricultura biológica não são 

utilizados (salvo raras exceções) adubos minerais e pesticidas químicos de síntese(Ferreira et al. 2012). 

A Agricultura biológica é um dos sectores com um crescimento mais acentuado dentro do mundo 

agrícola. Apesar de representar apenas 1% da área agrícola mundial, biológico é um dos rótulos mais 

reconhecidos, e nos dias de hoje muitas pessoas em países desenvolvidos consomem alguma 

quantidade de produtos biológicos, ambicionando por mais. Existe uma ampla gama de interpretações 

do que significa biológico pelos diferentes atores do sector (Seufert, Ramankutty, e Mayerhofer 2017). 
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Figura 1 - Crescimento Mundial da área agricultura biológica e quota biológica 1999 – 2016  

Fonte: (Willer 2018) 

Em Portugal, os primeiros registos oficiais de superfície notificada em agricultura biológica 

verificaram-se em 1994, ano em que a superfície total atingiu os 7.183 hectares. No ano de 2015, a 

superfície em agricultura biológica atingiu o valor de 239.864 hectares, o que corresponde a um 

acréscimo de 12% face a 2014 (Fig. 2), correspondendo a 6,7 % da superfície agrícola utilizada (Rural 

2017). 

Figura 2 – Evolução da superfície em agricultura biológica (ha) – Continente (Fonte: DGADR, 2017) 

 

Entre 2007 e 2013, após um novo acréscimo da superfície no primeiro ano para 229.717 

hectares, passaram a verificar-se sucessivos decréscimos que até ao final do período, 

corresponderam a cerca de -15% da superfície inicial deste período. Esta variação resulta não 

só da alteração do regime de apoios ao modo de produção, mas também de uma alteração da 

metodologia de recolha da informação estatística. A subida verificada após 2014, consiste por um lado, 

a consolidação da produção biológica e por outro, a resposta a um novo regime de apoios a este modo 

de produção a vigorar de 2014 a 2020 (Rural 2017). 
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Portugal de acordo com “FIBL & IFOAM - Organics international” (Willer 2018), conta com 4313 

Produtores, 616 processadores, 9 Importadores e 7 Exportadores biológicos. 

O consumidor regular confia nos produtos biológicos porque acredita que estes são mais saudáveis 

e saborosos comparativamente aos produtos não biológicos. Esta crença é suportada pelo dia a dia de 

experiencia e pelo passar da palavra: uma crescente biblioteca de informação suporta esta escolha de 

alimento e confiança em alimentos biológicos (Naspetti e Zanoli 2014).  

No âmbito do plano de ação Europeu para o alimento biológico e agricultura (COM (2004)415), a 

comissão reconhece o duplo papel da agricultura biológica na sociedade, i.e., pelo ambiente e pelo 

fornecimento de elevada qualidade (rótulo biológico) produtos alimentares. Considerando o exemplo 

da Grécia, onde estudos demonstram resumidamente que apesar de o primeiro papel da agricultura 

biológica relativamente ao ambiente é bem sucedido, sendo que relativamente ao segundo em termos 

de fornecimento de rotulagem de produtos alimentares aparentemente falhou (Argyropoulos et al. 

2013). 

Apesar dos baixos rendimentos produtivos em sistemas de produção biológicos, estudos revelam 

considerável evidencias em termos de benefícios ambientais e sociais. Dadas estas vantagens, e o 

potencial de melhorias nos sistemas biológicos, autores falam em aumentos nos investimentos em 

sistemas de produção baseados no biológico e ecológico, nos seus estudos e extensão (Shennan et 

al. 2017).  

Na medida em que a biodiversidade pode ser perdida antes de afetar a provisão de serviços não é 

clara. Serviços como controlo natural de pragas são o resultado da complexa rede de interações entre 

espécies em comunidade. Estes serviços fornecem benefícios económicos substanciais, se não 

inestimáveis para os seres humanos, particularmente na produção de alimentos (Losey 2006; Klein et 

al. 2006). Muitos estudos sugerem que um grande grupo de espécies é necessário para manter o 

funcionamento dos ecossistemas, especialmente em produções agrícolas intensiva(Loreau et al. 2001; 

Tscharntke et al. 2005). 

Por exemplo, para insetos polinizadores, a manutenção de uma diversidade de espécies é 

essencial para sustentar os serviços de polinização das plantas devido às variações anuais na 

composição da comunidade (Kremen, Williams, e Thorp 2002). Para o serviço de controlo natural de 

pragas, a situação é mais complexa (Snyder et al. 2006) descobriram que um maior número de 

espécies predadoras aumentou a supressão de afídios, mas, em contraste, (Rodríguez e Hawkins 

2000) descobriram que as espécies ricas em comunidades de parasitoides não resulta num aumento 

da taxa de parasitismo comparando com espécies ricas em comunidades. Em vez disso, parece que 

pelo menos em algumas comunidades hospedeiras-parasitoides, uma ou algumas espécies conduzem 

a dinâmica do sistema, com espécies adicionais contribuindo pouco para o controlo de pragas 

(Hawkins, 1994). 

Para além das comprovadas vantagens em termos de Ambientais e ecológicos, uma outra questão 

surge, se a agricultura biológica tem a capacidade de alimentar o mundo. Os aumentos dos 

rendimentos produtivos de numerosas culturas nos últimos 50 anos, foram conseguidos através de 

dispendiosos inputs com elevados custo de energia e indesejáveis efeitos ambientais como perdas de 

nutrientes, degradação do solo e biodiversidade comprometida (Tilman et al., 2001).  

Agricultura biológica por outro lado, compreende um conjunto de praticas de gestão em prol de 

uma produção amiga do ambiente evitando o uso de fertilizantes sintéticos e pesticidas e por forte 

dependência de um ciclo fechado de nutrientes, incluindo fixação de nitrogénio biológico e rotação de 

culturas, de forma a suportar a fertilidade do solo aumentando a sua matéria orgânica (Leifeld 2012). 

Transformação para AB é, claro, não apenas sobre fornecimento N, mas antes uma interação de 

preocupações e resultados sociais, ambientais e económicos. Importantes problemas incluem 

manutenção das condições do solo, fornecimento de outros nutrientes alem de N, recursos humanos, 

controlo de pestes, doenças e ervas, qualidade e segurança do produto, e minimizar efeitos ambientais 
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fora do local (Connor 2008). Certamente agora é a altura, para análises imparciais de sistemas de 

produção agrícola alternativos em procura de soluções de gestão ótimas.  

O mundo precisa de agricultura altamente produtiva que possa salvar tanto terreno quanto possível 

para natureza (Waggoner, 1994). Existe um enorme enfase em agricultura convencional para melhorar 

as fórmulas de fertilizantes e métodos localmente específicos de aplicação, tempo e quantidade para 

otimizar produções e ambiente. Ao mesmo tempo, nutrição das culturas, e não apenas N, é questão 

critica em AB devido a existirem poucas localizações com quantidade de nutrientes orgânicos suficiente 

disponível (Connor 2008). 

A certificação fornece aos produtores a oportunidade de chegar a mercados biológicos e 

beneficiarem de preços premium dos produtos. Relativamente a certificação de produtos biológicos e 

o seu preço premium, alguns críticos afirmam que os mercados de exportação são apenas acessíveis 

a grandes produtores, ou apenas a alguns bem organizados pequenos produtores e os benefícios dos 

produtos orgânicos maioritariamente vão para intermediários e comerciantes (Abele et al., 2007).  

Mesmo assim, em ordem de facilitar o acesso de pequenos proprietários a certificação e mercados, 

IFOAM promove algumas ferramentas e estratégias como certificação em grupo via Sistemas de 

controlo interno (ICS-"Internal Control Sytems") e "Participatory Guarantee Systems" (PGS) que é 

baseado em confiança social e troca de conhecimentos (Jouzi et al. 2017).  

O morango é uma importante fruta a nível mundial, produzida de forma convencional como 

biológica em campo aberto como em estufa, ou tuneis. O uso intensivo de químicos, como adubos, 

pesticidas e fungicidas encontram-se presente na produção convencional, de forma a apresentar uma 

maior produtividade e rendimento.  

A elevada quantidade de pesticidas utilizados resulta em pesticida residual em mais de 50% das 

amostras de morango, numa analise feita pelo Danish Veterinary e Food Administration (Jensen et al., 

2010), sendo que o morango ainda nos dias de hoje encontra-se no top da lista dos “The Dirty Dozen” 

da “EWG Guida do comprador de pesticidas no produto”, estando em primeiro lugar no ranking anual 

de produção convencional com maior resíduo de pesticidas (“Press | EWG’s 2017 Shopper’s Guide to 

Pesticides in Produce” 2017). Sendo a produção de morango mundial representada por 2.3% (Willer 

2018). 

As plantas hospedam uma ampla gama de microrganismos epífitos fúngicos e bacterianos, que 

desempenham um papel importante no crescimento, saúde e bem estar (Kinkel, 1997; Andrews e 

Harris, 2000), apesar de o conhecimento microbiota epífita natural em morangos é limitado (Jensen et 

al. 2013). 

O morango reproduz-se sexualmente via semente, este também se pode reproduzir 

assexuadamente usando os estolhos, que cresce alguns cm afastados da planta "mãe" antes de 

enraizar na terra os nós e desenvolver uma nova coroa. Passadas algumas semanas, o estolho 

deteriorara-se e uma nova "irmã" clone é independente da sua "mãe", eventualmente crescendo as 

suas próprias flores, folhas e estolhos (Martin e Tepe 2014, Davis 2015).  

O fruto do morangueiro na realidade não é uma baga, mas em vez disso é um recetáculo de 

centenas de minúsculas frutas, conhecidos como aquénios. Flores têm cinco ou mais pétalas brancas 

obovadas que cercam até trinta estames, que por sua vez, cercam um recetáculo cónico elevado, 

coberto por até 500 pistilos, cada um em cima de um carpel individual (Galetta e Himelrick 1989). Após 

a polinização, este recetáculo aumenta e fica vermelho, desenvolvendo-se o fruto que comemos. O 

atual fruto é aquênio que se desenvolvem a partir de cada carpel, segurando uma semente na superfície 

de cada recetáculo (Himelrick et al., 2002, Martin e Tepe 2014). 

Existem dois grupos principais de morangos comerciais cultivados hoje me dia, cada um com 

muitos cultivares. Os morangos de "june-bearing" ou "short-day" desenvolvem os seus botões florais 

nos dias mais curtos do final do verão e inicio de outono, invernando até a primavera seguinte quando 
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produzem o fruto e junho próximo do hemisfério norte ou dezembro no hemisfério sul. O resto do verão 

é dedicado ao "runnering" e ao crescimento vegetativo (Himelrick et al., 2002). 

O calendário de produção de morango depende fortemente do ambiente no qual eles são 

cultivados. Os morangos "short-day" formam brotos de flores no campo durante o final do verão e inicio 

do outono. O número mínimo de dias curtos necessários para induzir a iniciação do broto é estimado 

entre 7-24 (Hancock 1999), embora pesquisas mais recentes indiquem que a temperatura também 

desempenha um papel muito mais importante do que se entendeu anteriormente (Hollender et al., 

2011).  

Geralmente, temperaturas mais elevadas, cerca de 30ºC, significam que mais de 20 dias curtos 

são necessários para que os morangos formem brotos de flores, enquanto   que em temperaturas 

próximas dos 24º, as plantas só precisam de 10 dias curtos (Hancock, 1999). Após a floração e a 

frutificação no início do verão, os morangos de "short-day" começam a produzir estolhos nos longos 

dias de julho e agosto, parando apenas quando os dias mais curtos de outono começam (Hancock, 

1999). Diferentes cultivos foram criados frutas mais tardias na temporada, por isso é possível ter 

morangos de "short-day" produzidos durante maior parte do verão (Rubinstein 2015). 

O desenvolvimento do morangueiro depende da evolução dos seus gomos terminal e axilares, que 

evoluem de uma forma dependente entre si. O desenvolvimento dos gomos axilares é regulado pela 

dominância apical, de modo que os gomos axilares basais são os primeiros a desenvolverem-se. A 

transformação dum gomo, numa planta de morangueiro, depende do estado em que se encontra o 

meristema, zona de multiplicação celular no centro do gomo, onde se formam os novos órgãos. Um 

meristema pode estar em três fases: Na fase vegetativa e, portanto, produz ou folhas, ou coroas e ou 

estolhos; na fase reprodutiva e então o gomo evolui em inflorescência; e/ou em fase de dormência, 

estando o gomo dormente. 

 E condições naturais, o crescimento e o desenvolvimento do morangueiro é controlado 

essencialmente pela ação do fotoperíodo e temperatura. Contudo, outros fatores como a intensidade 

luminosa e nutrição azotada influem igualmente neste processo. Assim, o morangueiro cresce e 

desenvolve-se consoante as épocas do ano, apresentando um ciclo fisiológico anual onde se sucedem 

períodos de dormência, de crescimento vegetativo e de reprodução. (Mexia A., 2005) 

Similar a outras produções biológicas, produzir morango de forma biológica implica uma 

abordagem de todo o sistema da quinta. Muitas das práticas são semelhantes em sistemas 

convencionais como biológicos, mas a abordagem fundamental na criação do solo e controlo de pragas 

poderá ser consideravelmente diferente. Produção bem-sucedida de morangos biológicos depende da 

construção de um solo biologicamente ativo com uma boa estrutura e reserva de nutrientes, e controlo 

local de ervas daninhas e pragas transmitidas pelo solo, antes de serem plantados os morangos.  

Depois disto, a gestão de uma propriedade de morangos biológicos bem-sucedida depende da 

rotação de culturas para terrenos distantes e uso de cobertura de culturas para manter a saúde e 

fertilidade do solo e prevenir acumulação de ervas daninhas e pragas. Embora sistemas convencionais 

sejam capazes de manter camas de morangos durante 5 ou mais anos controlando ervas daninhas, 

doenças e pragas com recurso a químicos, produtos biológicos dependem da rotação de culturas (Koike 

2012). 

Alguns investigadores questionam sobre se haverá campos de morangos no futuro das cidades. 

As tendências atuais de agricultura urbana por todo o mundo desenvolvido indicam que a prática está 

a crescer e evoluindo à medida que as crises surgem e desaparecem. No entanto, com as populações 

urbanas a crescer em todo o mundo, coloca-se a questão de quantos destes campos devem estar nas 

cidades. Visto já existir um concorrência de intersectorial entre as necessidades agrícolas, industriais 

e residenciais nas necessidades de energia, água e terra nas áreas urbanas e continuando a expandir 

todos os sectores num espaço limitado irá resultar numa grande gestão de problemas e alocação de 

recursos (Mok et al. 2014). 
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De forma a tornar as produções de morango biológico mais atrativas para produtores, é crucial 

melhorar o potencial de estabelecimento rápido e efetivo das plantas e desenvolver métodos para 

controlar as ervas daninhas e tratar do fornecimento de nutrientes. Estudando as alternativas 

disponíveis e realizando comparações, foi concluído por (Berglund, Svensson, e Gertsson 2006) a 

inexistência de diferenças no rendimento, crescimento da planta ou N mineralizado no outono resultante 

do tipo de estrume utilizado. O uso de plástico biodegradável de cobertura resultando num aumento de 

rendimento de 60%, mais estolhos, plantas mais saudáveis, e mineralização de N mais rápida no 

outono do que em parcelas sem cobertura. 

Em geral, o uso de agroquímicos na agricultura intensiva diminuiu mais de 30% devido às políticas 

agroambientais da UE e à pressão da opinião publica. Os regulamentos da UE limitam cada vez mais 

o uso de pesticidas e fumigantes químicos, estimulando as indústrias a enfrentar novos desafios. No 

entanto, o aumento das severas restrições e potencial perda de fumigantes do solo são grande 

preocupação de diversos países (López-Aranda et al. 2016). Foram apresentados inúmeros projetos 

de desinfeção do solo para morangos e outras culturas na Europa, tais como: Ajwa et al. (2003), Runia 

et al. (2007), e López-Aranda (2014). Especialmente para morango; e UNEP (2000), FAO (2007, 2008), 

Du Fretay et al. (2010), e Fritsch (2010), para diversas outras produções em diferentes países. 

Com os principais problemas emergentes do solo, é provável que a aplicação de diferentes 

soluções e/ou suas combinações para uma única cultura seja necessário para garantir a produção 

sustentável de morangos. Em sistemas sem solo, os custos de desenvolvimento e operação são 

elevados. Para uma maior adoção de métodos não químicos para grandes produtores, informação, 

extensão e a transferência de tecnologias ao agricultores sobre ASD, solarização e métodos de bio 

fumigação são necessários, e à medida que os métodos continuam a evoluir (López-Aranda et al. 

2016). 

Falando dos mais importantes estudos de risco que os agricultores de morangos percebem é 

decorrente falta de capacidade de produção. Como solução para essa falta de capacidade, os 

produtores de morango devem ser especializados no cultivo de morango para aumentar a capacidade 

de fertilidade do solo, melhorar a qualidade do produto e a aplicação de novas tecnologias agrícolas, 

em vez da diversificação de produtos. O "rendimento sustentável", foi o fator de estratégia de gestão 

de riscos mais importante que foi significativamente percebido pelos produtores de morango. Uma das 

soluções alternativas é a aplicação desta estratégia por meio do estabelecimento de cooperativas.  

Outra solução alternativa é os produtores aplicarem métodos de marketing direto, em ordem de 

usar opções de marketing direto, os produtores de morango precisam de fazer diferenciação na 

apresentação dos produtos para o mercado. Algumas dessas diversificações são; escolha de 

variedades orientadas para o consumidor de preferência, produzindo morangos biológicos, embalando 

em diferentes tamanhos, com os limites da possibilidade de processar o morango (geleia de morango 

biológico, morango biológico seco, etc.) (Der 2015). 

 

3.2. Impactes Ambientais Sociais e Económico dos diferentes ciclos de vida da produção e 

consumo de morango 

Agricultura Biológica (AB) é considerada uma promissora solução de redução no peso ambiental 

relacionado com a gestão das práticas agrícolas. A questão reside se AB realmente reduz os impactes 

Ambientais, e que impacte tem ao nível Económico e Social, tendo em consideração todas as 

mudanças nos métodos agrícolas e rendimentos na produção.  

Considerando a AB em geral antes de ver o caso particular da produção de morango. Métodos AB 

oferecem a possibilidade de um maior serviço de ecossistemas no solo comparativamente a métodos 

convencionais, onde AB aumenta C orgânico no solo (COS) stock, COS agregado-associado, e 

concentrações de Partículas de matéria orgânica (Blanco-Canqui, Francis, e Galusha 2017). Métodos 

biológicos são pensados ser melhor tanto para saúde humana(Magnusson et al. 2003) e perspetiva de 

conservação natural (Seufert, Ramankutty, e Mayerhofer 2017). Efeitos positivos da AB têm sido 
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demonstrados por um grande numero incluindo pássaros (Freemark e Kirk, 2001), besouros (Hutton e 

Giller, 2003) e borboletas (Rundlöf e Smith, 2006), apesar de ser questionável em alguns casos que 

este efeito é variável dependendo do tipo de produção, tipo de gestão e habitats específicos das áreas 

envolventes (Brittain et al. 2010). 

No caso particular da produção biológica de morango, embora as principais culturas não dependam 

de polinizadores, grandes porções de nutrientes humanos provêm de culturas dependentes de 

polinizadores. Estudos sugerem que o sucesso da polinização e a proporção de bagas totalmente 

polinizadas é superior em técnicas biológicas em comparação com produções convencionais, sendo 

evidente em poucos anos (2-4 anos após conversão), sugerindo que a conversão para agricultura 

biológica pode aumentar rapidamente o sucesso da polinização e, portanto, beneficiam o serviço 

ecossistema da polinização das culturas em relação ao rendimento de quantidade e qualidade (Jain 

2011).  

As doenças no morango são normalmente controladas pela fumigação do solo com produtos 

químicos tóxicos, contudo devido ao facto do fumigante de metilbrometo ter sido banido do cultivo de 

morango desde 2007 (Duniway 2002) e a cada vez maior aposta na agricultura biológica livre de 

produtos químicos. De acordo com alguns estudos, a biofumigação e as técnicas de solarização podem 

ser consideradas com uma alternativa sustentável ao uso de químicos para desinfeção do solo de 

produção em áreas temperadas que podem assegurar a produtividade a longo prazo de cultivo de 

morangos. Sendo a biosolarização com estrume de frango fresco, uma promissora opção sustentável 

para produção do morango (Domínguez et al. 2014), o uso de resíduos orgânicos é uma aplicação útil 

em relação à proteção ambiental e também pode originar benefícios económicos para o produtor (Balci 

et al. 2014).  

Algumas experiencias demonstram outras alternativas de aumentar o rendimento e produção mas 

de forma sustentável, Como é exemplo, a adubação com sementes de Brassica com viabilidade na 

pratica de AB como potencial bioherbicida e fertilizante orgânico (Bañuelos e Hanson 2010), ou o uso 

de filmes de cobertura biodegradáveis, que possuem resultados práticos igualmente bons quando 

comparados com Polietileno (PE), sem diferenças significativas de produtividade ou qualidade, sendo 

considerados um substituto viável para o uso de PE (Costa et al. 2014).  

Produzir alimento suficiente para a crescente população, no contexto das mudanças climáticas e 

restrições de recursos naturais, apresenta-se com o maior desafios do futuro (“Sustainable Food 

Consumption e Production in a Resource-Constrained World” n.d.). A globalização e o comercio livre 

significam cada vez mais que os alimentos consumidos no mundo ocidental são transportados longas 

distâncias até chegar ao consumidor final. Levantando preocupações quanto às emissões de GEEs 

provenientes do transporte. Alem disso, o processamento de alimentos, embalagem, retalho, culinária, 

os resíduos e o tratamento de águas residuais, também causam impacte ambiental. Estudos sugerem 

que o consumo de alimentos é responsável por 20 a 30% dos principais encargos ambientais na Europa 

Ocidental (“Institute for Prospective Technological Studies European Science e Technology 

Observatory” 2006). 

A abordagem da Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) quantifica os impactes ambientais associados a 

um produto, serviço ou atividade ao longo do seu ciclo de vida (Kremen, Williams, e Thorp 

2002)(Klöpffer 2012). Uma avaliação global de AB em comparação com produção integrada 

(IP)realizada na Suíça, levou à conclusão de que AB é, em geral, superior ou igual em termos 

ambientais. Os principais pontos fortes consistem em numa melhor conservação de recursos, uma vez 

que a produção depende principalmente de recursos internos e limita a inputs de materiais auxiliares 

externos. Resultando em menos recursos fosseis e minerais consumidos. Outro efeito importante é o 

uso muito restrito de pesticidas, levando a potenciais de ecotoxicidade marcadamente mais baixos, por 

um lado, e potenciais de biodiversidade mais elevados, por outro. 

As principais desvantagens identificadas para os sistemas Suíços de AB são os rendimentos mais 

baixos e as perdas de nutrientes relativamente altas. Como consequência de baixos rendimentos, 



 
18 

alguns fatores de produção são usados de forma menos eficiente, o que é particularmente o caso da 

terra de recurso, negando parcialmente as vantagens de AB. Além disso, a diversa gestão do estrume 

leva a perdas de nutrientes relativamente altas em comparação com o rendimento, sendo estes dois 

pontos considerados para como principais para uma otimização ambiental dos sistemas de AB. Para 

melhorar as necessidades Ecoeficientes de AB devesse concentrar principalmente nos outputs, ou 

seja, maiores rendimentos de boa qualidade devem ser alcançados com os recursos disponíveis 

(limitados) (Nemecek et al. 2011). 

Alguns estudos Ciclo de Vida para produções de morango na Itália indicam que a maioria das 

emissões de gases de estufa poderia ser atribuída aos plásticos utilizados na produção, e conclui que 

o cultivo substituindo alguns materiais usados por bio-materiais seria possível uma redução de 20% no 

potencial aquecimento global e impacte na categoria de energias não renováveis (Girgenti et al. 2014), 

resultados semelhantes forem obtidos em estudos similares realizados na Austrália (Gunady et al. 

2012). Outros estudos realizados no Irão indicam que sistemas de produção biológica em 10 categorias 

de impacte foi mais rentável em termos ambientais que produção em estufa com exceção de potencial 

de acidificação e eutrofização, e comprovando que eletricidade, gás natural e fertilizantes nitrogenados 

ambos em fase de produção e aplicação em produções de morango em estufa produzem os maiores 

encargos ambientais (Khoshnevisan, Rafiee, e Mousazadeh 2013). 

Um estudo de ACV do berço ao portão de sistemas convencionais, conduzido para o cultivo de 

morango em campo aberto e em estufa no Irão, demonstrou que para uma tonelada de morango 

produzido, o sistema de produção em campo aberto em todas as categorias de impacte era mais 

rentável do ponto de vista ambiental do que o sistema com estufa, com exceção do potencial de 

acidificação e potencial de eutrofização. Baseado nos resultados, de eletricidade, gás natural e 

fertilizantes à base de N, tanto na fase de produção como na fase de aplicação na estufa, produziram 

os maiores encargos ambientais (Khoshnevisan, Rafiee, e Mousazadeh 2013). 

Em diversos países, verifica-se que as Políticas Agrícolas estão a passar por uma forte tendência 

para tornar-se mais ecológica. O principal modelo de produção, baseado no uso intensivo de químicos 

para proteção das culturas, como pesticidas, é cada vez mais desafiada devido aos seus danos 

ambientais (e.g., poluição hídrica, queda da biodiversidade, etc.) e o negativo impacte na saúde do 

consumidor (por exemplo, efeitos cancerígenos de alguns componentes agroalimentares).  

Em termos Sociais, estudos revelam o papel das preocupações morais e sociais dos agricultores 

nas mudanças dos métodos de produção, onde apesar de as preocupações económicas terem um 

papel forte, um grande grupo de agricultores dá grande importância as questões morais e sociais, 

concluindo que 1) preocupações sociais (e.g., mostrar a outros um compromisso ambiental) levam a 

adoção tanto IP como AB, 2) preocupações morais (e.g., não sentir culpa sobre as escolhas) aumenta 

a probabilidade de apenas adoção de Agricultura biológica, e 3) agricultores que dão muita importância 

a vertente económica (e.g., cortar custos de produção) são menos propícios a adotar AB (Mzoughi 

2011).  

Outros estudos revelam  que apesar de aparente facilidade de conversão para a agricultura biológica 

a partir da prática de baixos inputs, a conversão formal não foi o resultado automático desta trajetória: 

em vez disso, AB foi identificada como uma das vários opções para aumentar a viabilidade financeira 

da opção agrícola, que inclui outros nichos de mercado, pluriatividade e contratação de terras para e 

de outros agricultores (Sutherland 2011), Sutherland ainda argumenta que, devido à queda dos índices 

de retorno/inputs, conversões futuras para biológico podem refletir o valor colocado em outros aspetos 

da produção biológica, como o aumento de trabalho, redução de riscos e ideais ambientais, e destaca 

as implicações ambientais do espremer de preços nas famílias agrícolas (Sutherland 2011). Se as 

propriedades biológicas, em média, são maiores que as convencionais, os seus detentores também 

são mais jovens. 
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A distribuição de idades dos gestores de propriedades com área biológica e propriedades com área 

convencional são consideravelmente diferentes: os agricultores com menos de 55 anos representam 

61% do sector biológico, enquanto que estes representam apenas 45% do sector convencional (ver fig. 

3) (European Commission 2016).  

Figura 3 - Comparação da distribuição de idades dos agricultores no sector biológico e convencional 

na EU-28 em 2013. Fonte: Eurostat data FSS 

 Estudos revelaram que agricultores biológicos revelaram elevados níveis de satisfação 

comparando com os convencionais, além disso, esta positiva relação é válida tanto para agricultores 

recém-convertidos como para os já convertidos anteriormente, é também mostrado que o bem-estar 

subjetivo está positivamente associado à renda, rentabilidade, satisfação no trabalho, reconhecimento 

social e boa saúde. Até certo ponto, esta descoberta sugere que, ao contrário dos benefícios ambientais 

e preocupações estritamente econômicas (por exemplo, retornos), que geralmente exigem vários anos 

para alcançar, o bem-estar subjetivo pode ser alcançado mais rapidamente (Mzoughi 2014). 

Em contrapartida, um estudo recente na polónia revela que em apenas alguns casos a localização 

das propriedades agrícolas sobrepõem com condições naturais boas. No entanto, foi exatamente 

nestas áreas que a agricultura mais protegeu o ambiente natural através da implementação de formas 

de produção amigas do ambiente. Por outro lado, os fatores não-ambientais do desenvolvimento de 

AB pouco protege o ambiente, particularmente quando o suporte financeiro a produção agrícola é o 

mais importante. Por outro lado, produção biológica deve ser financeiramente suportada, como 

assistência financeira compensa por mais custos e menos retornos comparando com agricultura 

tradicional. Comprovando que maioria dos agricultores focados em obter um retorno rápido acabaram 

por fechar atividade (Markuszewska e Kubacka 2017). 

Uma análise da relação entre consumo de produtos biológicos, preocupação com a saúde e bem-

estar subjetivo, os resultados confirmam a influência hipotética do consumo de alimentos biológicos no 

bem-estar subjetivo e revelaram um efeito de rótulo subjacente. A mediação parcial observada do efeito 

do alimento biológico pelas crenças de saúde indica que a ligação do bem-estar – biológico pode ser 

explicada em parte por processos cognitivos e elaboração de crenças de saúde do consumidor, mas 

também processos emocionais automáticos estão envolvidos. Os efeitos foram moderados pela 

preocupação de saúde do indivíduo, com influências mais fortes para os consumidores mais 

preocupados com a saúde. As descobertas têm implicações significativas para o desenvolvimento da 

teoria do bem-estar alimentar, assim como implicações práticas para produtores e consumidores de 

alimentos biológicos (Apaolaza et al. 2018). 

Lampkin e Padel (1994) argumentam contra confiar nos consumidores para pagar os benefícios 

ambientais dos métodos de produção por trás do produto que compram, porque isso coloca o ambiente 

à mercê das tendências de consumo. 
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Apesar de o morango convencional ser considerado inseguro, devido ao alargado uso de produtos 

químicos no processo de produção, a procura de morangos biológicos permanece baixa, consumos de 

morangos ainda é visto como um nicho de consumo. De facto, as variáveis que afetam a compra deste 

produto são a presença de crianças na família, estilo de vida amigo do ambiente ou o canal de 

distribuição. Onde são colocadas duas grandes questões onde se remete para disponibilidade de 

produto, e a segunda para a viabilidade do produto orgânico, além do canal de distribuição em que o 

produto é comprado, dando a conhecer ao consumidor as qualidades do produto e sua credibilidade 

(Panico et al. 2011). 

 

3.3.  Produção de agricultura convencional vs agricultura biológica  

A conciliação da produtividade agrícola com os parâmetros e técnicas de sustentabilidade, 

permanece um grande desafio na agricultura (Foley JA., 2011). A questão chave será conseguir uma 

substancial redução ao nível do uso de pesticidas para o ambiente e razões de saúde (Pimentel D., 

1995; Richardson M., 1998).  Agricultura em climas temperados é largamente dominada por sistemas 

de agricultura convencional intensiva, com produções altamente especializadas e elevada dependência 

de pesticidas e fertilizantes minerais (Tilman et al., 2002).  

No entanto, o aumento de preocupações ambientais sobre praticas de agricultura intensiva têm 

contribuído para a emergência de sistemas agrícolas inovadores, como agricultura biológica e 

integrada, tipicamente apresentada como caminho alternativo para redução de pesticidas usados 

comparativamente aos sistemas convencionais (Maeder et al., 2002; Holland et al., 1994; Ferron P. e 

Deguine JP., 2005). Sendo matéria de debate, se estes sistemas são o melhor caminho de encontro 

aos critérios de sustentabilidade (Trewavas A., 2001; Pimentel et al., 2005).  

A Agricultura integrada, recentemente promovida na Europa através de 2009/128/EC Diretiva 

Europeia, é definida com gestão de proteção de culturas baseado no princípio de Controlo de Pragas 

integrado, que enfatiza regulação de estratégias de controlo de pragas físicas e biológicas com redução 

da dependência de pesticidas (Munier-Jolain N. e Dongmo A., 2010). Pode ser considerado o sistema 

intermédio entre agricultura convencional, com elevados níveis de inputs, e agricultura biológica, que 

proíbe o uso de pesticidas e fertilizantes sintéticos. A Agricultura biológica e integrada tem em comum 

o uso combinado de abordagens de gestão para substituir, pelo menos em parte, os inputs sintéticos 

(Lechenet et al. 2014).   

Agricultura biológica, refere-se a um sistema que melhora a fertilidade do solo através da 

maximização do uso eficiente de recursos locais, ao mesmo tempo que antecede o uso de 

agroquímicos, o uso de Organismos Geneticamente Modificados (OGM), bem como de muitos 

compostos sintéticos utilizados como aditivos alimentares. A agricultura biológica depende de uma 

série de práticas agrícolas baseadas em ciclos ecológicos e visa minimizar o impacte ambiental da 

industria alimentar, preservando a sustentabilidade do solo a longo prazo e reduzindo ao mínimo o uso 

de recursos não renováveis (Gomiero, Pimentel, e Paoletti 2011). 

Os consumidores que adquirem produtos biológicos podem fazê-lo por variados motivos, incluindo 

benefícios percebidos para o meio ambiente, bem-estar animal, e segurança dos trabalhadores, e a 

perceção de que os alimentos biológicos são mais seguros e nutritivos. As diferenças entre alimentos 

biológicos e convencionais em relação à segurança alimentar e composição nutricional, e a presença 

de várias diferenças qualitativas claras para alguns autores, devido a estudos que comprovam que as 

frutas e vegetais biológicos possuem menos resíduos de pesticidas e menores níveis de nitrato do que 

as frutas e vegetais convencionais (Winter e Davis 2006). 

A perceção entre os consumidores é que as culturas produzidas organicamente possuem maior 

qualidade nutricional. No entanto, existem muitos fatores que podem afetar a qualidade nutricional das 

produções. Um estudo comparativo a longo prazo de adubação orgânica versus mineral foi conduzido 

em Espanha num intervalo de nove anos, onde foi descoberto que a concentração de nitrato nas partes 

comestíveis era significativamente menor nas culturas cultivadas em parcelas fertilizadas 



 
21 

biologicamente. Bem como tendência para menor teor de N e maior P em culturas biológicas cultivadas 

no mesmo ciclo de produção. No entanto, os resultados deste estudo também revelam uma 

variabilidade nos parâmetros nutricionais para a mesma cultura, mas cultivadas em anos diferentes.  

Concluindo que não é possível afirmar uma maior qualidade nutricional de culturas biológicas de 

acordo apenas com os critérios de fertilização, outros fatores, tais como características dos fertilizantes 

e gestão de cada ciclo particular da cultura, exercem maior influencia no conteúdo nutricional das 

culturas (Herencia et al. 2011). 

Comparando a qualidade pós-colheita de frutas produzidas biologicamente e convencionalmente, 

estudos mostram que propriedades físico-químicas e nutricionais relacionadas aos conteúdos 

vitamínico, fenólicos e antioxidantes são maiores em frutos produzidos biologicamente. As diferenças 

identificadas podem ser amplamente atribuídas aos diferentes sistemas de fertilização na gestão de 

solos biológicos e convencionais. A contaminação microbiana devido ao uso indevido de estrume e 

composto na gestão de solos biológicos é uma preocupação nas frutas biológicas. Pelo que, níveis 

elevados de resíduos de pesticidas e nitratos em cultivo de frutos convencionais são também uma 

grande preocupação (Mditshwa et al. 2017). 

Outro estudo de seis anos realizado em Itália, comparando diferentes fertilizantes orgânicos e 

sistemas de gestão, conclui que sistemas biológicos produzem menos, em relação ao sistema 

convencional em interceção com o efeito do ano. A redução do rendimento relacionada com a menor 

disponibilidade de nutrientes disponíveis nos fertilizantes orgânicos que proporcionam nutrientes 

consequentes à mineralização.  

Portanto, as culturas de verão são adequadas às quintas biológicas fertilizadas com estrume, pois 

a mineralização ocorre a temperaturas elevadas, em oposição, culturas de clima frio, que é amplamente 

reduzida em tais sistemas. Fertilizantes orgânicos comerciais, podem, no entanto, limitar estes efeitos 

através da sua disponibilidade de nutrientes no inverno e no início da primavera. Também demonstra 

que a qualidade do solo, definida como um geral decréscimo em carbono orgânico do solo (COS) ao 

longo do tempo nos três sistemas herbáceos analisados, pode ser atenuado por adições de estrume. 

O estrume verde pode manter o COS e aumentar o N total no solo, apenas se introduzido por um 

numero suficiente de anos durante a rotação das culturas (Sacco et al. 2015).   

Estudos revelam que a matéria orgânica do solo aumenta em sistemas de plantio direto, sem 

aragem do solo, associado tanto com as diminuições nas perdas totais de sedimentos quanto com a 

quantidades anuais de C no solo perdidas através do escoamento superficial. Embora a redução da 

aragem do solo em sistemas convencionais seja relativamente direta devido ao uso de culturas 

resistentes aos herbicidas, reduzir a aragem em sistemas biológicos é complicado devido a falta de 

controlo da erva (Larsen et al. 2014). 

Escassez de água será um grande problema na produção de alimento e ativos ecológicos nas 

próximas décadas para muitas áreas do mundo. Alguns estudos evidenciam que irrigação de sistemas 

convencionais poderão ter um uso de água mais eficiente. Produções biológicas apresentam um 

desempenho global melhor em termos de uso absoluto de agua (ML), uso de agua como percentagem 

das alocações recebidas (%) e produtividade do uso de agua (ML/€), o que é indiscutivelmente a 

medida de água mais importante para produtores individuais (Wheeler, Zuo, e Loch 2015), outros 

estudos no caso do morango, o teor de água virtual reportado em países como China, Marrocos, 

Polónia, Japão, Espanha Inglaterra. Está entre os 0.190 e 0.876 m3/kg de morango. Literatura adicional 

na irrigação revela que uso de água pode variar dependendo do tipo de irrigação e solo, meios de 

crescimento usados, sistemas de proteção usados, bem com os rendimentos (Mordini, Nemecek, e 

Gaillard 2009).  

Estudos a longo prazo realizados na Europa central revelam que algumas espécies de fungos 

micorrizos arbusculares presentes em ecossistemas naturais são mantidas sob agricultura biológica, 

mas severamente deprimida sob agricultura convencional, incluindo perda potencialmente problemática 
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da função do ecossistema este tipo de agricultura, fungos estes que  têm uma papel fundamental na 

aquisição de nutrientes e fertilidade do solo (Ewald et al. 2004). 

Em termo de sistemas de produção capazes de reconciliar uso baixos níveis de pesticidas e outros 

componentes de sustentabilidade, sistemas de cultivo integrados não foram apenas associados com 

baixo uso de pesticidas e baixos riscos de contaminação do ar e água com residios de pesticidas, estes 

também apresentam um menor consumo de energia do que sistemas de cultivo mais intensivos e 

provavelmente melhorarão a eficiência energética sem impacte na produtividade e na lucratividade. O 

menor uso de pesticidas em sistemas de cultivo arável não implicou uma carga de trabalho mais 

pesada, outro ponto critico condicionando fortemente a adoção de uma estratégia inovadora.  

Agricultura biológica, como já mencionado, proíbe o uso de pesticidas sintéticos e fertilizantes, e 

esta abordagem é frequentemente associada a baixa fertilização nitrogenada. Alem do efeito positivo 

no ambiente, numerosos estudos sublinham outros benefícios ambientais da agricultura biológica, 

como os efeitos sobre a dinâmica dos polinizadores (Andersson, Rundlo, e Smith 2012), sobre a 

composição florística da paisagem (Aavik e Liira 2010), bem como sobre a diversidade microbiana do 

solo (Li et al. 2012; Mäder et al. 2002).  

Demonstrando em certos estudos que a agricultura biológica não afeta necessariamente a 

lucratividade e carga de trabalho e, inversamente, pode fortalecer a estabilidade financeira dos 

produtores em contexto económico variável e imprevisível. No entanto, em determinadas amostras, os 

sistemas de cultivo biológico foram menos produtivos e menos eficientes em termos de energia do que 

os sistemas integrados (Lechenet et al. 2014). 

No último século, a agricultura intensiva tem alcançado altos rendimentos nas culturas com 

sucesso. Por outro lado, isso veio a custo no lado ambiental devido à alta intensidade de uso de energia 

(agroquímica, maquinaria, bombeamento de água, etc.) e emissões de gases efeito de estufa, consumo 

de água e o grande uso de agroquímicos, que, além de ser dispendioso em termos de energia, também 

tem efeitos prejudiciais sobre a saúde dos organismos, incluindo os humanos.  

Ao comparar o desempenho das práticas agrícolas biológicas e convencionais, foi demonstrado 

que o biológico geralmente, para uma ampla gama de parâmetros, melhor ou muito melhor para uma 

ampla gama de parâmetros (Gomiero, Pimentel, e Paoletti 2011). 

A intensificação da agricultura arável ao longo dos últimos 50 anos tem sido associada a perdas 

substanciais de biodiversidade (Tilman et all., 2002), e há uma grande preocupação de que a agricultura 

intensiva não seja compatível com a conservação da biodiversidade (Robinson & Sutherland, 2002). 

A agricultura biológica é muitas vezes a considerada como a panaceia para os problemas 

associados à conservação da biodiversidade em paisagens agrícolas intensivas. Estudos mostram que 

existem maiores níveis de biodiversidade nas produções biológicas e isso se traduz estruturas de rede 

alimentar alterada, mesmo comparada ás produções convencionais localizadas em paisagens 

complexa, prevenindo que novos herbívoros em outras três famílias seriam atacados por mais espécies 

de parasitoides em produções biológicas (MacFadyen et al. 2009), salientando a importância dos 

sistemas de agricultura biológica para a manutenção da paisagem e da complexidade local com 

consequentes benefícios para a biodiversidade na paisagem de agricultura arável (Norton et al. 2009). 

Sistemas de cultivo biológico recebem 12% menos de N total input (incluindo fixação simbiótica de 

leguminosas) sem redução significativa no rendimento de N. Consequentemente, o excedente de N é 

26% menos nos sistemas biológicos do que nos convencionais (Anglade et al. 2015).    

Agricultura biológica na Europa tem geralmente menores impactes ambientais por unidade de área 

do que agricultura convencional, mas devido a menores rendimentos e à necessidade de construir a 

fertilidade da terra, nem sempre por unidade de produto. Resultados mostram uma grande variação 

entre os impactes em ambos os sistemas de cultivo. Não há um único sistema biológico ou 

convencional, mas sim uma variedade de sistemas diferentes e, portanto o nível de muitos impactes 
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ambientais depende mais das escolhas de gestão dos agricultores do que nos sistemas agrícolas em 

geral (Tuomisto et al. 2012). 

Os resultados de um estudo realizado na Austrália, com uma avaliação comparativa do consumo 

indireto e na produção de energia, perturbação de terras, uso de água, emprego e emissões de gases 

efeito de estufa, NOx e SO2 da agricultura biológica e convencional, usando uma técnica híbrida de 

ciclo de vida baseada em entrada e saída. Demonstrando que uso direto de energia, energia 

relacionada com emissões, e emissões de gases efeito de estufa são maiores na agricultura biológica 

do que para a comparável amostra agrícola convencional. O uso direto de água e o emprego são 

significativamente menores para produções biológicas comparativamente às produções convencionais. 

No entanto, as contribuições indiretas para todos os fatores são muito maiores para produções 

convencionais, fazendo com que os seus impactes totais sejam substancialmente mais elevados. 

Mostrando que os efeitos indiretos levados em conta na consideração das consequências ambientais 

na agricultura, em particular para o uso de energia e emissões de gases de efeito de estufa, onde a 

maioria dos impactes geralmente ocorre fora do local de produção. Além dos seus benefícios locais, a 

abordagem de agricultura biológica pode reduzir o total de agua, energia e gases efeito de estufa 

envolvidos na produção de alimento (Wood et al. 2006). 

Existe uma crescente evidencia de que a produção biológica é um sector económico em rápida 

expansão. Contrariando as expectativas, os agricultores biológicos certificados não obtém um lucro 

significativamente maior que os convencionais. Embora os produtores biológicos obtenham 

rendimentos mais elevados. Em particular, os produtores biológicos certificados gastam 

significativamente mais em mão-de-obra, seguro e encargos de marketing do que agricultores 

convencionais (Uematsu e Mishra 2012).  

De acordo com Muller, a agricultura só pode contribuir para fornecer alimento suficiente para a 

população de 2050 e reduzindo simultaneamente os impactes ambientais da agricultura, no qual as 

rações de alimentação animal e, como consequência, reduz o número de animais e o consumo de 

produtos de origem animal, e o desperdício de alimentos será abordado. Se for implementado num 

sistema alimentar bem projetado, e apenas convertendo 100% de produção biológica dentro da 

agricultura (Fig. 4).  

Figura 4 - Ano 2050 impactes ambientais de uma conversão completa para agricultura biológica. 

Fonte: (Muller et al. 2017) 
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Um sistema que deve fornecer as mesmas quantidades e composição de resultados que no cenário 

tradicional de referência não é viável e levaria ao aumento do uso da terra agrícola. Sendo modelado 

as consequências de tal conversão baseado numa perspetiva abrangente dos sistemas alimentares, 

ao invés de simplesmente abordando as lacunas de rendimento orgânico (Muller et al. 2017). 

Os impactes ambientais dos cenários biológicos (100% agricultura biológica, linhas amarelas) são 

mostrados em relação ao cenário de referência (0% agricultura biológica, linhas azuis), com (linhas 

pontilhadas) e sem (linhas sólidas) impactes das mudanças climáticas sobre os rendimentos; as 

calorias são mantidas constantes para todos os cenários. Indicadores exibidos: uso de terras agrícolas, 

desmatamento, emissões de GEE (incluindo desmatamento, solos orgânicos), excedente de N e 

excedente de P, uso de água, uso de energia não renovável, erosão do solo, uso de pesticidas. 

 Considerando a criação e retenção de rendimentos, padrões de compras e impactes diretos sobre 

o emprego de agricultores biológicos e convencionais em Inglaterra. Argumentando-se que a maioria 

dessas diferenças não se origina diretamente das diferenças dos sistemas agrícolas, mas sim, refletem-

se das diferenças consideráveis nas pessoas que operam e gerem as produções biológicas, bem como 

as configurações comerciais distintas que adotam com frequência. Ficando demonstrado que as 

produções biológicas empregam mais pessoas, mas os dados revelam poucas diferenças entre as 

conexões económicas locais de produções biológicas e convencionais (Lobley, Butler, e Reed 2009). 

Apesar do aumento das áreas cultivadas de morango biológico, maioritariamente a produção 

provém de sistemas convencionais. Os patogénicos e ervas daninhas são uma grande preocupação 

para os produtores de morango em todo o mundo. Estima-se que doenças fúngicas e nematoides 

podem causar perdas de rendimento severas (até 20-30%) na produção comercial de morango 

(Carpenter et al., 2000; De Los Santos et al., 2003; Maas, 1998; Manici et al., 2005).  

A fim de otimizar o equilíbrio entre o rendimento e a qualidade dos frutos, é necessário identificar 

e avaliar estratégias agrícolas eficazes e não-químicas com impacte ambiental moderado (Medina et 

al., 2009; Samtani et al., 2012). Em particular, a solarização do solo é relatada como não sendo tão 

eficaz quanto a fumigação química em termos de produtividade, enquanto não afeta os atributos de 

qualidade dos frutos (Palha et al., 2009). No entanto, a desinfeção não química do solo pode ser 

potencialmente útil tanto em sistemas convencionais com biológicos (Subbarao et al., 2007), uma vez 

que o efeito do sistema de cultivo na produção depende principalmente da diferente forma de fertilizante 

(Caruso et al., 2011). As culturas de biológicas produzem frutos de melhor qualidade, mas um 

rendimento menor do que as culturas convencionais, estudos realizados em Itália.  

No entanto, tanto a fumigação com MS como tratamento de solarização do solo, resultam no 

controle efetivo das doenças transmitidas pelo solo. Portanto, a menor produtividade das culturas 

biológicas pode ser atribuída a uma menor eficácia do adubo orgânico em comparação com o 

fertilizante mineral convencional. Como o tratamento da solarização combinou menor custo e menor 

impacte ambiental, pode ser considerado uma alternativa possível à fumigação química no sistema 

convencional. As plantas frescas se adaptam melhor ao sistema convencional do que as armazenadas 

a frio, porque proporcionam ciclos de colheita mais curtos e produção mais precoce, o que 

contrabalança economicamente o menor rendimento.  

Além disso, em comparação com o cultivo bienal, a duração anual da safra resulta em frutas mais 

pesadas, que são mais lucrativas dentro do mercado convencional. Por outro lado, as usinas de 

armazenamento a frio atendem melhor às exigências do sistema biológico do que as plantas frescas, 

já que os consumidores não esperam uma precocidade de produção. Além disso, o material de 

propagação armazenado a frio permite aos agricultores biológicos obter uma safra bienal lucrativa, já 

que este último é mais barato em termos de economia de plantas e preparação do local e, além disso, 

o preço do produto é mais estável ao longo do tempo comparado aos morangos convencionais (Conti 

et al. 2014). 

Apesar da fumigação do solo em campos de morangos convencionais, a incidência de podridão 

radicular causada por vários fungos (Cylindrocarpon, Fusarium, Pythium, Rhizoctonia) é similar em 
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parcelas biológicas ou convencionais recentemente estabelecidas (Neilson et al., 2009; Van Bruggen 

AHC. e Termorshuizen AJ., 2003). No entanto, em campos biológicos bem estabelecidos com 

apropriadas práticas de gestão do solo, incidência de doenças nas raízes pode ser reduzida abaixo do 

visto em campos convencionais (Van Bruggen AHC. e Termorshuizen AJ., 2003). Produção biológica 

apresenta menos fruta podre com Botrytis, quantidade do molde cinzento variável consoante práticas 

culturais (Letourneau et al., 2006). 

A severidade da murcha no morango é 22 a 36% menor nos campos alternados com brócolos em 

comparação com os que foram alternados com alface. A estratégia de utilização da rotação de brócolos 

acoplada à incorporação pós-colheita de resíduos de brócolos continua promissora como uma 

ferramenta no controlo da murcha de Verticillium em sistemas convencionais e biológicos de produção 

de morangos (Njoroge et al. 2009). 

Num estudo comparativo e avaliação de custos de produção e lucros em produção biológica de 

morango realizado na Polónia, entre produções biológicas e convencionais, juntamente com outras 

culturas. O problema principal associados a produções morangos biológicos são os custos de controlo 

de ervas e cultivação do solo.  

Na produção biológica de morango, os rendimentos médios atingiram 8,0 toneladas por hectare, 

enquanto na produção convencional, 9.2 toneladas. Os custos diretos na produção de morangos 

biológicos foram superiores, devido a elevadas despesas de mão de obra (erva daninha). O número de 

horas de equipamentos gastas por hectare foi 18,2% maior do que no convencional, e também o 

número de horas-homem por ha foi de 25,7% maior principalmente devido ao problema ervas daninhas, 

tendo o preço comercial da fruta uma diferença de 25% para o convencional.  

Ao contrário dos outros produtos analisados neste estudo, a produção biológica de morango deu 

um lucro líquido superior ao convencional. Considerando que a grande quantidade de trabalho 

necessário para o controlo de ervas daninhas, atua como uma barreira para a expansão adicional de 

morangos cultivados biologicamente. 

Em termos de avaliação de ciclos de vida de produções de morango, existem muitos poucos casos 

de estudo na comparação e analise dos seus impactes no mundo em geral e especialmente na europa. 

Em termos comparativos de produções biológicas de morango com convencional, devido a sua 

escassez vale a pena mencionar o estudo (Mafakheri, Veisi, e Mahdavi 2017), onde foram estimados 

os impactes ambientais de uma avaliação de ciclo de vido do berço ao portão para o cultivo de morango 

em método convencional e biológico numa província no Irão, revelando que os impactes dos dois 

cenários usados, em todas as categorias de impacte, os impactes ambientais do método de cultivo 

convencional foram superiores comparativamente ao método biológico. Revelando nos resultados que 

no método convencional, a eletricidade e os fertilizantes tiveram os efeitos mais prejudiciais impactes 

no meio ambiente. Obtendo os valores do Quadro 3.  
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Quadro 3 – Comparação de emissões no estudo AVC para o método convencional e biológico de 

produção de morango (1 ton), Irão. (Fonte: (Mafakheri, Veisi, e Mahdavi 2017)). 

Categoria Unidade Método Biológico Método convencional 

Respiração partículas 

inorgânicas 
Kg Sb eq 2,51 4,39 

Acidificação 

 
Kg SO2 eq 1.5 5,52 

Aquecimento global 

 
Kg CO2 eq 320,2 611,09 

Redução camada do ozono 

 
Kg CFC – 11 eq 0,000033 0,000149 

Toxicidade para seres humanos 

 
Kg 1,4 – DB eq 25,1 105,24 

Toxicidade para organismos 

aquáticos de água doce 
Kg 1,4 – DB eq 8,02 36,3 

Toxicidade marinha 

 
Kg 1,4 – DB eq 12152,2 29861,41 

Toxicidade no solo 

 
Kg 1,4 – DB eq 0,11 0,4501 

Oxidação fotoquímica 

 
Kg C2H4 eq 0,01 0,092 

Eutrofização aquática 

 
Kg PO4

- eq 0,1 0,891 

 

Um estudo de revisão de literatura de existentes publicações e dados em Pegada de carbono, 

revelou que disponibilizando o seguinte quadro 4 com a pegada de carbono de produção para 

morangos de diferentes fontes (Mordini, Nemecek, e Gaillard 2009). 

Quadro 4 - Pegada de carbono de produção para morangos de diferentes fontes. 

País de produção Produto 
Kg CO2 eq / kg 

morango 
Fonte 

Espanha 
Morango convencional 

0.47 
The Co-operative 

(2009) 

Espanha 
Morango convencional 

0.27 
REWE Group 

(2009) 

Espanha 
Morango convencional 

0.35 
Williams et al. 

(2008) 

UK Morango convencional 1.20 Lillywhite (2008)  

UK 
Morango convencional 

0.44 

University of 

Hertfordshire 

(2005) 

UK 
Morango convencional 

0.85 
Williams et al. 

(2008) 

UK 
Morango convencional (meio de 

crescimento: saco de turfa) 
1.36 

The Co-operative 

(2009) 

UK 
Morango convencional (meio de 

crescimento: solo) 
0.54 

The Co-operative 

(2009) 

Japão 
Morango convencional 

3.99 
Yoshikawa et al. 

(2009) 
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Estudos mais recentes demonstraram as emissões obtidas da produção de morango em método 

convencional  diversos ponto dos Estados Unidos da América, bem como de Itália, Austrália, UK e 

Espanha, demonstrado na figura 4 (Tabatabaie e Murthy 2016). 

Figura 5 – Emissões de gases efeitos de estufa por kg de morango produzido modo convencional. 

Fonte: (Tabatabaie e Murthy 2016)  
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4. Produção e comercialização de morango e boas práticas 

4.1. Sistematização das atividades e balanço 

Em Portugal, apesar do pequeno tamanho do país, existe uma grande diversidade de culturas, 

animais e formas de produzir. Para além da agricultura biológica, destaco os sistemas tradicionais de 

produção que já dão origem nalguns casos a alimentos com denominação de origem protegida (DOP) 

ou indicação geográfica protegida (IGP). 

A qualidade pode ser definida como o conjunto das características, mensuráveis ou não, dum 

produto ou serviço, que lhe conferem a capacidade de satisfazer as necessidades do seu utilizador. 

O sector da produção agroalimentar inclui pelo menos três tipos de utilizadores, com diferentes 

preocupações relacionadas com a qualidade (Ducasse-Cournac et al., 2000):  

- O agricultor, que está particularmente atento à qualidade agronómica (potencial de produção, 

rusticidade, resistência às doenças e pragas, precocidade): 

- O agroindustrial e o distribuidor, que estão mais atentos à qualidade tecnológica do produto 

(produção, conservação, transformação, transporte); 

- O consumidor, que se preocupa principalmente com os seguintes aspetos da qualidade: 

- A qualidade visual e gustativa; 

- A qualidade nutricional (vitaminas, matéria seca, antioxidante, etc.); 

- A qualidade higiénica ou sanitária (alimentos isentos de resíduos perigosos como os pesticidas, 

os metais pesados, os organismos patogénicos e toxinas deles resultantes, ou alimentos com teores 

aceitáveis de resíduos de medio risco como os nitratos); 

- A qualidade ambiental (caso dos organismos geneticamente modificados); 

- A qualidade social (aspetos sociais, políticos e económicos ligados à produção, como é o caso de 

mercados justos e das políticas agrícolas).  

A agricultura biológica (AB) tem como principal objetivo, produzir alimentos de boa qualidade e em 

quantidades suficientes para alimentar a população do Planeta de forma ambiental, económica e 

socialmente sustentável.  

Os 98 estudos referidos por Alfoldi, et al (2006), realizados em diversos países sobre a qualidade 

dos alimentos “biológicos” (de agricultura biológica), em comparação com os de agricultura 

convencional e da produção integrada, mostram os seguintes resultados: 

a) Quanto aos constituintes benéficos: 

a. Maior teor de minerais (cálcio, magnésio, ferro, 

etc.); 

b. Menor teor de proteínas; 

c. Maior qualidade das proteínas; 

d. Maior teor de vitaminas; 

e. Maior teor de antioxidantes; 

f. Maior teor de ácidos gordos essenciais. 

b) Quanto aos constituintes indesejáveis e potencialmente 

perigosos para a saúde: 

a. Menor teor de nitratos; 

b. Menos teor de resíduos de pesticidas; 

c. Igual teor de micróbios patogénicos; 

d. Igual toer de metais pesados. 
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Na agricultura convencional mais intensiva e na produção integrada, os pesticidas continuam a ser 

aplicados em excesso e muitas vezes sem os devidos cuidados que reduzam a presença de resíduos 

tóxicos nos alimentos, como seja, o respeito pelos intervalos de segurança e aplicação apenas de 

produtos homologados para a finalidade (cultura e praga ou doença) em questão, e a aplicação da dose 

estritamente necessária.  

A prova dessa realidade é que as análises feitas ao nível da União Europeia mostram teores de 

resíduos muito frequentes e elevados (Quadro 5) divulgados em 2007 (EFSA, 2009); 2008 (EFSA, 

2010); 2009 (EFSA, 2011); 2010 (Food e Authority 2013); 2011 (Food e Authority 2014a); 2012 (Food 

e Authority 2014b); 2013 (Food e Authority 2015); 2014 (Food e Authority 2016) e 2015 (Food e 

Authority 2017).  

Quadro 5 – Resíduos de pesticidas em alimentos de origem vegetal e animal de agricultura 

convencional e produção integrada, na União Europeia, detetados no âmbito do programa de 

monitorização comunitário. 

Ano Amostras 

analisadas 

Amostras com resíduos (um 

ou vários) 

Amostras com resíduos 

acima do LMR1 

2007 17.575 8.313 43,3% 404 2,3% 

2008 11.610 4.400 37,6% 255 2,2% 

2009 10.553 4.073 38,6% 126 1,2% 

2010 70.000 5.082 47,7% 197 1.6% 

2011 79.035 20.944 26,5% 1.764 2,5% 

2012 78.390 30.572 39,0% 705 0,9% 

2013 80.967 36.759 45,4% 2.116 2.6% 

2014 82.649 35.869 43,4% 2.396 2,9% 

2015 84.341 37.025 43,9% 2.366 2,8% 

 

Os alimentos de agricultura biológica são aqueles que melhor controlo tem a nível de pesticidas, na 

medida em que, para além de poderem ser analisados pelos organismos oficiais em conjunto com 

outros alimentos, têm análises efetuadas para efeitos de certificação. Este é aliás o principal tipo de 

análise realizado para esse fim.  

Nos estudos comparativos divulgados pelo FIBL, realizados na Alemanha e nos Estados Unidos 

(Alfoldi, et al, 2006), o valor médio de resíduos de pesticidas nos alimentos “biológicos” foi de 

0,002mg/kg, contra de 0,4mg/kg nos “convencionais”, ou seja, 200 vezes menos, e com a maioria dos 

alimentos de agricultura biológica sem qualquer resíduo.  

Considerando por cada tipo de alimento, os frutos “biológicos” tiveram 550 vezes menos e os 

hortícolas “biológicos” 700 vezes menos! Aubert (2007) refere vários estudos em que os alimentos 

biológicos apresentavam melhor qualidade nutricional, principalmente ao nível dos antioxidantes.  

Ao nível dos antioxidantes e da fibra dietética, em Portugal um estudo feito em maçã bio e 

convencional e com variedades regionais, mostrou que havia vantagem nutricional nas cultivadas em 

AB (Ferreira, et al. 2006). 

A capacidade de alimentar toda a população segundo as práticas de AB passa por uma estratégia 

de produção que se resume a uma nova palavra, a eco-intensificação. 

A eco-intensificação em geral envolve mais trabalho e melhor conhecimento, donde resulta um 

trabalho mais qualificado e uma produção mais valorizada, com melhor preço para o produtor e melhor 

                                                           
1 LMR – Limite máximo de resíduos de cada pesticida (substância ativa) autorizado por lei. 
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remuneração para os trabalhadores. E não menos importante, uma menor dependência de fatores de 

produção externos à exploração e muitas vezes importados (adubos, pesticidas, sementes). 

A estratégia da intensificação ecológica, aplicando os princípios práticas da agricultura biológica, é 

um novo paradigma para alimentar o mundo, fortalecer os mais desfavorecidos e mitigar as alterações 

climáticas (Arbenz, 2011). 

Um estudo encomendado pelo Ministério da Agricultura Francês (Agence BIO, 2005) revela que me 

média os produtos biológicos são mais caros 30% que os produtos da agricultura convencional, 

apresentando seis razões principais: 

• A produção biológica exige maiores áreas por aplicar práticas de produção extensiva; 

• O respeito pelo ambiente e pelos ciclos naturais de crescimento, conduz a taxas de produção 

mais baixas; 

• A agricultura biológica é mais exigente em termos de mão-de-obra, por razões técnicas; 

• As redes de recolha e distribuição ainda estão pouco desenvolvidas; 

• Os produtos biológicos correm maiores riscos, pelas técnicas envolvidas; 

• Os custos associados ao controlo e certificação são encargos dos produtores.  

Os estudos da biodiversidade na agricultura biológica têm demonstrado o efeito positivo da mesma 

e, na maioria dos casos, melhor quando comparado com o efeito da agricultura convencional.  

Num ensaio comparativo entre diferentes modos de produção, com culturas anuais, que decorre 

na Suíça desde 1978, os organismos do solo estudados tinham maiores populações nas modalidades 

biológica e biodinâmica. No caso das minhocas, ao fim de 12 anos de ensaio e considerando valores 

medidos durante 3 anos consecutivos, o número de indivíduos no solo foi 80% superior na modalidade 

biológica comparada com a convencional de adubação orgânica ou mineral (adubo químico + estume 

de vaca) e 120% superior à modalidade convencional de adubação exclusivamente mineral (Fliessbach 

et al, 2000). 

A biodiversidade contribui também para uma agricultura mais eficiente e mais sustentável, 

nomeadamente na vertente Ambiental. Ela fornece serviços ecológicos, como por exemplo a proteção 

fitossanitária contra pragas ou a melhoria da fertilidade do solo, permitindo economizar energia n 

produção de fatores de produção e trabalho na aplicação desses fatores.  

A agricultura convencional dos últimos 50 anos tem vindo a dar sinais de perda de sustentabilidade 

ambiental, económica e social. O aumento dos custos de produção, a dependência de fatores de 

produção não renováveis, como o petróleo, a redução da biodiversidade, a contaminação da água, os 

resíduos químicos nos alimentos, a degradação do solo, os riscos de saúde dos trabalhadores 

agrícolas, são sintomas dessa perda de sustentabilidade.  

A agricultura biológica tem de ser sustentável e nesse sentido, reduz a utilização de fatores de 

produção externos à exploração, reduz o consumo de energia, mantem e melhora a fertilidade do solo 

com base nos recursos da exploração (resíduos orgânicos, leguminosas com rizóbio fixador de azoto, 

micorrizas para aumentar a absorção de fosforo, doutros nutrientes e de água).  

As evidencias da relação entre gases com efeito de estufa (GEE) e o aquecimento global são 

dramáticos. 

Em síntese, a produção agrícola no mundo é responsável pela emissão de aproximadamente 25% 

dos GEE e, contabilizando o processamento dos produtos alimentares, este valor será de, pelo menos, 

um terço do total de emissões (Scialabba & Müller-Lindenlauf, 2010). AB incorpora no solo mais MO 

para alem dos resíduos das culturas e melhora as condições biológicas do solo para a preservação do 

carbono, em comparação com o solo no modo de produção convencional.  

No contexto do aumento do preço dos combustíveis fosseis e dos fertilizantes minerais da 

agricultura convencional, o aumento da utilização de fabáceas fixadoras de azoto é muito benéfico, 
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estimando-se que estas contribuam globalmente com cerca de 2.022 milhões de toneladas de azoto 

por ano (Herridge, 2008)  

A mitigação das alterações climáticas, a melhor eficiência na utilização dos recursos naturais, em 

particular da agua e dos nutrientes, e a melhor prestação de serviços de ecossistemas, justificam a 

maior sustentabilidade da agricultura biológica, baseada nas seguintes estratégias (Sendim, 2011): 

diversificação (multiactividade, multiusos e multifuncionalidade), diferenciação (certificação, raças e 

cultivares autóctones, tradições), verticalização (transformação e distribuição próprias), 

multifuncionalidades (serviços, comercio) e eficiência (gestão profissional, conhecimento, tecnologia). 

Outros benefícios fornecidos pela agricultura biológica tanto para o ambiente (conservação da 

fertilidade do solo e da água, redução de utilização de combustíveis fosseis, diminuição da poluição e 

preservação da biodiversidade) e para a saúde humana (por exemplo, a exposição a substâncias 

química nocivas, e a preservação da paisagem, pela eliminação de agroquímicos sintéticos), também 

tem de ser devidamente contabilizados. Os custos “externos”  ou “externalidades” da agricultura 

biológica, relacionados com a erosão dos solos a poluição da água e a morte da vida selvagem, são 

estimados em cerca de um terço, dos custos causados pela agricultura convencional (Niggli, et al., 

2008).  

O contributo da agricultura biológica para atenuar as alterações climáticas é importante benefício, 

a acrescentar à maior garantia de alimentar o mundo no futuro, permitir uma maior adaptação a estas 

alterações e uma maior preservação a longo prazo dos recursos naturais, contribuindo para um 

crescimento económico e desenvolvimento social sustentáveis.   

Os sistemas agrícolas industriais estão finalmente em risco de colapso pelas piores razões. A 

escassez de recursos, os elevados valores dos combustíveis e os impactes ambientais impõem uma 

mudança de estratégia com a utilização vital dos animais num papel de reciclagem eficiente dos 

recursos alternativos, tornando-se fundamental considerar o balanço entre produtos que entram na 

exploração e os produtos obtidos no sistema global, sem descurar as implicações ambientais e sociais 

do modelo adotado (Silva, 2011). Segundo Mayorer & Roudart (2001) o esforço de investigação incidiu 

sobre sistemas de produção especializada e padronizados e negligenciou-se a investigação dos 

sistemas de produção mistos que combinam diferentes tipos de culturas e criação de gado.  

Proclama-se assim, para o sector da agricultura biológica, o exercício do pensamento agronómico 

mais alternativo baseado na biodiversidade e no conhecimento histórico dos nossos modelos 

ancestrais, interpelando-os de forma científica para os reajustar aos anseios atuais da população. 

Impõem-se modelos de agricultura biológica mais exigentes e capazes de tirar partido do recurso 

energético mais barato, a energia solar através da fotossíntese, para a produção de fertilizantes e 

alimento.  

A utilização eficiente dos recursos locais na agricultura biológica aliados ao conhecimento empírico 

e científico existente podem permitir a curto prazo um relançamento deste modo de produção à escala 

global, enquanto atividade economicamente viável, capaz de produzir valor efetivo, mas também de 

gestão de território e de reforço da coesão social.  

De acordo com a legislação europeia (Directiva 2001/18) e nacional (Decreto-Lei 72/2003), um 

OGM é qualquer organismo cujo material genético foi modificado de uma forma que não ocorre 

naturalmente por meio de cruzamentos e/ou de recombinação natural (os seres humanos são excluídos 

deste âmbito). Isto significa que os OGM são produzidos no laboratório através de métodos que 

misturam informação genética e de espécies que não são sexualmente compatíveis (genes de bactérias 

são colocados em plantas, por exemplo), mas na prática esta tecnologia envolve também a utilização 

de sequências de DNA sintético, do que resulta uma combinação completamente nova e não testada 

pela Natureza em qualquer organismo ou ecossistema. Um outro aspeto reconhecido oficialmente é o 

facto de que qualquer libertação de OGM no ambiente representa um passo potencial irreversível: ao 
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contrário da poluição química, a poluição genética tem a capacidade de se reproduzir e assim escapar 

a qualquer tentativa de eliminação que venha a revelar-se necessária.  

Uma agricultura biológica na defensiva face aos OGM é cada vez mais a realidade na União 

Europeia, em geral, e em Portugal em particular. Embora muitos produtores biológicos não se sintam 

preparados para lidar com tal estado de coisas e provavelmente, de facto, na sua maioria não estejam, 

o desafio não vai desaparecer. Os dados são complicados por uma realidade em permanente mutação, 

o que de algum modo se assemelha a um alvo em movimento, O caso do mel contaminado (em 2011 

o Tribunal europeu de justiça sentenciou que, na União Europeia, o mel contaminado co pólen 

transgénico não podia ser comercializado como alimento), é disso exemplo, e mais uma prova de que 

a coexistência é impossível.  

 

4.2. Boas práticas de sustentabilidade 

O morangueiro é uma planta que se adapta a uma grande variedade de climas. Contudo, a maioria 

das regiões de produção situam-se nos climas temperados e mediterrânicos, entre as latitudes 28 e 60 

ºC. Os órgãos vegetativos do morangueiro são muito sensíveis, sendo destruídos a temperaturas 

inferiores a 0 ºC. A temperatura ótima de crescimento é de 23ºC (Palha 2005).  

O morangueiro adapta-se a quase todos os tipos de solo, mas prefere os franco-arenosos, os argilo-

arenosos, os franco-argilosos e os franco-arenosos, bem drenados, mas com humidade e ricos em 

matéria orgânica. Prefere, igualmente, os solos ligeiramente ácidos com valores de PH ótimo situados 

entre 6,0 a 6,5. A Planta é muito sensível ao encharcamento e à salinidade (do solo e água) pelo que 

se devem evitar os solos muito argilosos e solos salinos (Palha 2005). 

Os elementos essenciais do sistema de gestão da produção vegetal biológica são a gestão da 

fertilidade dos solos, a escolha das espécies e variedades, a rotação plurianual das culturas, a 

reciclagem das matérias orgânicas e as técnicas de cultivo. Os fertilizantes, os corretivos do solo e os 

produtos fitofarmacêuticos só deverão ser utilizados se forem compatíveis com os objetivos e princípios 

da produção biológica. Para efeitos da agricultura biológica, a utilização de determinados produtos 

fitofarmacêuticos, fertilizantes, corretivos do solo, bem como de certas matérias não biológicas é 

autorizada em condições bem definidas. 

Antes de pensar em aplicação de fertilizantes, ou mesmo na fertilização em sentido lato, temos de 

conhecer o solo, a planta e os fatores que influenciam o crescimento das culturas.  

No caso particular da agricultura biológica, em que não são utilizados adubos minerais azotados e 

fosfatados de rápida ação e se recorre principalmente a fertilizantes orgânicos (vegetais ou animais) e 

a minerais de ação mais lenta (fosfato natural, sulfato de potássio e magnésio, calcário), há que criar 

condições para que a planta se alimente bem sem a aplicação dos adubos solúveis da agricultura 

convencional. Isso só é possível com a melhoria da fertilidade do solo, e em particular com uma grande 

atividade biológica do mesmo – um solo vivo que vai alimentar a planta.  

 Segundo Guet (1993), a fertilização em agricultura biológica deve respeitar 3 objetivos: 

1. Melhorar a fertilidade dos solos; 

2. Economizar recursos não renováveis; 

3. Não introduzir elementos poluentes no ambiente.  

 E destes objetivos decorrem os seguintes 5 princípios:  

1. Evitar as perdas de elementos solúveis na água (azoto, etc.); 

2. Utilizar as leguminosas como fonte de azoto; 

3. Não utilizar produtos obtidos por via química; 

4. Ter em conta os vegetais e animais que vivem no solo; 
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5. Lutar contra a erosão pela conservação do solo, que é um recurso não renovável a curto 

prazo.  

Há então que conciliar tudo isto com a satisfação das necessidades das plantas em nutrientes, com 

vista a uma boa produção. Os aspetos principais da fertilização em agricultura biológica, e que são 

indicados e desenvolvidos em seguida (Ferreira et al., 2012).  

1.  Aplicação regulares de matéria orgânica, incorporada superficialmente: 

a) Reciclagem de todas as matérias orgânicas da exploração sem queimar os resíduos das 

culturas, com trituração dos mesmos e eventual recurso à compostagem, ou ao 

empalhamento do solo; 

b)  Culturas de adubo verde antes, durante ou depois da cultura, seguida de trituração e 

enterramento superficial no caso da sideração, ou só trituração no caso de enrelvamento 

permanente; 

c) Aplicação complementar de adubos orgânicos, em superfície, com ou sem incorporação, em 

mistura com corretivos orgânicos, ou em pulverização foliar para alguns produtos.  

2. Aplicação de corretivos e adubos minerais em formas solúveis ou pouco solúveis: 

a) Em pré-mistura nas camadas dos animais ou na compostagem; 

b) Em aplicação ao solo, à superfície ou com ligeira incorporação, em quantidades moderadas, 

com controlo por análise de terra.  

3. Um trabalho do solo sem reviramento e no período de sazão 

a) Trabalho profundo, mas sem reviramento, para romper os calos de lavoura, para eliminar o 

excesso de água e para arejar as camadas profundas; 

b) Lavouras ligeiras quando necessário para uma melhor limpeza superficial e algum 

arejamento do solo para favorecer a atividade dos microrganismos. Lavouras medias, mas 

abertas apenas antes das geadas em solos pesados, argilosos e calcários.   

4. Afolhamentos que permitam uma rotação favorável à sanidade das culturas  

a) Prados temporários de flora variada, incluídos numa rotação (gramíneas + leguminosas + 

diversas); 

b) Cereais não mais de 2 anos seguidos no mesmo solo; 

c) Leguminosas de grão (ervilha, fava, feijão, grão de bico, soja, tremoço), sobretudo em 

quintas sem animais; 

d) Cultura sistemática de adubo verde entre duas culturas principais; 

e) Em horticultura, complementar a rotação com a consociação de espécies diferentes em 

linhas alternadas.  

 O solo é um ambiente complexo, onde os materiais minerais, orgânicos e organismos que nele 

habitam estão em constante interação. Estas interações são essenciais à própria formação do solo a 

partir da rocha mãe.  

 A fertilidade do solo é o resultado de 3 tipos de propriedades (Soltner, 1989): 

 - boas propriedades físicas (boa estrutura, arejamento, humidade, facilidade de trabalho); 

 - boas propriedades químicas (boa fixação dos elementos nutritivos e boa troca entre solo e 

planta, ou boa capacidade de troca); 

 - boas propriedades biológicas (intensa atividade biológica dos organismos, na reciclagem de 

nutrientes e nutrição das plantas). 

 As necessidades da planta podem dividir-se em fisiológicas e nutritivas, conforme o quadro 6 

(Soltner, 1989).  
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Quadro 6 – Necessidades fisiológicas e nutritivas da planta. Fonte: (Soltner, 1989). 

Necessidades fisiológicas Necessidades nutritivas  

Fator Função Fator Função  Fonte 

Natural  

Aplicação  

Parte aérea 

      

Luz Fotossíntese 

Floração  

Dióxido de 

carbono 

(CO2) 

Carbono para a 

matéria orgânica da 

planta 

Ar CO2 em 

estufa (raro 

em Portugal) 

Oxigénio Respiração     

Calor/Frio Crescimento 

/multiplicação das 

células 

    

Floração       

Raiz 

Oxigénio Respiração raízes 

e sementes em 

germinação  

Água  Oxigénio e 

hidrogénio para a 

matéria orgânica da 

planta  

Chuva  Rega  

Calor  Crescimento 

/multiplicação das 

células  

Nutrientes 

solúveis (N, 

P, K, Ca, 

etc.) 

Constituintes das 

células e sucos 

celulares 

Solo, 

 Ar 

(azoto) 

Fertilizantes 

minerais e 

orgânicos  

Água  Germinação 

Transporte da seiva 

“bruta” e 

“elaborada” 

Substância

s orgânicas 

Fatores de 

crescimento e 

resistência às 

doenças e pragas  

Solo  Fertilizantes  

 

 Nas últimas décadas, as tecnologias de produção de morango sofreram uma evolução constante. 

Para além do aparecimento de novas cultivares com melhores potencialidades agronómicas, e de 

técnicas de micropropagação na obtenção de plantas isentas de vírus no material de propagação, 

generalizou-se o uso de diferentes tipos de planta (frescas de altitude, frigoconservadas e alveoladas). 

A cultura protegida, sob estufa ou em tuneis altos e baixos, melhorou a precocidade da produção em 

algumas semanas. Por outro lado, a introdução da plantação estival com plantas frigoconservadas e 

das cultivares indiferentes permitiu o alargamento do período de produção, com produções tardias. 

Atualmente, através do uso de diferentes tecnologias de produção, é possível produzir morango durante 

o ano inteiro.  

 Nas técnicas culturais, acentuou-se a tendência para a armação do terreno em camalhões elevados, 

a cobertura do solo com material plástico e ainda a substituição da rega de aspersão pela rega 

localizada.  

 Existem diversas tecnologias de produção de morango. A sua escolha dependerá essencialmente 

das exigências do mercado de destino, das variedades e das condições edafoclimáticas que 

prevalecerem no local de produção.  

 A rotação das culturas tem uma grande importância uma grande importância em agricultura 

biológica, e tem vindo a perdê-la na agricultura “convencional” devido à vulgarização dos adubos e 

pesticidas de síntese. A rotação é um meio eficaz de reduzir substancialmente a ocorrência de 

infestantes, pragas e doenças, bem como de aumentar a fertilidade do solo. É também uma forma de 

reduzir o empobrecimento do solo, uma vez que as diversas camadas de solo são exploradas em 

profundidade, por raízes com diferentes características.  
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 No morangueiro, o cultivo em anos sucessivos na mesma parcela faz aumentar o grau de infestação 

do solo, pondo em risco o rendimento económico da cultura. As quantidades de nutrientes exportados 

pela cultura não são fixas, dependendo de vários fatores tais como a época de plantação, o 

comportamento da cultivar, a densidade e o sistema de cultura que fazem variar a produção obtida. A 

quantidade de nutrientes retirada pela cultura (exportação) é de ter em conta, pois permite alternar 

culturas com diferentes exigências, como indicados no quadro 1 (anexo II), sendo o morango uma 

produção muito exigente relativamente á exigência em azoto (˃ 120 kg/ha), há também pragas e 

doenças que podem atacar plantas de diferentes famílias botânicas, como é o caso dos nemátodos 

(Quadro 2, 3, 4 e 5, Anexo II) (Almeida, 2006).  

 Do Ponto de vista biológico, o solo pode ser um fator adverso para o morangueiro se se verificar a 

presença de organismos fitopatogénicos, nomeadamente fungos patogénicos, nemátodos e pragas, e 

de flora adventícia. A fim de evitar os problemas causados pelos organismos fitopatogénicos presentes 

no solo, o produtor de morango dispõe atualmente de diferentes métodos para a desinfeção do solo: 

biofumigação e as técnicas de solarização. 

 As operações de mobilização do solo devem privilegiar as práticas de conservação do solo e 

realizar-se segundo as curvas de nível. A escolha das operações de mobilização do solo e a sua 

orientação dependem do tipo de solo, do nível de humidade do solo, do antecedente cultural e do tipo 

de rega.  

 Na produção de morango, é frequente efetuar-se as seguintes operações de mobilização do solo: 

• Gradagem, com grade de disco para enterrar os restos da cultura anterior; 

• Lavoura, tendo em atenção que esta não deve ser feita com o terreno muito seco ou húmido; 

• Nova gradagem, com grade de disco para enterrar o corretivo orgânico e o adubo de fundo. 

 A pulverização do terreno com fresa deve ser evitada, como forma de prevenir a erosão. No entanto, 

no caso de o terreno apresentar torrões, após as operações anteriores, é conveniente fazer uma 

passagem para que seja possível armar o terreno de forma conveniente e para que haja uma boa 

aderência do polietileno de cobertura do solo.  

 A armação do terreno em camalhões é muito importante na cultura do morangueiro, uma vez que a 

planta é muito sensível ao encharcamento e está no terreno durante os meses de inverno. Esta técnica 

apresenta vantagens tais como: 

• Melhor aquecimento do volume de terra que envolve o sistema radical, o que se reflete na 

precocidade da produção; 

• Maior drenagem do solo, reduzindo a asfixia radicular; 

• Melhor arejamento e ventilação das plantas; 

• Maior facilidade de colheita.  

 As dimensões dos camalhões variam entre 0,40 a 0,45 cm de altura, 0,50 a 0,60 cm de largura e 

distanciados eixo central a eixo central de 1,10 a 1,20cm.  

 Em parcelas com declives acentuados, os camalhões devem ser orientados segundo as curvas de 

nível, de modo a melhorar o aproveitamento da água e prevenir a erosão do solo.  

 A cobertura do solo com material plástico tornou-se uma prática corrente pelas vantagens que 

apresenta. Relativamente ao solo, aumenta a sua temperatura e mantém constante a sua estrutura 

física e humidade. Por sua vez, a planta beneficia de melhores condições de enraizamento, 

contribuindo para uma maior precocidade da produção. Outras vantagens são a redução da perda de 

água do solo por evaporação, o que se traduz numa economia de água e a eficácia no controlo de 

infestantes, dado usarem-se, normalmente, filmes opacos.  

 Existem diferentes tipos de material para a cobertura, sendo recomendável a cobertura do solo com 

polietileno preto (Fig. 6) embora, em certos casos, quando a produção é durante os meses de Verão e 
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Outono, seja preferível a utilização de polietileno branco (face superior) e preto (face inferior) (Fig. 6), 

para que a temperatura do solo não atinja valores tão elevados. 

  

Figura 6 – Cobertura do camalhão com polietileno preto e bicolor (branco e preto) 

 Na plantação, podem-se utilizar diversos tipos de plantas, em raiz nua ou alveoladas de raiz 

protegidas. Na altura da plantação, as plantas apresentam-se normalmente sem folhas ou com um ou 

dois trifólios, dai que única forma de assegurar a sua qualidade, seja o esquema de certificação a que 

estão sujeitas durante a fase de viveiro. A escolha do viveiro é, então, extremamente importante uma 

vez que a qualidade do material vegetal utilizado condiciona posteriormente o desenvolvimento da 

cultura, produção e comercialização. Na plantação, devem utilizar-se sempre plantas certificadas, 

devidamente acompanhadas do passaporte fitossanitário, como forma de garantir o sucesso da cultura.  

 A densidade de plantação depende das variedades. Nas variedades de maior vigor vegetativo opta-

se por uma distância maior entre plantas, usualmente de 0,30 m x 0,30 m (Fig. 7), o que equivale a 

uma densidade de 50 000 plantas por hectare. No caso de variedades menos vigorosas, o compasso 

poe ser de 0,25 m x 0,25 m, o que equivale a uma densidade de 62 000 plantas por hectares.  

 Geralmente, as plantas são dispostas em linhas duplas por camalhões e alternadamente (pés de 

galinha) (Fig. 8).  

 

Figura 7 – Esquema do compasso alternado. 

 

 A escolha da densidade de plantação vai influenciar o rendimento por planta e por hectare, a 

qualidade dos frutos a nível fitossanitário e a colheita.  

 

 

 

Figura 8 – Camalhões com linhas duplas de plantas.  
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 Atualmente é possível efetuar a plantação de morangueiro durante todo o ano. As datas de 

plantação variam de acordo com o objetivo da produção, o tipo de planta que se utiliza, a tecnologia de 

produção praticada, as condições climáticas e o tipo de cultivares, nos cultivares mais usuais a 

plantação realizasse entre outubro a dezembro, variando com as condições meteorológicas.  

 É fundamental que, antes da plantação, o solo possua um bom teor de humidade para um 

estabelecimento adequado da cultura. O morangueiro deve ser plantado ao nível da coroa. Deve evitar-

se o corte das raízes, uma vez que este provoca uma ferida, podendo esta constituir uma “porta de 

entrada” para os organismos fitopatogénicos, para além de diminuir as reservas de hidratos de carbono. 

 O fornecimento de níveis adequado de nutrientes ao morangueiro é indispensável, para a 

manutenção do equilíbrio entre o desenvolvimento vegetativo e a frutificação da planta, diminuindo, 

assim, a suscetibilidade ao ataque de doenças e pragas e por forma de obter produções elevadas com 

frutos de boa qualidade. 

 Para se realizar a fertilização de uma forma racional, na cultura do morangueiro, é fundamental 

conhecer: 

• O teor do solo em nutrientes; 

• O teor de água de rega em nutrientes; 

• As necessidades nutritivas do morangueiro; 

• A época em que a planta necessita dos nutrientes; 

• As características dos fertilizantes e o seu comportamento no solo.  

 O morangueiro prefere solos ricos em matéria orgânica sendo recomendável a sua aplicação 

sempre que os teores sejam inferiores a 1%. O pH do solo para a cultura do morangueiro deve situar-

se entre 6.0 e 6.5. Em fundo, deve fazer-se a correção do solo em termos de pH e de matéria orgânica, 

quando necessário, e de acordo com os resultados da análise de solo.  

 A adubação de fundo far-se-á de acordo com a recomendação do laboratório. Em solos mais 

pesados, com elevado poder de retenção de água e nutrientes, poderá aplicar-se uma maior 

percentagem de fertilizante de fundo e não iniciar de imediato o programa de fertirrega.  

 Na cultura do morangueiro, a aplicação dos nutrientes, em adubação de cobertura, é feita através 

do sistema de rega localizada, fertirrega, pelas vantagens que esta técnica apresenta: 

• Maior eficiência da utilização de água de rega e dos nutrientes; 

• A aplicação da água e dos nutrientes é feita, de modo uniforme, diretamente na zona 

radical, sendo fornecidos à planta à medida das suas necessidades.  

 A compostagem é um processo que permite a transformação da matéria orgânica presente nos 

resíduos orgânicos biodegradáveis (ROB’s), permitindo a sua reciclagem, tratamento/valorização e a 

obtenção de um produto final – o composto – com valor económico. Esta “reciclagem” da matéria 

orgânica tem a dupla vantagem de diminuir o volume total de resíduos depositados em aterros e de 

permitir a obtenção de produtos com utilidade e qualidade, a qual é essencial quando o seu destino é 

a agricultura (Cunha-Queda, 2006). 

 No caso de compostos para utilização em agricultura biológica (AB) deve, igualmente, ser dada 

especial atenção à origem dos ROB’s utilizados para a produção dos compostos. Apesar de no Anexo 

I – Reg. (CE) N.º 889/08 não serem, diretamente, indicadas as biomassas que podem ser utilizadas 

para a obtenção de compostos de uso compatível em AB, as indicações relativas aos produtos e 

compostos que podem ser utilizados como fertilizantes e corretivos dos solos em AB constituem uma 

orientação muito útil para a seleção dos materiais a utilizar em compostagem, quando se pretende 

produzir compostos compatíveis com a AB, desde que sejam respeitados os requisitos e as condições 

de utilização descritas no mesmo anexo.  
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 Os resíduos orgânicos biodegradáveis e subprodutos possuem características físico-químicas 

diversas, como se pode ver  no Quadro 6 (anexo II), onde se apresentam alguns exemplos resíduos 

passiveis de serem utilizados na compostagem e no qual é evidenciado o seu teor de humidade e azoto 

“total”, pH, bem como a respetiva relação C/N, a qual é um parâmetro fundamental na preparação e 

condicionamento da biomassa inicial, e quadro 7 (anexo II), onde são indicadas as principais 

características dos materiais para compostagem, que condicionam a sua utilização para este fim.  

 As matérias-primas autorizadas em agricultura biológica como fertilizantes, são as que se encontram 

em conformidade com a legislação comunitária em vigor – em especial o Regulamento (CE) 

nº889/2008. O anexo I deste regulamento inclui uma lista positiva de matérias-primas que podem ser 

utilizadas diretamente como fertilizantes, ou fabrico de adubos e corretivos orgânicos ou minerais.  

 Os fertilizantes referidos nesta legislação, de origem na agricultura convencional, são 

“excecionalmente autorizados” na medida em que o agricultor “biológico” tem de dar prioridade às 

práticas culturais que permitem a fertilização das culturas com base nos recursos, já referidos 

anteriormente, com origem na própria exploração ou noutras explorações em modo de produção 

biológico – rotações e consociações de culturas, adubação verde, resíduos das culturas e/ou dos 

animais.  

 Alguns dos produtos autorizados são indicados de seguida, pela ordem em que constam do anexo 

I do regulamento comunitário e correspondem a matérias-primas que podem ser utilizadas tal qual ou 

após mistura entre eles e/ou após transformação por processos que não recorram a produtos síntese 

química. É o caso da compostagem de resíduos sólidos, da fermentação de chorumes, da diluição de 

efluentes orgânicos líquidos de origem vegetal, como as águas-ruças dos lagares de azeite, da extração 

física de algas, ou da hidrólise enzimática de proteínas vegetais.  

 Estrume, produto constituído por uma mistura de excrementos de animais e de matérias vegetais 

(camas), com indicação das espécies animais e provenientes apenas de explorações de “pecuária 

extensiva”, ou de “pecuária intensiva com terra”. A composição química dos estrumes varia muito, com 

o tipo de animal, com o tipo de cama, o modo de estabulação e a alimentação do gado. Os valores 

médios são indicados no quadro 7 (anexo II).  

 Excrementos líquidos de animais (chorume, urina), produtos de explorações pecuárias sem terra 

proibidos. Autorização nos restantes casos após fermentação controlada e/ou diluição adequada e com 

a indicação das espécies animais.  

 Excrementos de minhocas (lombricompostos) e de insetos, o regulamento não indica restrições ás 

matérias-primas, por isso consideramos também os estrumes de “pecuária intensiva sem terra” desde 

que completamente transformados pelas minhocas. Este aspeto não está completamente esclarecido, 

pois a legislação presta-se a diferentes interpretações. Em Portugal tem sido autorizado nestas 

condições.  

 Produtos de compostagem ou fermentação anaeróbica de misturas de matérias vegetais, matérias 

vegetais transformadas por compostagem, ou por fermentação anaeróbica para produção de biogás.  

 Algas e produtos de algas, obtidos apenas por processos físicos (desidratação, congelação, 

trituração), ou extração por meio de água ou de soluções aquosas ácidas e/ou alcalinas, ou por 

fermentação.  

 Serradura e aparas de madeira e Compostos de casca de árvores, madeira sem tratamento químico 

após o abate. Cinzas de madeira, cinzas de madeira sem tratamento químico após o abate.  

 Fosfato natural macio, teor de cádmio inferior ou igual a 90 mg/kg de P2O5 e conforme Diretiva 

76/716/CEE (JO nº L24/29 de 30/01/76) – produto obtido por moenda de fosfatos naturais macios e 

contendo principalmente fosfato tricálcico e carbonato de cálcio. Os fosfatos são um recurso natural 

escasso a nível mundial (na Europa não existem) e por isso devem ser usados na menor quantidade 

possível.  
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 Fosfato de alumínio e cálcio, utilização limitada aos solos alcalinos com pH maior que 7,5. Definido 

pela diretiva anterior – produto obtido por tratamento térmico e moído, contendo principalmente fosfato 

de cálcio e alumínio.  

 Enxofre elementar, produto de origem natural ou industrial, mais ou menos refinado. Teor mínimo 

de enxofre (S): 98% (Dir.89/284/CEE; NP 1048-2). O produto comercial tem de indicar o teor de enxofre 

total. Para uso agrícola apresenta em geral uma formulação granulada, para mais fácil espalhamento, 

menor perda de pó e menos irritação dos olhos.  

 Os produtos comerciais fabricados e/ou distribuídos em Portugal com bases nas matérias-primas 

citadas, são indicados no “Guia de Fatores de Produção para Agricultura Biológica”, publicado pela 

AGRO-SANUS e periodicamente atualizado (Ferreira, 2018).   

 As necessidades de água do morangueiro dependem do estado fenológico das plantas, das 

características do solo e das condições climáticas. Na cultura do morangueiro, o tipo de rega utilizada 

é a rega localizada (gota-a-gota ou fita de rega). No entanto, no período pós plantação a utilização da 

rega por aspersão poderá ser benéfica para o estabelecimento adequado da cultura.  

 Para realizar uma rega eficiente devem estimar-se as necessidades de água da cultura, através do 

cálculo da evapotranspiração cultural, e deve monitorizar-se a água no solo. Para o calculo da 

evapotranspiração cultural, a partir da evapotranspiração potencial, é fundamental conhecer os 

coeficientes culturais.  

 No quadro 7, apresentam-se os valores dos coeficientes culturais da cultura do morangueiro em 

função do estado fenológico e os riscos associados à falta de água.   

Quadro 7 – Coeficientes Culturais do morangueiro em plantação outonal de acordo com os vários 

estados fenológicos (adaptado de Hennion & Veschambre, 1997) 

Estado vegetativo Época Coeficiente cultural (Kc) 
Riscos associados à 

falta de água 

Estabelecimento das 

plantas, após plantação Outubro 
_ 

(aspersão necessário) 

Maior crise de 

transplantação 

Morte das plantas 

Desenvolvimento 

Janeiro 0,4 – 0,5 

Falta de vigor vegetativo 

Queimaduras nas 

margens das folhas 

Floração Fevereiro 0,5 Taxa de floração baixa 

Crescimento dos frutos Abril 0,6 – 0,7 Frutos pequenos 

Colheita 
Maio – 

Junho 
0,5 – 0,6 

Frutos sem acidez 

Aceleração da 

maturação 

 

 O teor de humidade do solo deve ser mantido dentro dos limites em que a água se encontra 

facilmente disponível para as plantas, evitando-se situações de stress hídrico ou encharcamento. O 

morangueiro é muito sensível às condições de encharcamento.  

 De um modo geral, o volume de água necessário para a cultura do morangueiro aumenta ao longo 

do ciclo cultural, diminuindo ligeiramente na fase de colheita. A análise química e microbiológica deve 

ser feita periodicamente. A primeira tem mais importância no que diz respeito ao efeito da água no solo 

e na cultura. A segunda condiciona principalmente a qualidade do alimento, principalmente no caso 

dos frutos consumidos frescos.  

 A flora adventícia, presente nos morangais, utiliza a água e os nutrientes disponíveis, prejudicando 

fortemente o desenvolvimento dos morangueiros. Acresce que, as infestantes podem servir de 
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hospedeiros alternantes de diversos organismos fitopatogénicos, nomeadamente fungos, nemátodos e 

vírus, e contribuir para o aumento da entomofauna e acarofauna presente nas plantações.  

 O conhecimento da flora adventícia e do modo como evolui faces às diversas técnicas culturais é 

importante para o delineamento duma estratégia de combate eficaz, que minimize os custos de 

produção do morango, e obviamente tarefa mais complexa quando se trata de produções biológicas 

sem recurso a herbicidas. Observando a cobertura orgânica dos ecossistemas “naturais”, no modo de 

produção biológico, procede-se à cobertura do solo.  

 No empalhamento (técnica designada por “mulching” em língua inglesa), são normalmente utilizados 

materiais vegetais (Fig. 9), embora seja possível a utilização de materiais sintéticos como plástico. 

Contudo este é um material a evitar por várias razões, como as ecológicas, económicas e técnicas, não 

tendo todas as características dos materiais orgânicos pelo que não “cumpre” todas as funções desdes 

materiais, designadamente o fornecimento de fertilizantes, manutenção e conservação do solo.  

 A cobertura do solo tem diversas vantagens, designadamente as seguintes:  

 - Evita as ervas, reduz a evapotranspiração de água, fornece nutrientes, contribui para a 

conservação do solo, favorece a estrutura e permeabilidade do solo e a absorção de nutrientes, 

incrementa a biodiversidade do solo, contribui para a gestão sustentável das florestas.  

 Os principais inconvenientes são: 

 - Possibilidade de propagação de doenças, e possíveis populações indesejáveis, dai a escolhe de 

produto ou materiais ser de extrema importância, não apenas para não ter um inconveniente, mas para 

ser parte de soluções.  

 - Exigência de mão de obra na colocação do material ou espécie, custo de plantação, material e 

manutenção.  

  

Figura 9 – Fotografia empalhamento com materiais e cobertura verde com “mulching” intercalado, 

Quinta do Arneiro. 

 O número de pragas e doenças nas culturas agrícolas tem vindo a aumentar de ano para ano, 

apesar do uso também crescente de pesticidas. Existem diversas razões para esse aumento, sendo 

muitas da responsabilidade do próprio agricultor, frequentemente de uma forma inconsciente por falta 

de conhecimento das consequências de algumas práticas. 

 

 Sendo as principais razões (embora existam outras): 

 Novas cultivares (ou variedades cultivadas) mais sensíveis a pragas e/ou doenças, a extrema 

sensibilidade de algumas variedades cultivadas faz com que a sua utilização em agricultura biológica 

seja um fator de alto risco de perda de produção e da sua qualidade.  
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 Simplificação das rotações e monoculturas, a ocorrência da mesma praga ou doença em diferentes 

culturas cultivadas no mesmo terreno uma depois da outra faz aumentar o risco de ataque à segunda 

cultura, as rotações de culturas com espécies de família diferente com diferentes problemas 

fitossanitários, previne e evita muitos ataques.  

 Cultura fora de época, a forçagem em estufa, com culturas fora da sua época normal de crescimento, 

diminui a sua resistência a pragas e doenças.  

 Resistência aos pesticidas, a resistência das pragas e doenças aos pesticidas tem vindo a aumentar 

de ano para ano, tornando muitos produtos ineficazes, mesmo os mais tóxicos. Muitas vezes a praga, 

além de não ser combatida, ainda é favorecida, seja pela influência directa do pesticida (maiores 

posturas, maior longevidade), seja pela destruição dos auxiliares que, caso não fossem mortos pelo 

tratamento ajudariam a combater a praga.  

 Destruição dos auxiliares, a maioria dos pesticidas utilizados em agricultura “convencional” é tóxico 

para os auxiliares (Gendrier et al, 1997; Linder et al, 2007). Algumas pragas só passaram a sê-lo devido 

à destruição desses auxiliares.  

 Fertilização em excesso ou em desequilíbrio, adubação a mais, em especial com azoto, torna a 

planta mais vulnerável aos ataques de pragas e doenças. Isto é já sabido à muitos anos, mas pouco 

divulgado aos agricultores e raramente posto em prática por estes. Esse excesso é agravado pela 

carência doutros nutrientes, em particular o potássio, nutrientes importantes para a transformação do 

azoto solúvel (nitratos, aminoácidos) em proteínas.  

 Sementes, plantas, ou material de enxertia doentes, algumas pragas e doenças (estas 

principalmente) propagam-se pelas sementes, pelas plantas de viveiro ou outro material de propagação 

vegetal como os enxertos.  

 Outras práticas culturais incorretas, para além da fertilização desequilibrada e da utilização de 

material de propagação doente, outras práticas culturais podem fazer aumentar a incidência de pragas 

e doenças, nomeadamente as seguintes: 

 - Destruição de sebes, de incultos, de muros de pedra, de construções antigas e outras zonas 

de abrigo dos auxiliares (diminuição da população de auxiliares); 

 - Eliminação completa das ervas infestantes, mesmo daquelas que são fonte de alimento para 

os insetos uteis e outros auxiliares  

 - Restos de culturas doentes não retirados do terreno ou da proximidade da cultura 

(contaminação da cultura seguinte ou até da própria); 

 - Compasso de plantação ou sementeira muito apertado, provoca pouco arejamento, 

principalmente em estufa (mais doenças, principalmente as que atacam com mais humidade); 

 Entrada no país ou região de novos inimigos das culturas, têm entrado em Portugal várias pragas e 

doenças, algumas com graves prejuízos causados e para as quais nem sempre existem auxiliares que 

as combatam com eficácia.  

 Considerando as principais causas de pragas e doenças atrás referidas, pode concluir-se que mais 

vale prevenir que remediar. Por isso e também porque os meios de luta disponíveis (autorizados na EU 

e homologados em Portugal) em AB são escassos, o agricultor deve atuar de forma preventiva na 

proteção sanitária de um dia para o outro. 

 Em agricultura biológica a proteção fitossanitária da cultura deve começar antes da mesma ser 

plantada ou semeada. É necessário prevenir e aplicar as medidas de proteção que não envolvam 

tratamentos com pesticidas.  
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 Em agricultura biológica procura incrementar-se a limitação natural, em especial favorecendo os 

organismos auxiliares e pondo em prática várias medidas culturais – rotações e consociações, 

compostagem, fertilização equilibrada sem excesso de azoto e variedades resistentes, solarização e 

biofumigação e barreiras de proteção não química.  

 São ainda medidas prioritárias as seguintes medidas de proteção não químicas: 

 - Luta biológica, com largadas de insetos ou ácaros auxiliares contra pragas das culturas; 

 - Luta microbiológica, com microrganismos patogénicos para as pragas e doenças da cultura; 

 - Luta biotécnica.  

 Podendo ainda considerar-se como medidas prioritárias profiláticas, a aplicação de produtos que 

favoreçam a resistência da planta à doença. São os chamados indutores de resistência, não 

comercializados com pesticidas de uso agrícola, mas sim como fertilizantes.  

 Só em caso de perigo imediato para a cultura e quando as medidas prioritárias referidas não forem 

suficientes, se aplicam os pesticidas de uso agrícola autorizados.  

Seleção da espécie mais adequada a cultivar 

 Esta é uma medida que deve ser tomada em consideração, uma vez que existem espécies, que 

pela sua sensibilidade, não podem ser produzidas sob o modo de produção biológica. Assim, é 

recomendada a utilização de espécies autóctones, e dentro destas, as mais resistentes a pragas e 

doenças.  

Organismos de luta biológica  

 Por organismos de luta biológica entende-se todos os seres que ajudam o agricultor no combate a 

pragas e doenças da cultura, também designados por organismo auxiliares. Muitos deste organismo 

são encarados por alguns agricultores como pragas por desconhecimento dos seus benefícios. A título 

de exemplo, o caso das joaninhas (Cocciella spp) usualmente tida como a progenitora dos pulgões de 

diversas culturas. Ao contrário, a joaninha é um importante auxiliar no combate de várias espécies de 

pulgões ou piolhos.  

 Assim, interessa conhecer, preservar e favorecer estes seres cuja existência tem vindo a ser 

comprometida pelas tradicionais praticas de produção agrícola, como o uso de pesticidas tóxicos, 

destruição de zonas de refúgio (sebes), monoculturas e excesso de lavoura, etc.  

 No Quadro 8 apresenta-se os grandes grupos de organismos auxiliares que podem ser usados no 

combate a pragas em agricultura biológica.  

  



 
43 

 

Quadro 8 – Grupos de organismos auxiliares. 

Grupo Organismos auxiliares Pragas combatidas 

Incestos  Joaninhas (Ciccienlla spp), crisopas 

(Neuroptéros crisopídeos), sirfídeos, 

percevejos predadores 

Cochonilha, afídios, ácaros, 

ovos de moluscos, moluscos, 

mosca branca, psilas, 

cicadelas, lagartas, piolhos, 

ovos de diversos insetos. 

Ácaros  Ácaros predadores, aranhas  Ácaros praga, psilas, 

cicadelas 

Aves  Coruja (Tyto alba), chapim (Parus major), 

toutinegra (sylvia melanocephala), alvéola 

(motacila alba), pisco (erithacus rubecula), 

andorinha (Hirundo rustica). 

Lagartas, insetos, larvas, 

crisálias hibernantes, 

formigas, afídios, artrópodes.  

Mamíferos  Ouriço (Erinaceus europaeus), musaranhos, 

toupeira (Talpa occidentalis), morcegos. 

Incestos, moluscos, ratos 

(Mus spp) 

Batráquios  Sapo (Bufo bufo), salamandra (salamandra 

terrestris) 

Incestos, pequenos roedores 

Répteis  Lagarto (lacerta schreiberi), Osga (tarentola 

maurotanica), licranço (anguis fragilis), cobras 

(Elaphe scalaris). 

Incestos, caracóis (Helix 

spp), lesmas (Arion spp) 

Microrganismos Bactéria Bacillus thuringiens, fungo Beauveria 

bassiana, nematode Steinernema carpocapse, 

vírus GV Cydia pomonella  

Microrganismos patogénicos 

 Fonte: (Ferreira et al., 1999) 

 A escolha de organismos auxiliares depende do seu ciclo de vida e período de actividade, do tipo 

de cultura e da praga a combater (Ferreira et al., 1999). No entanto, dever-se-á ter em atenção os 

perigos de introdução de espécies não indígenas, por se puderem criar mecanismos de desequilíbrio 

biológico. 

 Os microrganismos auxiliares podem ser usados na luta biológica pela sua aplicação nas culturas 

ou pela aplicação de substâncias toxicas, por eles produzidas. A sua ação faz-se sentir pelo ataque a 

doenças (fungos, bactérias e nemátodos) ou pelo ataque a pragas (insetos e ácaros). 

 Ainda no apoio ao combate a pragas e doenças, contribuem um vasto conjunto de espécies de 

plantas que, existindo nas proximidades ou no meio das culturas, atraem pragas quase sempre 

inofensivas para as culturas, mas que servem de alimento a organismos auxiliares (Quadro 9 – anexo 

II). Pelo contrário existe um determinado número de plantas que deverão ser evitados nos arredores 

das culturas por atraírem pragas quase sempre indesejadas para as culturas, (Quadro 10 -anexo II). 

  

Consociações  

 As consociações usam sistemas de policultura associadas, em que uma ou mais espécies se 

encontram suficientemente perto para que haja uma interação competitiva ou de complementação entre 

elas.  

 As consociações evitam ataques de insetos, tanto pelo seu efeito de repelência como pelo 

favorecimento dos organismos auxiliares. Evitam ervas infestantes pelo sombreamento e aumentam a 

utilização dos nutrientes melhorando a produtividade.  
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 No caso do morango uma consociação usual é cabeças de alho que tem uma influência pela repelia 

de pragas e atrair auxiliares uteis no controlo de pragas e doenças (repele insetos, coelhos e toupeiras) 

(Fig. 10). 

 

 

Figura 10 – Fotografia Cabeça de alho inicio dos Camalhões, produção morango biológico, Quinto do 

Arneiro. 

Sebes 

 As sebes são resguardos feitos com plantas que protegem as culturas. Esta proteção faz-se pela 

criação de um microclima onde é viável a redução da velocidade do vento e da evapotranspiração por 

um lado, e o ligeiro aumento da temperatura do solo, por outro.  As sebes ajudam no controlo da 

erosão, permitem regular o sistema hídrico do solo e das culturas e servem de abrigo a organismos 

auxiliares. Demonstrado na Fig. 11, onde a sebe nesta produção da quinta do arneiro coloca em prática 

todas estas mais valias descritas.  

Figura 11 – Representação de uma sebe em produção de morango biológico, Quinta do Arneiro 

 

Feromonas  

 As feromonas são substâncias produzidas pelos insetos usadas em agricultura biológica através 

das seguintes técnicas: confusão sexual, tratamento localizado e captura em massa.  
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 No primeiro caso, as feromonas são espalhadas no ar em quantidade suficiente para confundir os 

machos, que desta forma não conseguem encontrar as fêmeas impedindo a reprodução.  

 No tratamento localizado, as feromonas são misturadas com um inseticida permitindo em agricultura 

biológica, e a mistura é pulverizada apenas em pares da cultura, reduzindo-se assim a quantidade de 

inseticida necessário e o impacte negativo sobre a fauna.  

 Para a captura em massa, a feromona é colocada em armadilhas que são distribuídas em grande 

número pela cultura, como verifica na Figura 12, sendo feita também a análise não apenas dos 

organismos auxiliares como de possíveis patogénicos. 

 Sendo feita também a análise não apenas dos organismos auxiliares como de possíveis 

patogénicos, como demonstra a Figura 12, com o uso de ratoeiras de feromonas para analise da 

cultura.  

  

 

 

 

 

 

Figura 12 – Armadilhas de feromonas de captura de insetos numa produção de morango biológico, 

Quinta do Arneiro. 

 

Polinização  

 O papel dos insetos polinizadores na melhoria da produção na cultura do morangueiro é reconhecido 

internacionalmente, pelo que a aplicação de colmeias de abelhas ou abelhões nas plantações de 

morangueiro já é uma prática usada na produção convencional noutros países, e indispensável na 

produção de morango em modo biológico. No nosso, com estufas do tipo mediterrâneo, tipicamente 

não aquecidas, e mesmo em condições de ar livre, a introdução de colmeias de polinizadores (abelhas 

ou abelhões) poderá ser uma importante medida para a otimização da polinização e, logo, para a 

diminuição da percentagem de frutos deformados e aumento do peso dos morangos (Mexia et al., 

2005). 

 O morango é um fruto múltiplo, constituído por vários frutos (aquénios) agregados no mesmo 

recetáculo (Fig. 13). 

 Os óvulos fecundados (aquénios) promovem o desenvolvimento do recetáculo através da libertação 

de auxinas. Caso um óvulo ou um conjunto de óvulos não seja fecundado, essa região do recetáculo 

não se vai desenvolver adequadamente e como resultado será originado um fruto deformado de 

escasso valor comercial (Fig. 14). Por isso, uma correta mobilização do pólen até todos os estigmas da 

flor é essencial para a obtenção de um fruto bem formado (Mexia et al., 2005). 

 Existe uma correlação positiva entre o número de aquénios polinizadores e o peso do fruto. Se o 

peso do fruto está dependente do número de aquénios polinizadores, então uma otimização da 

polinização permitirá ao produtor obter um maior peso dos frutos na sua cultura sem recorrer produtos 

tóxicos. 
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Figura 13 – A flor do morangueiro e o respetivo fruto, com as correspondências morfológicas 

(adaptado de Vincent et al., 1990). A parte inferior do fruto é a vista após um corte longitudinal. 

Figura 14 – Pormenor de um fruto deformado. 

 Aconselha-se a colocação de colmeias de abelhas na proximidade dos campos, especialmente nos 

casos em que as populações de polinizadores naturais são baixas ou em campos pouco expostos ao 

vento, caso particular demostrado na Fig. 15 com a disposição de uma colmeia perto da produção 

biológica do morango.  

Figura 15 – Colmeia de polinizadores disposta junto da produção biológica de morango, Quinta do 

Arneiro.  
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 A cultura do morangueiro não é muito atrativa para os polinizadores. Para reduzir o risco de 

competição com outras culturas, será desejável, sempre que possível, não localizar culturas mais 

atrativas (como é o caso da meloa) nas proximidades dos campos de morangueiro.  

 A este respeito, a utilização de uma infusão de flores de morangueiro para alimentar as colmeias de 

abelhas poderá ser uma técnica útil no aumento da atratividade da cultura.  

 À semelhança de todos os insetos, também os polinizadores são sensíveis a alguns produtos 

fitofarmacêuticos: diretamente, por poderem originar elevada mortalidade, mas também indiretamente, 

por poderem afetar o comportamento destes na cultura. De forma a diminuir a mortalidade dos 

polinizadores, a aplicação dos produtos fitofarmacêuticos na cultura deverá ser realizada nos períodos 

do dia correspondentes às horas de menor atividade destes insetos, isto é, ao inicio da manhã ou ao 

final da tarde. No caso particular das abelhas e dos abelhões, as suas colmeias devem ser fechadas 

e/ou retiradas aquando daquelas aplicações.  

 

Colheita, Pós-Colheita, Conservação e Qualidade 

 O morango é um fruto com elevado consumo devido à sua atraente aparência, sabor e odor 

agradável e reconhecidos efeitos benéficos para a saúde. No entanto, é um fruto muito perecível, 

exibindo rápida degradação dos tecidos acompanhada de perda de firmeza devido às elevadas taxas 

respiratórias e metabólicas, com consequente diminuição do tempo de vida útil. Sendo esta diminuição 

mais acentuada no morango biológico que apesar de maior sabor, comparativamente ao convencional 

que devido a todos os produtos não autorizados utilizados no convencional e a sua apanha ainda em 

estado de amadurecimento, permite a sua duração perlongada.  

 Pode considerar-se que a perda de qualidade (alterações fisiológicas, deterioração por danos 

mecânicos e manuseamento) se inicia imediatamente após a colheita prosseguindo até ao consumo. 

Assim, a qualidade depende em grande parte dos cuidados sucessivos ao longo de toda a cadeia.  

 O amadurecimento está associado a numerosas alterações bioquímicas, que incluem aumento de 

pectinas, hemiceluloses e enzimas especificas, associadas às membranas, à síntese de antocianinas, 

metabolismo da sacarose e à biossíntese dos ácidos orgânicos. O morango é um fruto não climatérico, 

isto é, não amadurece após a colheita, razão pela qual não deverá ser colhido nem demasiado verde 

nem num estado de sobrematuração (Forney, C., 2000).  

 A colheita do morango deve ser escalonada, com os frutos colhidos no estado de maturação 

adequado, de modo a satisfazer as exigências de qualidade comercial. Colher o morango nas horas 

mais frescas do dia (manhã ou fim da tarde). 

 A produção do morango é sensível e delicada, devido à sua fragilidade e exigente manutenção; por 

sistema em modos convencionais, estes desafios são resolvidos com recursos a enormes quantidades 

de fertilizantes, pesticidas, inseticidas, fungicidas e processos. Em que no caso da AB não são 

permitidos. 

 De forma a produzir quantidades significativas equiparadas ao modo convencional, e qualidade 

superior sem o recurso a métodos não permitidos. As práticas para a produção biológica do morango 

são alteradas, originando num aumento de trabalho e requerendo um melhor conhecimento e rigor nas 

técnicas utilizadas. O solo e o ambiente de produção são complexos, onde os materiais orgânicos e 

organismos que nele habitam estão em constante interceção. O entendimento destas interações e das 

técnicas são as bases da agricultura biológica e só com o seu conhecimento possibilita a análise e 

entendimento dos fatores que condicionam a produção do morango e assim analisar a sua 

sustentabilidade e impactes nas diversas vertentes (Económicas, Ambientais e Socias).  

  



 
48 

5. Análise de caso 

5.1. Características da produção e dos dados 

 

Introdução e objetivos  

O principal objetivo deste capítulo consistiu em demonstrar a viabilidade técnica, económica e 

ecológica da cultura do morango, segundo o modo de produção biológico. Na elaboração dos custos 

de produção pretendeu-se, de alguma forma, fornecer elementos técnico-económicos atuais, 

permitindo também uma análise pormenorizada das tecnologias de produção como a verificação da 

sequência das várias operações culturais, o registo das quantidades consumidas dos diversos fatores 

de produção, assim como dos indicadores relativos a tempos padrão. Este estudo permitiu também 

quantificar as produções obtidas neste modo de produção para a cultura em estudo.  

Material e métodos 

A cultura em estudo neste trabalho (morango) foi cultivada segundo os princípios e as práticas da 

agricultura biológica, de acordo com o Regulamento (CEE) nº 2092/91 do Conselho de 24 Junho de 

1991, com as alterações posteriores. Aliás, toda a exploração é assim conduzida, sendo controlada e 

os seus produtos certificados por um Organismo Privado de Controlo e Certificação reconhecido pela 

autoridade competente para o efeito.  

A informação referenciada foi recolhida nas diversas visitas realizadas à exploração com múltiplas 

recolhas de dados e analises dos métodos praticados na exploração, bem como técnicas utilizadas no 

cultivo da produção em estudo. Os dados baseiam-se nas informações disponibilizadas pelo 

proprietário e cálculos realizados com as informações obtidas.  

Caracterização da exploração agrícola  

A exploração agrícola objeto deste estudo localiza-se no Lugar do Casalinho, Freguesia e Concelho 

de Alpiarça. É uma exploração agrícola biológica certificada, vocacionada principalmente para cultura 

hortícolas, com presença de algumas variedades de arvores de fruto, pertencente ao empresário 

agrícola Libério Alcobio, Natural e residente em Alpiarça.  

 

 

 

Figura 16 – Localização exploração em estudo. (Fonte: Googlemaps) 
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A exploração é do tipo familiar, englobando três pessoas do agregado, que efetivamente trabalham 

na exploração. Contratando sazonalmente mão-de-obra externa, entre três a quatro pessoas, 

essencialmente para colheitas, amanhos e transplante. Dedica-se ao modo de produção biológico 

desde há 19 anos, ocupando uma área total de 4 hectares.  

As principais culturas produzidas são o morango, meloa, melão, melancia, beringelas, pimento, 

alface, abobora, tomate, feijão verde, amoras, framboesas e romã, assumindo a cultura do morango o 

principal destaque no retorno financeiro da exploração.  

O parque de máquinas da exploração é composto por charrua, grade de discos, escarificador, fresa, 

distribuidor de adubo, distribuidor de estrume e corta-mato.  

Caracterização geomorfológica e hidrológica da região.  

O Concelho de Alpiarça fica localizado no Ribatejo, Vale do Tejo, que em termo geomorfológico faz 

parte da unidade mais recentes de Portugal, a bacia sedimentar do Tejo. As rochas sedimentares que 

constituem o concelho de Alpiarça são areias, arenitos e argilas (Avelino, 2018).  

No que respeita à hidrologia, a zona onde está inserida a exploração é rica em recursos aquíferos, 

consequência da riqueza hidrográfica à superfície é da permeabilidade das rochas e solos, ainda que 

a poluição dos solos agrícolas possa, a médio prazo, provocar a poluição de alguns aquíferos.  

Caracterização do Campo 

A cultura do morango foi instalada na época Outono-Inverno, ocupando uma área de 540 m2. O solo 

apresenta textura franco-arenosa, com boa drenagem, com uma reação próxima da neutralidade, o que 

favorece esta cultura, as quais se desenvolvem bem para valores de pH que variam entre 5,5 - 7,0.  

  

Figura 17 – Fotografia a produção de morango biológico do caso de estudo. 

 



 
50 

Técnica cultural do morango em modo produção biológico 

A cultivar de morangueiro (Fragaria sp.) instalada neste campo foi a camarosa. Esta cultivar teve 

origem na Universidade da Califórnia, EUA, em 1992. É uma cultivar precoce, de fruto grande, firme e 

de bom sabor e coloração interna vermelho intenso. É resistente ao transporte, no entanto, sensível a 

fungos do solo. Outras razões, pelas quais recaiu a escolha sobre esta cultivar, foi por ser a que 

apresenta maior expressão no país e por se terem obtido, segundo o empresário, bons resultados em 

anos anteriores, relativamente ao sabor, resistência e calibre e essencialmente à produtividade.  

No que respeita à instalação da cultura, e especificamente à mobilização do solo a cultura do 

morangueiro é muito delicada, especialmente em relação ao seu sistema radicular, visto que a maior 

parte das raízes está concentrada na camada superficial, por isso exige solos muito bem preparados e 

fertilizados, pois trata-se de plantas muito sensíveis a carências nutricionais e à ação dos agentes 

patogénicos. Este facto, assume grande importância pois se por um lado, o desenvolvimento da planta 

é impossível em elevado grau de infestação, por outro lado, trata-se de uma cultura dispendiosa e, 

como tal, há necessidades em obter o maior rendimento.  

A preparação do solo consistiu em mobilização através de gradagem e fresagem (efetuada de uma 

forma muito superficialmente, já que a não mobilização do solo é muito importante para a manutenção 

de matéria orgânica) para a plantação e simultaneamente, para incorporar os fertilizantes.  

O melhor desenvolvimento da cultura, ocorre em meios com abundância de matéria orgânica 

decomposta. A adubação orgânica traz uma serie de benefícios que resultam na melhoria de 

produtividade e resistência das plantas.  

Os resultados sugerem que, ao melhorarem a fertilidade dos solos, os agricultores biológicos podem 

aumentar a biodiversidade, dar-se conta que os rendimentos estabilizam com o decorrer do tempo e 

que a fertilidade do solo aumenta, no quadro dos métodos biológicos (Mäder et al, 2002). Por isso, 

inicialmente é procedida á adubação orgânica em toda a área e em seguida realizou-se a preparação 

dos camalhões.  

Na fertilização de fundo, foram aplicados  

o 0,4 kg/m2 de estrume de ovelha; 

o 0,16 kg/m2 de “Phenix”, fertilizante orgânico de origem Italiana, constituído por vinhaça 

de beterraba, guano de aves marinhas do Peru e estrume de galinha de pecuária 

extensiva (Quadro 9);   

o 1 kg/m2 de húmus de minhoca, fertilizante orgânico 100% natural, resultante do 

processo de vermi-compostagem.  

 

Quadro 9 – Composição química “Phenix” (Fonte: Crimolara). 

Matéria 

seca (%) 

Matéria 

orgânica 

(%) 

Azoto N 

(%) 

Fósforo 

P202 (%) 

Potássio 

K20 (%) 

Cálcio 

CaO (%) 

Magnésio 

MgO (%) 

 

Carbono 

orgânico 

(%) 

92 56 6 8 15 4 2 32 

 

Após fertilização de fundo procede-se, à armação do terreno em camalhões elevados com cerca de 

60 cm de largura de base, 35 cm de largura no topo e 40 cm de altura. O campo foi constituído por 10 

camalhões com 51 m de comprimento.  

Posteriormente, foi colocada a fita de rega sobre os camalhões e estes, em seguida são cobertos 

com filme de polietileno negro, de 60 microns de espessura.  
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A cobertura do solo com plástico na linha, é uma operação de reconhecida vantagem para as 

culturas hortícolas, por evitar o contacto dos frutos com o solo e a proliferação de fungos causadores 

da podridão. Alem disso a cobertura do solo propicia um bom controlo de infestantes, a manutenção 

de humidade e evita a morte das raízes superficiais. 

Após o corte das raízes, as plantas foram colocadas no solo onde se procedera à abertura dos 

orifícios para a plantação, segundo os compassos predefinidos, com o auxílio de um tubo de ferro e 

com o cuidado para que o sistema radicular ficasse direito, sendo exercida uma ligeira pressão sobre 

a zona do colo, de forma a haver um perfeito contacto com as raízes. Assim, a planta fica com todas 

as raízes enterradas, com o colo parcialmente coberto e com as gemas acima da superfície do solo.  

O compasso de plantação é de 0,5 x 0,40 m (cada camalhão com duas linhas de plantas), isto é, 

em “pé de galinha”. A densidade de plantação foi de 4 plantas por m2 e em estudo tiveram 2160 plantas. 

A plantação foi efetuada manualmente e as plantas (de proveniência biológica).   

Para facilitar o enraizamento, já que o sistema radicular é relativamente reduzido e a planta tem 

desenvolvimento rastejante as regas são inicialmente frequentes, diminuindo o seu número quando os 

frutos se encontravam em fase de amadurecimento. Utilizando-se a rega localizada com o sistema 

gota-gota (gotejadores separados por 0,25 m), tendo sido efetuadas 2 vezes por semana.  

A rega gota-a-gota teve também como objetivo realizar a adubação de cobertura. 

A adubação, veiculada através da água de rega (fertirrega), teve início cerca de um mês apos a 

plantação até cerca de duas semanas antes da colheita. Os fertilizantes e respetivas quantidades totais 

aplicadas estão sistematizadas no Quadro 10.  A composição química dos produtos referidos encontra-

se descrita no Anexo II, Quadro 11. 

Quadro 10 – Fertilizantes, ação, época de aplicação e dose aplicada na cultura do morango em modo 

produção biológico. 

Nome Comercial  Acão  Época de aplicação  Dose 

MYR Boro Preventiva da 

carência de Boro 

São aplicados e 

tratamentos a partir 

do início da floração 

e repetidos com 

intervalos de 12 dias  

2.5 lt/ha 

AUXYM Melhorar vigamento  1º - à plantação  500 cc/ha 

Antecipação da 

maturação 

2º - no início da 

floração   

700 cc/ha 

Maior teor em 

açúcar, aumento da 

produção e maior 

conservação   

3º - 10 dias depois  700 cc/ha 

 

No que respeita à proteção das plantas, as pragas observadas como mais frequentes durando o 

decorrer da cultura são designadamente afídeos, tripes e ácaros. Por isso, foi indispensável a aplicação 

dos seguintes produtos fitossanitários (inseticidas:”Limbio” e “Pibutrin nº 33” e como fungicida: “Bago 

de Ouro” e calda bordalesa), que são referenciados no quadro 11, pela respetiva substancia ativa.  

A cultura precedente a esta produção foi no caso concreto a cultura da melancia.  

Ao longo do ciclo cultural foram efetuadas várias operações culturais, nomeadamente as que a 

seguir se referem: 

o Replantação das falhas  
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o Limpeza da vegetação: limpeza de infestantes junto das plantas e nos caminhos e eliminação 

de folhas secas, para que a planta se mantenha sempre limpa.  

o Eliminação de flores: normalmente logo após à plantação ocorre a floração precoce na cultura 

do morangueiro e por isso procede-se à remoção das primeiras flores, de forma a fortalecer as 

plantas e a evitar um esgotamento precoce. 

A determinação do momento oportuno para a colheita é de fundamental importância. Os frutos do 

morangueiro são muito delicados e pouco resistentes, motivo por que se forem cortando em fase 

avançada de amadurecimento, os frutos chegaram em mau estado ao consumidor. Como tal, o fruto é 

cortado quando a cor começa a mudar de verde para o avermelhado.  

A colheita dos morangos foi iniciada cerca de 90 dias após a plantação e realizada 2 vezes por 

semana. Foram efetuadas manualmente durante treze semanas, perfazendo um total de 27 colheitas. 

Quando os frutos estão mais turgidos e em melhores condições de suportarem transporte e 

conservação. Uma vez amadurecido, o morango mantém-se em bom estado durante pouco tempo.  

Durante a colheita foi realizada uma primeira escolha. Colheram-se os frutos que apresentavam 

uma coloração mais homogénea, tamanho uniforme e isentos de estragos causados por pragas e 

doenças ou marcas de insetos. Não sendo feito, no entanto posteriormente qualquer classificação de 

frutos por classes, nem respetivo calibre. 

No que respeita à preparação para o mercado, os morangos foram embalados em caixas de 0,5 

Kg e acondicionados em plástico microperfurado (para evitar a deterioração e por condições de 

higiénicas) e devidamente rotuladas com o carimbo do produtor. No rotulo é mencionado “produto 

proveniente de agricultura biológica – sistemas de controlo CE” e o organismo responsável pela 

certificação, neste caso concreto, a SOCERT – Portugal, certificação ecológica, Lda.  

Proteção das plantas 

Esta cultura, quando praticadas em estufa são mais suscetíveis a doenças e pragas, pelo que se 

deve evitar as situações de temperatura e humidade relativa elevadas (Lourenço, 2000). Durante o 

decorrer da cultura realizaram-se os tratamentos fitossanitários sempre que o nível populacional das 

pragas e a intensidade das doenças colocaram em perigo o normal desenvolvimento das culturas. 

Foram feitos, também algumas intervenções com carácter preventivo. Os produtos utilizados estão 

descritos no Quadro 11.  

Quadro 11 – Tratamento fitossanitário efetuados e respetiva dose aplicada á cultura do morango em 

modo produção biológico. 

Substância ativa  Classificação  Dose  

Calda bordalesa (pó 

molhável) c/ 20% (p/p) de 

cobre 

Fungicida  

 

15 kg/ha 

Sabão de potássio  Inseticida  10 kg/ha 

Butoxido de piperonilo + 

piretrinas  

Inseticida 300 ml/ha 

Enxofre Fungicida, acaricida 10 kg/ha 

 

Não há inseticida sistémicos autorizados em agricultura biológica, pelo que a eficácia do tratamento 

depende em grande medida da qualidade da pulverização.  

Elaboração das contas de cultura  

A metodologia utilizada na realização deste trabalho assenta basicamente nos princípios descritos 

em outros estudos efetuados pela Direção Regional de Agricultura do Algarve (DRAALG) em 

colaboração com a Divisão de Apoio Técnico à Política de Preços da RICA (Rede de Informação de 
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Contabilidade Agrícola) e pela Direção Regional de Agricultura do Ribatejo e Oeste (DRARO), em 

coordenação com a Estação Agronómica Nacional.  

Deste modo recorreu-se a contas de cultura elaboradas por estas DRA para a agricultura 

convencional (Anexo III), fazendo-se as retificações e atualizações necessárias para a cultura em 

estudo e a consequente adaptação ao modo de produção biológico.  

Consideram-se designadamente as seguintes alterações: 

➢ As alterações relacionadas com a tecnologia da produção praticadas neste modo de produção, 

onde se incluem a escolha de cultivar, as técnicas de mecanização e de rega, a adubação 

orgânica, os produtos fitossanitários, que originam necessariamente variações bastante 

significativas na produção e no custo de produção relativamente ao da agricultura 

convencional.  

➢ As alterações que visam apenas atualizar alguns custos como seja o custo da mão-de-obra 

desde a instalação da cultura até à colheita, custo de água de rega e o preço de venda dos 

produtos hortícolas biológicos no produtor, que por serem produtos provenientes de agricultura 

biológica, têm um preço mais elevado.  

Os elementos referentes às culturas e às técnicas resumem-se às práticas na exploração, apoiadas 

na experiência do produtor, que cultiva hortícolas em modo produção biológico à longa data. Para 

consistência do trabalho foram realizadas várias visitas ao campo, em contacto direto com o 

empresário, o qual prestou sempre uma colaboração inexcedível.  

As contas de cultura apresentadas, foram elaboradas de raiz e os cálculos realizados baseiam-se 

nas áreas descritas na caracterização do campo para a cultura. No entanto, os resultados foram 

extrapolados para a área de um hectare, de modo a possibilitar uma melhor leitura dos dados e como 

tal, poderem constituir um documento base para outros trabalhos.  

Os fatores de produção considerados para cada cultura resumem-se aos efetivamente utilizados, 

embora se reconheça haver uma razoável gama de alternativas em produtos semelhantes e, inclusive, 

de outras práticas como a compostagem e, adubação verde, luta biotécnica contra pragas, etc., 

utilizadas corretamente em agricultura biológica, mas que não são praticadas nesta exploração.  

Os custos dos fatores de produção, por exemplo, adubos, fitofármacos, etc., foram registados 

através de contacto que representam as marcas comerciais, tendo com tal por base as tabelas com os 

preços praticados pelas mesmas. Não se entrou em linha de conta com eventuais descontos na 

aquisição de alguns fatores de produção quando comprados em quantidade significados, ou quando 

com “pronto pagamento”, por não se considerar um bom critério e porque, segundo os estudos 

elaborados pelas DRA no caso das contas de cultura vegetais, tais descontos têm um peso pouco 

significativo.  

Caracterização quantitativa do modo e produção biológico  

Após a colheita determinou-se a produção total para a cultura em estudo (Quadro 12).  

Quadro 12 – Produção de morango, obtido em produção biológico. 

Cultura  Área (m2) Produção Kg/m2 

Morango 540 2,78 

 

Ao analisar a produção por unidade de superfície obtida na cultura do morangueiro segundo o 

modo de produção biológico, para a cultivar Camarosa (Quadro 12), esta registou um valor inferior à 

produção obtida num ensaio realizado no Algarve em quatro campos de demonstração ao ar livre, no 

ano 98/99, também segundo o modo de produção biológico e para a mesma cultivar, cujo resultado 

aponta valores da ordem dos 3,63 kg/m2 (Fernandes et al., 1999)  
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Segundo os dados divulgados pela Divisão de Estudos da Direção de Serviços de Planeamento e 

Politicas Agroalimentar, da DRAALG, o valor encontrado (Quadro 12) é também inferior ao 

habitualmente obtido em agricultura convencional, que como se pode observar no Quadro 16, 

apresentava para a cultura do morango, produzido em agricultura convencional, o valor de 3,0kg/m2. 

No entanto segundo o autor Cermenõ (1997), os valores de referencia para a cultura do morango em 

estufa oscilam entre 1,5 a 2,5 kg/m2, pelo que é possível obter uma produção da mesma ordem em 

agricultura biológica, isto é praticamente a mesma da produção convencional obtida, com base em 

adubação química. 

Analisando a produção por planta obtivemos valores na ordem dos 694 gr/planta, o que se encontra 

dentro dos valores normais obtidos na agricultura convencional, e que, segundo Cermenõ (1997), 

encontra-se entre os 300 e os 500 gr/planta.  

 

5.2. Avaliação ambiental  

Metodologia de Avaliação de Ciclo de Vida (ACV) 

ACV é uma ferramenta de avaliação que permite caracterizar de uma forma holística os fluxos de 

materiais, energia e dos potenciais impactes ambientais de um produto em todas as suas fases, desde 

a extração da matéria-prima, geração de energia, produção de materiais, fabrico, utilização, reciclagem 

e destino final (“from cradle-to-grave”).  

Definição dos objetivos, âmbito, limites e unidade funcional do estudo 

O objetivo deste estudo é comparar o impacte ambiental de uma produção de morango em modo 

biológico versus a produção convencional. O âmbito do estudo abrange desde a semente ao portão da 

quinta, passando pelos diversos processos de preparação, manutenção e colheita da cultura. O âmbito 

inclui consideração do aquecimento global, acidificação, destruição camada do ozono, eutrofização 

aquática, energia não renovável, ocupação do solo, efeitos respiratórios e ecotoxicidade aquática como 

categorias de impacte. A unidade funcional escolhida foi 1 kg de morango produzido, de forma a ser 

possível uma comparação e uma melhor leitura dos impactes das diferentes formas de produção. 

Métodos  

A abordagem desta análise, foi realizar um estudo dos processos e a sua respetiva duração ou 

quantidade numa produção em modo biológico de morango (Contas de cultura representada 

anteriormente), de modo a realizar uma ACV de forma a obter os impactes da produção de 1 kg de 

morango biológico certificado, possibilitando a comparação com os dados ACV já presentes na base 

de dados, de processos produção convencional e com a Literatura presente.   

O SimaproTM software de "PRe consultants" (Holanda) foi usado como programa de modelação, e 

nalguns casos como fonte primária para o inventário de ciclo de vida (ICV). O programa contém 

modelação e base de dados de ICV de diversos processos de produção agrícola, bem com ICV de 

produções convencionais de morango por diversos países, não contendo, no entanto, qualquer 

produção de morango biológico, ou produção convencional em Portugal de morango. 

Após a modelação e inventário, várias são as metodologias de classificar avaliação dos impactes 

quer de análise em pontos intermédios (mid points) de forma mais desagregada, quer nos pontos 

agregados, ou finais (end points) atendendo ao objetivo e audiência (Brilhuis-Meijer, 2014). Diferentes 

ACV métodos de avaliação de impactes estão disponíveis com o software SimaPro.  O método Eco-

Indicador disponível com a base de dados Ecoinvent é um dos métodos avaliação de impacte 

(endpoints). O método “IMPACT 2002 +” foi o escolhido, pelo facto de ser a combinação dos métodos 

“IMPACT 2002”, “Eco-Indicator 99”, “CML” e “IPCC” (Owsianiak et al. 2014). No entanto, tendo em vista 

avaliar a variabilidade e consistência dos resultados, face à utilização de outros métodos, foi também 

efetuada a avaliação e análise, na discussão de resultados (capitulo 6), utilizando métodos de avaliação 
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com pontos intermédios, nomeadamente ILCD e ReCiPe 2016 midpoint (H) e uma outra opção de 

avaliação com métodos de pontos finais ReCiPe. Explicação sumária dos métodos disponível em (Gabi, 

2018). 

Limites do Sistema  

A figura 18 representa o ciclo de vida para produção biológica de morango e para esta análise foi 

considerado a abordagem desde a nascença até ao portão (“from cradle-to-farm-gate”), uma vez que 

os processos após a saída do produto da quinta dependem de uma estratégia de marketing ou do 

processo de escoamento de produto, que pouca influência tem a certificação do produto, em termos de 

impactes ambientais. O processo de produção foi divido em cinco parâmetros: preparação do terreno, 

plantação, tratamentos fitossanitários, fertilização e irrigação; onde os trabalhos puramente manuais 

não são considerados, por não serem considerados significativos para a avaliação de ciclo de vida, e 

contribuição para os impactes.  

O inventário e dados para a construção do processo foram obtidos a partir da literatura consultada 

e base de dados EcoInvet, disponíveis através do software Simapro. Os dados recolhidos incluem 

emissões durante as fases de produção do morango, uso de água para irrigação, produção de 

fertilizantes, inseticidas, eletricidade, uso de combustível e desgaste de tratores e outros equipamentos 

durante as fases de cultura. Considerando que a exploração tem uma durabilidade de três anos, as 

fases de preparação do terreno e plantação são amortizadas pelos três anos, tendo em conta que a 

análise do ciclo de vida considera a duração de um ano para a manutenção da exploração. Estando os 

pressupostos descritos detalhadamente em anexo IV.   

 

Figura 18 – Diagrama inventário ciclo de vida para produção de morango em modo biológico do berço 

ao portão. 
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3. Etapas da produção: Dados e Requisitos de qualidade de dados (fontes e geografia) 

3.1- Preparação do terreno  

Na preparação do terreno são considerados todos os processos necessários anteriores à execução 

de qualquer atividade. Nesta etapa da produção são consideradas todas as intervenções antes da 

introdução da cultura, tendo sido utilizados os processos referenciados ou semelhantes presentes na 

base de dados do software, sendo que nos casos onde o processo não constava na base de dados 

foram realizados ajustes a processos semelhantes. Os processos descritos nesta fase foram lavoura, 

gradagem, estrumação adubação de fundo, fresagem e armação do terreno.   

3.2- Plantação 

Na fase de Plantação foram consideradas as plantas utilizadas, sendo negligenciada a forma de 

produção devido à não existência deste processo em modo biológico na base de dados e ao 

desconhecimento da exploração dos processos de produção do mesmo, sendo considerado os 

impactes da diferença não significativos, e considerando uma sementeira manual. Relativamente 

cobertura do solo, foi considerado o uso de polietileno correspondente a 6g/m2, com uma área de 

cobertura de 10 500 m2.  

3.3- Tratamentos fitossanitários  

Devido à falta de informação na base de dados e à escassa informação sobre as emissões 

associadas à produção dos fitossanitários, foi realizado um balanço de massa a todos os tratamentos 

descritos, onde se considerou que para a produção de 1 hectare, são necessários 4,7 kg de produtos 

fitossanitários químicos orgânicos.   

3.4- Fertilização  

Relativamente à fertilização, esta foi estruturada para um hectare de terreno em produção. No caso 

do estrume foi definido a aplicação de 3700Kg de estrume de aves (disponível na base de dados e 

mais semelhantes ao usado na exploração), sendo descrito no inventário a aplicação de estrume fresco 

de aves para uso de fertilização, fornecendo os nutrientes N, P2O5 e K2O contendo no estrume, 

nomeadamente 4,6% Azoto, 3,3% P2O5 e 2,5% K2O, sem considerar as emissões.  

Considerando o Húmus de minhoca e suas propriedades, foi inserido no processo 10 000kg de 

composto considerando 1 kg de composto por m2, oriundo de tratamento de lixo biológico.   

Através de um balanço de massas e respetivas fichas técnicas dos restantes fertilizantes, foram 

inseridos no processo 240kg de cloreto de potássio como K2O e 128kg fertilizante de fosfato como 

P2O5. Sendo não considerados significativos as restantes quantidades de componentes usados nos 

fertilizantes e indisponibilidade de processos semelhantes da base de dados.  

3.5- Água rega 

Em termos de Irrigação, foi utilizado o processo de irrigação presente na base de dados Ecoinvent, 

onde é considerado que água para uso de irrigação não é trocada globalmente devido ao seu baixo 

valor e grandes volumes, funcionando a uma escala local/regional. Na base de dados não se 

encontrava disponível os parâmetros de referência para Portugal, tendo sido usados a referencia de 

Espanha, com um consumo anual de irrigação de um hectare de morango de 6500 m3.  

 3.6- Resíduos, embalagens, compostagem 

Na questão de resíduos, não foram considerados no processo de produção uma vez que os 

processos de produção convencional também não consideraram essa vertente, sendo esta uma 

questão não direcionada com o modo de produção.  
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Relativamente as embalagens, considerando que maior parte da comercialização é feita em caixas 

de fruta plásticas, reutilizáveis após a venda, com uma durabilidade longa, considerando não 

significativos para este tipo de produção e análise. Não tendo sido também considerados os impactes 

da matéria vegetal, visto maioritariamente os seus impactes positivos na criação de matéria orgânica e 

disponibilidade de nutrientes.  

Produção convencional  

Na análise da produção convencional foi considerado o processo presente na base de dados que 

mais se correlaciona com a realidade portuguesa.  

Com uma classificação de qualidade de dados de 1.8 (i.e., muito elevada qualidade). Este conjunto 

de dados refere-se a uma situação média; para situações especificas, as tocas podem diferir 

substancialmente devido a parâmetros específicos do local. O conjunto de dados foio modelado dentro 

do projecto “World Food LCA database (WFLDB)”. O sistema de produção considerado neste conjunto 

de dados destina-se a representar morangos produzidos em campos abertos em Espanha para o 

mercado de exportação, com um volume de produção de 273914250 kg. 

Este conjunto de dados representa a produção de 1 kg de morango. O fluxo de referência é o 

rendimento médio por ha e ano, de 2006 a 2008, de uma fazenda típica na Espanha (Huelva): 

rendimento (45 t / ha.y) obtido sob condições irrigadas (quantidade total de água 5000 m3 / ha. y). Os 

dados são representativos para a produção de morangos na Espanha (Huelva) utilizados para o 

mercado de exportação. A entrada de fertilizante mineral NPK é de 150-100-200 kg / ha. Nenhum 

fertilizante orgânico é aplicado. Os ingredientes cativos totais (a.i.) aplicados como vios pesticidas 

totalizam 26,3 kg de i.a./ha e 190,4 kg de cloropicrina / ha. 

4. Avaliação de Impacte 

O método IMPACT 2002+ realiza a avaliação de impacte por basicamente convertendo os 

resultados de ICV em categorias de ponto intermediário, que são as categorias de impacte e, em 

seguida, converter as categorias de impacte em categorias de dano (o ponto final) por meio do ponto 

médio unidades de referência. As categorias de impacte consideradas no método são aquecimento 

global são: acidificação, destruição camada do ozono, eutrofização, partículas orgânicas respiráveis, 

partículas inorgânicas respiráveis, ocupação do solo, energia não-renovável e ecotoxicidade aquática.  

Resultados 

As avaliações de impacte dos dois sistemas de produção distintos foram avaliadas e os resultados 

de cada método de cultivo por kg de morango produzido encontra-se ilustrado no Quadro 13. 
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Quadro 13 – Indicadores de Impactes do Ciclo de vido por kg de Produto  

Categoria de Impacte Unidade 
Método Biológico 

Produção de Morango 

Método Convencional 

Produção de Morango 

agentes cancerígenos kg C2H3Cl 

eq 

0,0036 0,0139 

agentes não-cancerígenos kg C2H3Cl 

eq 

0,0038 0,0068 

Respiração de partículas 

inorgânicas 

kg PM2.5 eq 0,0001 0,0005 

radiação ionizante Bq C-14 eq 1,8575 2,4869 

Destruição camada do 

Ozono 

kg CFC-11 

eq 

0,0000 0,0000 

Respiração partículas 

orgânicas 

kg C2H4 eq 0,0001 0,0002 

Ecotoxicidade aquática kg TEG 

water 

16,2959 16,5419 

Ecotoxicidade terrestre kg TEG soil 8,7690 3,6567 

Acidificação / nutrição 

terrestre 
kg SO2 eq 0,0022 0,0142 

Ocupação do solo m2org.arable 0,0170 0,2574 

Acidificação aquática kg SO2 eq 0,0006 0,0026 

Eutrofização Aquática kg PO4 P-lim 0,0000 0,0002 

Aquecimento global kg CO2 eq 0,1145 0,3276 

Energia não-renovável MJ primary 1,9728 5,4014 

Extração mineral MJ surplus 0,0078 0,0448 

 

Serviços dos ecossistemas 

Os serviços dos ecossistemas são bens e serviços ambientais que as pessoas obtêm 

dos ecossistemas naturais e semi-naturais. Os serviços dos ecossistemas consistem nos processos 

através dos quais os ecossistemas naturais sustentam e satisfazem a população humana, sendo que 

mantêm a biodiversidade e produzem bens, como o alimento e produtos farmacêuticos (Naeem et al. 

1999). 

Ao invés da agricultura convencional a agricultura desempenha um enorme papel na preservação e 

desenvolvimento destes serviços, sem dúvida um impacte positivo no método de produção biológica 

que não é contabilizado na ACV e maioria dos estudos comparativos.  

• Função de regulação (benefícios obtidos a partir da regulação dos processos dos 

ecossistemas como regulação do clima, regulação de cheias, polinização e controlo biológico) 

• Função de produção – produção de bens como alimentos, água doce e lenha; 

• Função cultural – benefícios não materiais obtidos dos ecossistemas como função recreativa, 

espiritual, estética e bem-estar; 

• Função de suporte – serviços necessários para a produção de todos os outros serviços como 

formação do solo e os ciclos dos nutrientes. 

A agricultura biológica oferece um maior serviço dos ecossistemas no solo comparativamente a 

agricultura convencional, onde aumenta C orgânico no solo COS stock, COS agregado-associado, e 

http://knoow.net/ciencterravida/biologia/ecossistema/
http://knoow.net/ciencterravida/biologia/ecossistema/
http://knoow.net/ciencterravida/biologia/biodiversidade/
http://knoow.net/ciencterravida/biologia/solo/
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concentração de partículas de matéria orgânica (Blanco-Canqui, Francis, e Galusha 2017), previne a 

erosão do solo através de empalhamento ou cobertura verde do mesmo. Métodos biológicos são 

pensados ser melhor tanto para saúde humana (Magnusson et al., 2003) e perspetiva de conservação 

natural (Davies et al., 1995).  

Efeitos positivos da agricultura biológica tem sido demonstrado por um grande número de espécies 

presentes nas culturas (Freemark e Kirk, 2001; Hutton e Giller, 2003; Rundlöf e Smith, 2006). Incorpora 

no solo mais MO para alem dos resíduos das culturas e melhora as condições biológicas do solo para 

a preservação do carbono, em comparação com o solo no modo de produção convencional. 

A agricultura biológica nas suas aconselháveis práticas de cultivo sustentável do morango, 

desempenha diversas funções de regulação, como a manutenção da diversidades de espécies que não 

só ajudam no combate de pragas, como no caso dos insetos polinizadores são essenciais para 

sustentar os serviços de polinização das plantas (Kremen, Williams, e Thorp 2002), sugerindo que a 

conversão para agricultura biológica pode aumentar rapidamente o sucesso da polinização (Jain 2011). 

A longo prazo a produção biológica revela que algumas espécies de fungos micorrizos arbusculares 

presentes em ecossistemas naturais são mantidas sob agricultura biológica, mas severamente 

deprimida sob agricultura convencional, incluindo perda potencialmente problemática da função do 

ecossistema este tipo de agricultura, fungos estes que  têm uma papel fundamental na aquisição de 

nutrientes e fertilidade do solo (Ewald et al. 2004). O uso de resíduos orgânicos é uma aplicação útil 

em relação à proteção ambiental (Balci et al. 2014). 

A agricultura biológica é muitas vezes a considerada como a panaceia para os problemas 

associados à conservação da biodiversidade em paisagens agrícolas intensivas. Alem do efeito positivo 

no ambiente, os efeitos sobre a dinâmica dos polinizadores (Anderson et al., 2012), sobre a composição 

florística da paisagem (Aavik T. e Liira J., 2010), bem como sobre a diversidade microbiana do solo 

((Maeder  et al., 2002; Li et al., 2012 ); maiores níveis de biodiversidade nas produções biológicas e 

isso se traduz estruturas de rede alimentar alterada, mesmo comparada ás produções convencionais 

localizadas em paisagens complexa, prevenindo que novos herbívoros em outras três famílias seriam 

atacados por mais espécies de parasitoides em produções biológicas (MacFadyen et al. 2009), 

salientando a importância dos sistemas de agricultura biológica para a manutenção da paisagem e da 

complexidade local com consequentes benefícios para a biodiversidade na paisagem de agricultura 

arável (Norton et al. 2009). 

A mitigação das alterações climáticas, a melhor eficiência na utilização dos recursos naturais, em 

particular da água e dos nutrientes, e a melhor prestação de serviços de ecossistemas, justificam a 

maior sustentabilidade da agricultura biológica, baseada nas seguintes estratégias (Sendim, 2011): 

Outros benefícios fornecidos pela agricultura biológica tanto para o ambiente (conservação da 

fertilidade do solo e da água, redução de utilização de combustíveis fosseis, diminuição da poluição e 

preservação da biodiversidade) e para a saúde humana (por exemplo, a exposição a substâncias 

química nocivas, e a preservação da paisagem, pela eliminação de agroquímicos sintéticos), também 

tem de ser devidamente contabilizados. Os custos “externos”  ou “externalidades” da agricultura 

biológica, relacionados com a erosão dos solos a poluição da água e a morte da vida selvagem, são 

estimados em cerca de um terço, dos custos causados pela agricultura convencional (Niggli, et al., 

2008).  

 

5.3. Análise económica 

A análise dos custos de produção permite: 

1) Utilizar os custos de produção como um instrumento que permite quantificar os custos, em 

virtude das necessidades que o modo de produção biológico implica (Quadro 14). Isto é, 
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analisando a quantidade consumida dos diversos fatores de produção assim como a indicação 

dos tempos padrão. 

Quadro 14 – Conta de cultura do morango (cultivar Camarosa) em produção biológica – Cálculo das 

despesas agrupadas segundo a sua natureza e custo total de produção por hectare. 

 

 

1.1 Preparação do solo 

UNIDADE QUANTIDADE PREÇO/UN. TOTAL

Lavoura h 3 22,5 67,5

Gradagem h 4 22,5 90,0

Estrumação h 2 20 40,0

Adubação fundo h 2 20 40,0

Fresagem h 3 22,5 67,5

Armação Terreno h 4 25 100,0

405,0

TOTAL 405,0

DESCRIÇÃO DA NATUREZA DAS DESPESAS:

1. TRACÇÃO 

Sub-Total

2. MATÉRIAS PRIMAS

2.1. Plantação, filme e fita

PRODUTOS UNIDADE QUANTIDADE PREÇO/UN. TOTAL

Plantas un. 40000 0,07 2800

Filme kg 400 1,52 608

Fita m 6500 0,04 260

3668

2.2. Tratamentos Fitossanitários

PRODUTOS UNIDADE QUANTIDADE PREÇO/UN. TOTAL

Calda Bordalesa kg 1,5 2,94 4,4

Sabão Potassa lt 1,5 3,15 4,7

Butoxido de piperonilo + piretrinas lt 0,3 12,57 3,8

Enxofre kg 1,4 1,83 2,6

15,5

2.3. Fertilização 

PRODUTOS UNIDADE QUANTIDADE PREÇO/UN. TOTAL

estrume de ovelha kg 3703 0,14 518,4

húmus minhoca kg 10000 0,11 1100,0

adubo de fundo kg 1600 0,51 816,0

adubo especial (Fertirrega) lt 7,5 11,6 87,0

soro de minhoca lt 93 0,79 73,5

comp. De mat. Veg. 1900cc 1 71,4 71,4

2666,3

2.4. Irrigação 

PRODUTOS UNIDADE QUANTIDADE PREÇO/UN. TOTAL

água de rega m3 6500 0,043 279,5

279,5

TOTAL 6629,3

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total

Sub-Total
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Os maiores encargos devem-se, à mão de obra (Quadro 15), que este modo de produção absorve 

praticamente todas as suas operações. É o combate a infestantes (já que não se procede à monda 

química) e essencialmente a colheita que absorvem maior número de horas. Seguem-se as matérias-

primas, uma vez que as necessidades de matéria orgânica elevam os custos de fertilização. No entanto 

os custos em tratamentos fitossanitários são inferiores aos utilizados em agricultura convencional, 

como se pode observar pelas contas de cultura (Anexo III). 

Quadro 15 – Custos dos fatores de produção (%), consoante o tipo de encargos para a cultura do 

morango em modo produção biológico 2. 

Cultura Tração Matérias Primas  Mão-de-obra 

Morango 1,7% 27,9% 70,3% 

 

Na agricultura convencional a maior despesa está relacionada com as matérias-primas (Quadro 16), 

designadamente os fertilizantes e os tratamentos fitossanitários.  

Quadro 16 – Custos dos fatores de produção (%), consoante os tipos de encargos para a cultura do 

morango em agricultura convencional3. 1 

Cultura Tração  Matérias Primas Mão-de-obra 

Morango 7,7% 52,6% 39,7% 

 

                                                           
2 (Cálculos efetuados com base nas contas de cultura apresentadas no quadro 13) 
3 (Fonte: DRAALG – Anexo III) 

3. MÃO-DE-OBRA

3.1. Encargos com mão-de-obra

UNIDADE QUANTIDADE PREÇO/UN. TOTAL

colocação fit. Rega h 50 5 250

colocação do filme h 170 5 850

distri. Fertelizante h 8 5 40

Plantação h 297 5 1485

Perfuração do filme h 8 5 40

Poda das flores h 40 3,13 125

Rega h 25 5 125

Aplic. Manual trata. h 7 5 35

Monda h 72 3,13 225

Retanchas h 24 5 120

Aberto./fecho. Estufas h 120 5 600

Des. Fil. Fita h 40 5 200

Des. Sist. Rega h 20 5 100

Colheita h 4000 3,13 12520

16716

TOTAL 16715,6

Custos de produção (Tracção + Matérias primas + Mão-de-obra)
23750

Sub-Total
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2) Analisar a rentabilidade da cultura do morango. No caso de estudo o morango apresenta não 

apenas margens brutas elevadas e positivas, como proporciona um elevado retorno económico 

da exploração (Quadro 17).  

Quadro 17 – Rendimentos brutos e custos de produção por hectare da cultura do morango produzido 

em A. Biológica (AB)4 / A. Convencional (AC)5. 

 

Cultura 
Quantidade 

(kg/ha) 

Preço 

(Euros/kg) 

Rendimento 

Bruto 

(Euros/ha) 

Custos de 

produção 

(Euros/ha) 

Agricultura 

Biológica4 

Morango 

27 778 2,5 69 445 23 749 

Agricultura 

Convencional5 
30 000 1,1 33 000 32 577 

  

É importante realçar que os resultados obtidos foram extrapolados para a área de um hectare a 

partir das áreas apresentadas na caracterização do campo, e como tal os valores não representam 

com fidedignidade a realidade, mesmo porque como se descreve nas contas da cultura, o calculo dos 

custos de produção, não englobam os custos das estruturas, as amortizações do parque de maquinas 

e do sistema de rega, o acondicionamento do produto (como as embalagens), gastos gerais, 

remuneração do empresário e outros custos.  

Além dos fatores de produção, deve-se contar-se também com os custos de certificação e encargos 

de transporte, frequentemente acrescidos quer pela dispersão de explorações, de agricultura biológica, 

quer pela falta de uma rede de distribuição eficaz. Para alem disso, sendo difícil escoar grandes 

quantidade de uma só cultura, considerando as diversas razões já referidas, e os diversos desafios da 

produção em modo biológico, pois ainda existem muitos desafios a ultrapassar para alargar o mercado 

de produtos biológicos.  

No entanto estes dados permitem que se faça uma gestão mais rigorosa, tomando em linha de 

conta a cultura do morango e as diversas possibilidades como alternativa.  

 

5.4. Análise social 

Em termos sociais, é revelado que as preocupações morais e sociais dos agricultores na adoção 

do método de produção, apesar das preocupações económicas tem um papel forte. Apesar de a 

produção de um produto biológico ter sido visto também como uma forma de viabilidade financeira da 

opção agrícola, incluindo num nicho de mercado, que no caso de estudo na altura de conversão, era 

bastante restrito, não deixando de ser um nicho de mercado com pouco concorrência.  Sendo o caso 

particular desta exploração não ser gerida por um jovem, fugindo um pouco às tendências reveladas 

por determinados estudos (European Commission 2016)., é uma pessoa com elevada visão de negocio 

e experiencia de vida para apostar em novos produtos e técnicas. 

De acordo como os estudos analisados (Mzoughi 2014), o proprietário, bem como todos os 

funcionários da exploração uma enorme satisfação, em termos de trabalho cumprido e contributo para 

com a sociedade na preservação do ambiente e oferta de um produto superior sem uso de produtos 

químicos na sua produção, e o seu reconhecimento social por parte do consumidor. Também em gosto 

no trabalho dia-a-dia, e na realização das suas tarefas, uma vez que não sente a obrigação de usar 

mascaras de proteção ou preocupação com a sua saúde nas tarefas agrícolas a realizar.  

                                                           
4 (adaptado dos quadros 12 e 13) 
5 (Fonte: DRAALG, 2001) 
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A criação de emprego local e toda uma dinâmica local na venda dos produtos ao consumidor final, 

e todo um contacto de intimidade com o cliente que valoriza a qualidade do produto e seriedade do 

produtor, bem como a fidelização do cliente na compra de um produto onde tiveram contacto com o 

produtor e tiveram a possibilidade de questionar sobre a sua produção. Não esquecendo que a adoção 

desta forma de produção é inteiramente voluntária por parte do proprietário, independentemente dos 

motivos que o levaram à conversão.  

Contudo, apesar de o morango convencional ser considerado inseguro, devido ao alargado uso de 

produtos químicos no processo de produção, a procura de morangos biológicos apesar de em 

crescimento, permanece baixa.  

Na questão de impactes diretos sobre o emprego de agricultores biológicos, tendo a produção 

técnicas com uma mão de obra superior devido à não utilização de pesticidas e herbicidas e 

substâncias ativas permanentes e longa duração. O proprietário biológico tem um aumento de 

funcionário, comparativamente. Apesar de o desenvolvimento e dinâmica locar estar um pouco 

influenciado não tanto pelo método de cultivo, mas mais pela pessoas e configurações que adotam 

com frequência.  

Contudo, foi de notar, que os proprietários em produções biológicas têm uma visão e moralidade 

diferente, sendo notável uma diferença na dinâmica local em prol da produção biológica, com visitas e 

outras configurações comerciais relevantes, que de certo modo inserem a comunidade na cultura e 

produção do seu alimento. 
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6. Discussão de resultados  
 

6.1. Agricultura biológica vs convencional 

Agricultura biológica é dos métodos de produção vegetal considerado sustentável e com menores 

impactes ambientais comparativamente aos métodos tradicionais, devido às suas técnicas dinâmicas 

de produção e às severas restrições de produtos e materiais.  

Um estudo recente no Irão (Mafakheri, Veisi, e Mahdavi 2017), onde foram analisados os impactes 

ambientais da avaliação de ciclo de vida do berço ao portão para métodos de produção de morango 

convencional e biológico, revelando que em termos de impactes, os impactes ambientais da produção 

convencional são superiores aos impactes da produção biológica. Os resultados implicam que o método 

convencional, nos parâmetros de fertilizantes e eletricidade tiveram o maior impacte na destruição do 

ambiente.  

No entanto estudos que realizem avaliação do ciclo de vida da produção do morango são escassos, 

sendo inclusive este o único estudo encontrado com esta análise sem acesso aos referidos números e 

métodos de estipulação. Estando esta avaliação mais focada na comparação geral entre estes dois 

métodos de produção do morango, e análise da viabilidade sustentável e benefícios ambientais na 

conversão das produções convencionais para produções biológicas de produção de morango.  

Especialmente a avaliação ao caso de estudo olha para o impacte sobre a diferença em termos de 

impactes pela produção de 1 kg de morango em ambos os métodos. Fig. 19 mostra os valores 

normalizados para os principais impactes na produção do berço ao portão. Os valores estão 

normalizados pela normal emissão produzida por um cidadão europeu6, segundo o método IMPACT 

2002+. 

O maior valor de impacte normalizado para os dois métodos é a saúde humana, com uma elevada 

distinção, seguindo-se os recursos, alterações climáticas e com menor impacte a qualidade dos 

ecossistemas. Como sendo esperado os impactes no método biológico consideravelmente inferior ao 

convencional em todos os tipos. Quando representados numa parcela única juntando todos os impactes 

por método (Fig. 20), a produção convencional demonstra o triplo dos impactes causados 

(respetivamente, 149 µPt e 48,2µPt). 

 

Figura 19 – Impactes Normalizados na produção convencional e biológica (Categorias: Saúde 

humana, qualidade do ecossistema, alterações climáticas e recursos). 

                                                           
6 Valores normalizado ajudam a ter uma melhor compreensão do verdadeiro impacte dos sistemas de produção. Cada total valor 

de emissões foi dividido pela referência (normal emissão produzida pelo cidadão europeu) estabelecido pela IMPACT 2002 +. 
Todos os indicadores de impacte final da Fig. 17 estão na mesma unidade, o que torna mais fácil de comparar. 
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Figura 20 – Parcela única impactes produção convencional e biológico. 

O Diagrama de caracterização de impactes para os dois acima mencionados sistemas são 

sumarizados na Fig. 21. Baseado na figura, e resultado do estudo, foi revelado que método de produção 

biológico em todas as categorias de impacte avaliadas tem uma preferência ambiental do que o método 

de produção convencional, com exceção da ecotoxicidade terrestre onde a produção biológica foi 

substancialmente superior. 

Figura 21 – Caracterização dos impactes por categorias da produção convencional e biológica. 

 

Aquecimento Global (emissões de dióxido de carbono) 

De acordo com os resultados obtidos, a estimativa para Aquecimento Global para a produção 

convencional tem quase o triplo do impacte que o modo de produção biológico. Como pode ser 

observado no quadro 17 e demonstrado na Fig. 19, a computação do aquecimento global no modo de 

produção convencional e biológico tem 0,3276 e 0,1145 kg CO2 ep, respetivamente. A produção da 

semente e planta do morango teve a maior influencia no efeito para Aquecimento global na produção 

biológica (Fig. 2, anexo V), seguido pela eletricidade de alta-voltagem e o composto de fertilização, mas 

na produção convencional a produção de musgo e de ferro fundido desenvolveram um papel mais 

crucial seguido pela produção de etileno.  

De acordo com um estudo realizado por (Mordini, Nemecek, e Gaillard 2009) no estudo da pegada 

de carbono (PC) da produção de morango convencional revela que apenas  poucos dados estão 

disponíveis na literatura publicada, a PC dos morangos de fontes analisadas variou entre 0,27 a 3,99 

kg CO2 / eq / kg de morango, revelando Espanha como o país com valores mais baixos, revelado 

também por esta análise com um valor de PC dentro do esperado para o produto convencional (próximo 

de 0,27 e consideravelmente abaixo de 3,99, considerando Espanha na análise), e o produto modelado 
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biológico a atingir valores consideravelmente mais inferiores no que diz respeito ao seu impacte no 

aquecimento global, como seria esperado devido à sua diversificação nas técnicas de cultivo e produtos 

utilizados.  

Acidificação aquática  

A produção biológica contribui com 0,0006 kg de SO2, por volta de 22% das emissões da produção 

convencional. Sendo no método biológico a fase de rega e fertilização foram os que tiveram uma maior 

contribuição.  

Potencial de destruição camada do Ozono (PDO) 

O PDO para o morango biológico foi bastante reduzido em ambos os casos, sendo no caso do 

método biológico literalmente nula. Não sendo uma categoria relevante neste tipo de produto.  

Eutrofização aquática 

A produção do morango convencional contribuiu com 0,0002 kg de PO4 equivalente, tendo sido a 

contribuição do morango biológico nula nesta categoria. 

Partículas orgânicas / inorgânicas respiráveis  

Em ambas as categorias, o produto biológico teve um impacte de 0,0001 kg. Tendo sido o produto 

convencional no caso das partículas inorgânicas respiráveis 70% superior com uma contribuição de 

0,0005 kg PM2.5 ep, e 0,0002 kg C2H4 eq na contribuição de partículas orgânicas respiráveis, dobro 

do biológico. 

Ecotoxicidade aquática  

Em termos de Ecotoxicidade ambos os métodos convencional e biológico contribuindo com 

semelhantes impactes, 16,2959 e 16,5419 kg TEG water, respetivamente. Tendo sido na produção 

biológica, a fertilização o maior contribuidor nesta categoria, seguido da irrigação. 

Energia (Consumo energia não-renovável) 

Em termos de consumo de energia não renovável, uma diferença significativa, com o morango 

biológico a utilizar apenas 36% (1,9728 MJ primária) da energia não renovável, comparativamente ao 

morango convencional. Tendo este valor a maior contribuição da irrigação da cultura.     

Substâncias cancerígenas e não-cancerígenas 

Nestas categorias, a produção biológica inferior a convencional, tendo um impacte de apenas 25% 

nas cancerígenas e 55% nas não-cancerígenas comparativamente com a produção convencional. 

Sendo a irrigação o maior contribuir para ambas as categorias de impacte.  

Ecotoxicidade Terrestre 

Ecotoxicidade terrestre é a única categoria de impacte neste estudo com um contributo no método 

biológico superior ao convencional, com uma contribuição de 8,7690 kg TEG solo comparativamente a 

3,6567 kg do método convencional cerca de 40%. Os processos com maior contribuição para este 

impacte na produção biológica, a irrigação da cultura e a fertilização. Sendo estes valores 

possivelmente justificados pelo aumento necessário de fertilização de fundo e compostos para colmatar 

os nutrientes requeridos pela cultura, na proibição do uso de produtos não autorizados. Com o auxilio 

da irrigação que em termos contínuos de manutenção da cultura revela um importante impacte. Sendo 

esta diferença um caso de estudo mais aprofundado em particular, de modo a colmatar a falta de 

explicação científica para esta diferença entres os impactes das duas produções. 
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Ocupação de Terreno  

Considerando o impacte da ocupação do terreno, o sistema biológico apenas tem uma contribuição 

entre de 6% comparativamente ao impacte gerado pela produção convencional.  

Analisando em geral os principais contribuidores nos impactes ambientais em ambas as culturas 

(Fig. 22 e 23), onde se verifica que no caso do método de produção convencional a semente do 

morango a produção em si do morango tem a maior contribuição, seguido de produção de musgo de 

turfa “peat moss production”, referenciado pelo autor (Soode-Schimonsky, Richter, e Weber-Blaschke 

2017), que nuns campos de produção de morango escocês obteve elevados níveis de emissões devido 

a produção de musgo de turfa medio. Continuando com etileno e eletricidade e alta voltagem com os 

mais relevantes contribuidores nas emissões na produção de morango convencional.  

Figura 22 – Principais contribuições dos processos na produção de morango convencional. 
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Figura 23 – Principais contribuições dos processos na produção de morango biológico. 

Na produção biológica do morango, o processo com um maior contributo para os impactes é a 

produção e semente em si do morango, com semelhante contributo a fertilização através de 

compostagem (húmus de minhoca), expectável de certa forma devido a ser o material em maiores 

quantidades aplicado no cultivo do produto. Com a irrigação e eletricidade a ter um impacte também 

significativo na produção.  

Ao analisar a Fig. 24 com as contribuições categorizadas, é possível identificar que a irrigação 

desempenha um papel superior na maioria das categorias, com destaque para a ecotoxicidade aquática 

onde a fertilização revela superiores impactes, e para ecotoxicidade terrestre, ocupação do solo e 

eutrofização aquática, onde apesar de não ser superior à irrigação, a fertilização tem um contributo 

bastante significativo.  Tendo a plantação um contributo mais destacado na ocupação do solo, 

aquecimento global e energias não renováveis, considerando ou uso o polietileno na cobertura dos 

camalhões e do impacte da planta do morangueiro em particular.  
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Figura 24 - Contribuição dos processos por categoria, modo biológico. 

 

 

Figura 25 – Contribuição dos processos normalizados. 

Como já verificado anteriormente, e reforçado pela figura 25, a produção biológica tem um impacte 

superior na suade humana seguido dos recursos, alterações climáticas e qualidade dos ecossistemas. 

Sendo que é claro que a irrigação tem um impacte extremamente relevante em todas as categorias. 

Sendo este impacte em particular, sujeitável a demais investigação e análise de maneira a entender de 

forma mais aprofundada os seus impactes pactos na sociedade e ambiente.  

Método ILCD 

A utilização da avaliação pelo ILCD, revela que, em termos gerais vai ao encontro dos resultados 

obtidos com o método IMACT 2002+ (Fig. 21), com particular diferença na ocupação do solo que neste 

método demonstrava uma diferença mínima, e que com o método ICLD (Fig. 26) revela a maior 

diferença comparativa com a produção convencional, sendo juntamente com consumo de recurso 

aquáticos as únicas categorias a demonstrar impactos superiores na produção biológica 

comparativamente à produção convencional. 
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Figura 26 – Caracterização dos impactes por categorias da produção convencional e biológica 

(Método ILCD). 

Sendo estes resultados apoiados e justificados pela revisão de literatura, uma vez que a produção 

biológica tem um rendimento produtivo inferior à produção convencional, produzindo menos por 

hectare, tendo um impacto na utilização do solo superior, bem como a eficiência do uso de água na 

produção convencional é muito superior que a biológica, sendo estimado uma maior quantidade de 

água para a produção da mesma quantidade de morango. Correspondendo em termos normalizados 

(Fig.27) à categoria mais relevante na produção biológica, já toxicidade humana, ecotoxicidade 

aquática e minerais fosseis têm a sua maior relevância em termos normalizados e Peso (Fig. 28). 

 

Figura 27 – Caracterização dos impactes por categorias da produção convencional e biológica, 

Normalizados (Método ILCD). 
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Figura 28 – Caracterização do peso dos impactes por categorias da produção convencional e 

biológica (Método ILCD). 

Pelo que na análise em parcela única (Fig. 29) a produção biológica ter cerca de um terço 

dos impactos, sendo o uso de recursos aquático a parcela mais significativa, indo de encontro 

com o esperado, com a irrigação como maior contribuinte (Fig. 30).   

 

Figura 29 – Parcela única impactes produção convencional e biológico (Método ILCD). 

 

Figura 30 – Principais contribuições dos processos na produção de morango biológico (Método ILCD). 

 

 

Method: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EC-JRC Global, equal weighting / Weighting
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Climate

 change

Ozone

 depletion

Human

 toxicity

Human

 toxicity

Particulat

e matter

Ionizing

 radiation

Ionizing

 radiation

Photoche

mical ozo

Acidificati

on

Terrestrial

 eutrophic

Freshwate

r eutrophi

Marine eu

trophicati

Freshwate

r ecotoxici

Land use Water res

ource dep

Mineral

, fossil &

µ
P
t

400

350

300

250

200

150

100

50

Produção morango biológico Produção de morango convencional

Method: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EC-JRC Global, equal weighting / Single score

Comparing 1 kg 'Produção morango biológico' with 1 kg 'Produção de morango convencional';

Produção morango biológico Produção de morango convencional

m
P
t

1,3

1,2

1,1

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

Climate change Ozone depletion Human toxicity, non-cancer effects Human toxicity, cancer effects Particulate matter

Ionizing radiation HH Ionizing radiation E (interim) Photochemical ozone formation Acidification Terrestrial eutrophication

Freshwater eutrophication Marine eutrophication Freshwater ecotoxicity Land use Water resource depletion

Method: ILCD 2011 Midpoint+ V1.10 / EC-JRC Global, equal weighting / Single score

Comparing 1 kg 'Produção morango biológico' with 1 kg 'Produção de morango convencional';

Produção morango biológico

µ
P
t

300

200

100

0

Irrigation {ES}| processing | Alloc Def, U Slag, unalloyed electric arc furnace steel {RoW}| treatment of, residual material landfill | Alloc Def, U

Compost {CH}| treatment of biowaste, composting | Alloc Def, S Basic oxygen furnace waste {RoW}| treatment of, residual material landfill | Alloc Def, U

Sulfidic tailing, off-site {GLO}| treatment of | Alloc Def, U Spoil from hard coal mining {GLO}| treatment of, in surface landfill | Alloc Def, U

Phosphate fertiliser, as P2O5 {GLO}| market for | Alloc Def, S Ferrochromium, high-carbon, 68% Cr {GLO}| production | Alloc Def, U

Poultry manure, fresh {GLO}| market for | Alloc Def, S Spoil from lignite mining {GLO}| treatment of, in surface landfill | Alloc Def, U

Tailing, from uranium milling {GLO}| treatment of | Alloc Def, U Tillage, ploughing {CH}| processing | Alloc Def, S

Average incineration residue {RoW}| treatment of, residual material landfill | Alloc Def, U Potassium chloride, as K2O {GLO}| market for | Alloc Def, S

Zinc concentrate {GLO}| zinc-lead mine operation | Alloc Def, U Semente do morango a plantar, 1 planta

Scrap copper {Europe without Switzerland}| treatment of scrap copper, municipal incineration | Alloc Def, U Coal slurry {GLO}| treatment of, impoundment | Alloc Def, U

Dust, unalloyed electric arc furnace steel {RoW}| treatment of, residual material landfill | Alloc Def, U Dust, alloyed electric arc furnace steel {RoW}| treatment of, residual material landfill | Alloc Def, U



 
72 

Método ReCiPe 2016 Midpoint (H) 

A utilização alternativamente da avaliação pelo ReCiPe 2016 Midpoint (H) revela resultados (Fig. 

31) muito semelhantes aos métodos anteriores, com uma relação de cerca de 50 % de aumento dos 

impactos no consumo de água, sendo a única categoria a demonstrar impactes superiores na produção 

biológica comparativamente ao convencional, com as restantes categorias com um comportamento 

mais positivo, com a maioria a ter impactes inferiores a 40 %. Destacando a ocupação da terra que 

neste método é inferior à convencional, semelhante ao método Impact 2002+.  

No entanto, a ecotoxicidade terreste e marinha apresenta valores baixo no caso da produção 

biológica, com a ecotoxicidade terrestre a ser inferior a 10 %. Com a radiação iónica com uma 

relevância elevada em todos os métodos analisados. 

Figura 31 – Caracterização dos impactes por categorias da produção convencional e biológica 

(Método ReCiPe 2016 Midpoint). 

 

Método ReCiPe Endpoint 

A utilização alternativamente da avaliação pelo ReCiPe 2016 Endpoint (Fig. 32) revela poucas 

alterações em termos de conclusões a tirar dos resultados, em termos de categorias revela um maior 

impacte no consumo de água com cerca do dobro dos impacto comparativamente ao convencional e a 

radiação iónica a ser a única categoria com uma diferença baixa entre as duas produções, com todas 

as restantes categorias a terem impactes inferiores a 40 % da produção convencional e ecotoxicidade 

terrestre com valores mínimos em termos comparativos, assim como a ecotoxicidade marinha.  
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Figura 32 – Caracterização dos impactes por categorias da produção convencional e biológica 

(Método ReCiPe 2016 Endpoint). 

 Em termos de avaliação de impacto, possível neste método, demonstra uma superioridade em todos 

as vertentes, com mais de 30% diferença na vertente de saúde humana e ecossistemas e apenas 

representado 30% comparativamente ao convencional.   

Figura 33 – Análise de avaliação de impactos na vertente saúde humana, ecossistema e recursos 

(Método ReCiPe 2016 Endpoint). 

 

6.2. Produção de morango fora época 

Numa outra perspetiva, devido a varia técnicas e tecnologias, hoje em dia já é possível obter 

morango em qualquer altura do ano, apesar de todo o impacte que isto poderá ter na qualidade do 

fruto, custos e outras consequências acrescidas. Uma das técnicas frequentes é a produção em estufa, 

que com o aumento da temperatura, força a planta a frutificar antecipadamente a uma produção em 

campo aberto.  

Em termo de questões legais a produção biológica do morango também poderia ser realizada em 

estufa, o que não é usual. Considerando que o morango em estufa tem uma maior probabilidade para 

o aparecimento de fungos, ácaros e um maior consumo de água na irrigação. No entanto, perante uma 

questão ambiental, foi realizado uma análise comparativa dos impactes ambientais ao realizar ACV da 

produção biológica com cobertura plástica, não considerando prováveis alterações em produtos 

fitossanitários e gastos de água.  

Method: ReCiPe 2016 Endpoint (H) V1.00 / Characterisation
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A produção biológica em estufa, tem um impacte superior a 50% comparativamente à produção em 

campo aberto (Fig. 26), e com 0,201 kg CO2 eq / kg (57% do valor em campo aberto de 0.115 kg CO2 

ep / kg).  

Figura 34 - Comparação de somatório de impactes entre produção biológica campo aberto e em 

estufa. 

Na análise das categorias de impacte (Fig. 27) é possível verificar que em todas as categorias de 

impacte, a produção em estufa tem um impacte superior, em algumas destas categorias com diferenças 

consideravelmente superiores a 50 % (caso cancerígenas, acidez/ nutrição terrestre, extração mineral).  

Já ocupação do solo não tem uma diferença tão significativa, no entanto esperável, uma vez que a 

aplicação do plástico é feita sobre a cultura já existente, não necessitando de ocupação extra. 

 

Figura 35 - Comparação por categorias de impacte na produção biológica em estufa e campo aberto. 

Considerando o peso normalizado (Fig. 28) nos parâmetros de saúde humana, qualidade de 

ecossistemas, alterações climáticas e Recursos, a produção biológica em estufa revela impactes 

superiores em todos os parâmetros, mantendo com a produção em campo aberto, uma maior influencia 

na saúde humana, recursos, alterações climáticas e qualidade dos ecossistemas como o parâmetro 

com menor impacte.  
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Figura 36 - Comparação Impactes normalizados em saúde humana, qualidade ecossistemas, 

alterações climáticas e recursos produção biológica em estufa vs campo aberto. 

Apresentando no caso da produção biológica em estufa o maior contributo é o processo 

correspondente ao plástico usado na cobertura da estufa, consideravelmente em relação aos restantes. 

Comprovando que o fato de consumir fruta localmente fora da época produzida com recurso a estufa, 

tem impactes em termos ambientes significativos.   

 

6.3. Abordagem e limitações 

Limitações e pressupostos  

A base de dados presente com o software SimaPro não continha dados específicos das emissões 

e consumos de energia de todos os processos usados na produção de morango pelo método biológico. 

De forma a corresponder aos dados obtidos da exploração certificada, cedidos pelo proprietário, foram 

feitos diversos pressupostos descritos no anexo v, considerando os processos disponíveis e credíveis 

presentes na base de dados e os cálculos necessários apoiados pela literatura de forma a realizar uma 

análise conclusiva da sustentabilidade da produção em modo biológico do morando, na sua 

comparação com o método tradicional convencional. Sendo um inicio para falta de informação, estudos 

e dados nesta matéria para futuros estudos e investigações mais profundas e de carácter mais preciso 

possível. 

Este estudo apresenta diversas limitações, essencialmente pelo facto de ser analisada apenas uma 

exploração e uma forma de fazer a produção, como verificado no decorrer deste trabalho, existem 

diversas práticas e técnicas possíveis aplicar na agricultura biológica do morango. Considerando 

também as simplificações e pressupostos devido à complexidade de uma AVC de uma produção de 

morango complexa e com inúmeros interações e organismos que não foram possíveis avaliar neste 

estudo, mas com grande impacte no meio ambiente e na cultura.  

A utilização de diferentes métodos de avaliação, destaca que a irrigação é dos processos que maior 

importância tem em termos de contribuição na produção biológica, com um impacto superior no 

consumo de água.  

Em algumas dos métodos utilizados, a ocupação do solo revela-se com importância na produção 

biológica em termos comparativos, apesar de noutros métodos de análise, o impacto da ocupação do 

solo é consideravelmente inferior ao convencional. A radiação iónica é em todos os métodos de 

avaliação estimada com diferenças de impactos pequenas, apesar de sempre inferior na produção 

biológica. E a ecotoxicidade terrestre apenas é uma categoria com mais impacto no método Impact 

2002+, não se demostrando a sua importância ao utilizar os vários métodos.  
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A análise económica centra-se na produção, não tendo sido possível realizar a avaliação do impacte 

global na economia portuguesa devido à falta de registo de valores de produção nacional de morango, 

bem como às áreas de produção de morango biológico em Portugal. Deste modo, em termos de análise 

económico apenas foi considera a análise económica inerente à produção do morango.  

Sendo sugerido para futuros estudos, partindo desta base, considerando que estuda neste tipo de 

produção biológica são quase inexistentes, e realizar uma a ACV mais realistas e complexa. Bem como 

análise económicas de todos os custos inerentes à produção biológica, com parque de máquinas, 

amortizações e custos associados à certificação.   
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7. Conclusões 

A agricultura e produção biológica um desafio a considerar 

O futuro do planeta e em particular da agricultura, é um assunto bastante serio e que deve ser 

tratado como tal, nos últimos 50 anos a intensificação da agricultura e o seu recurso a químicos cada 

vez mais tóxicos e ativos, originaram a situação atual, em que as politicas agrícolas, a opinião publica 

e até mesmo os agricultores (devido a razões morais ou questões racionais de saúde futura) tem se 

afastado deste tipo de produção que está provado os enormes impactes na sociedade a curto e longo 

prazo.  

O uso de agroquímicos, forçadamente terá tendência a diminuir cada vez mais como já se tem 

verificados nos últimos anos, não apenas pela futura escassez de matéria prima, mas pela 

implementação de fortes restrições por parte de políticas agrícolas, e viragem de preferência por parte 

do consumidor para uma alternativa sustentável em todos as suas vertentes. De forma a garantir a 

soberania alimentar das gerações futuras.     

A produção biológica pode constituir uma alternativa sustentável no panorama da produção 

nacional. Apesar da AB já ter décadas de utilização, a sua relevância só surge perante realidade de 

uma agricultura intensiva com recurso a produtos agroquímicos e OGM. Sendo a AB um sistema de 

produção que evita ou exclui a quase totalidade destes produtos químicos de síntese como adubos, 

pesticidas e OGM.  

A primeira regulamentação teve origem em 91, que após sucessivas alterações constantes, foi 

elaborado o Regulamento (CE) Nº 834 / 07, do Conselho de 28 de Junho de 2007, relativo à produção 

biológica e à rotulagem dos produtos biológicos, que apesar de algumas alterações desde então, ainda 

se matem estruturalmente ativo, com uma estrutura lógica e de melhor perceção, ao contrário do 

regulamento de 91.  

Este regulamento tem como principais razões o reconhecimento do papel duplamente social do 

método de produção biológico, por um lado, pelo abastecimento de um mercado específico que 

responde à procuro dos consumidores por outro.  

A produção biológica é, desde logo, definida como “um sistema global de gestão de explorações 

agrícolas e de géneros alimentícios que combina as melhores práticas ambientais, um elevado nível 

de biodiversidade, a preservação dos recursos naturais, a aplicação de normas exigentes em matéria 

de bem-estar dos animais e métodos de produção em sintonia com a preferência de certos 

consumidores por produtos obtidos utilizando substâncias e processos naturais” (Ferreira et al., 2012). 

Certificação e controlo cumprem um variado de normas e requisitos estipulados, extremamente 

necessários, uma vez que na atualidade o consumidor pouco ou nenhum contacto tem com o 

consumidor (salvo raras exceções), sendo essencial uma terceira parte independente para garantir a 

qualidade do produto rotulado e honestidade da produção, perante as normas.  

Sendo em Portugal adotado o sistema operado por organismos privados reconhecidos pela 

autoridade competente. Os alimentos de agricultura biológica são aqueles que melhor controlo tem a 

nível de pesticidas, na medida em que, para além de poderem ser analisados pelos organismos oficiais 

em conjunto com outros alimentos, têm análises efetuadas para efeitos de certificação. Este é aliás o 

principal tipo de análise realizado para esse fim.  

Apresentado por FAO, e suportado e ao encontro de outros estudos, afirma que os níveis de 

agricultura biológica apresentam capacidade para responder aos indicies de necessidade de alimento 

mundiais e sem impactes negativos no ambiente; e agricultura biológica pode limitar consideravelmente 

o problema do aquecimento global e das alterações climáticas. Estas conclusões apresentam uma 

grande relevância e devem servir de base para o desenvolvimento de novas políticas agrícolas quer 

numa escala local, nacional ou mundial. Sendo o setor com crescimento mais acentuado no setor 

agrícola tanto em Portugal como na Europa.  
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No caso particular do morango, a produção convencional revelou uma enorme consequência e 

lacunas nos seus métodos em termos de sustentabilidade, colocando este produto no top dos frutos 

com maiores resíduos de pesticidas, resultando em mais de 50% amostras com pesticida residual, 

estando no top dos frutos mais sujos de 2017.  

Considerando por cada tipo de alimento, os frutos “biológicos” tiveram 550 vezes menos e os 

hortícolas “biológicos” 700 vezes menos! Aubert (2007) refere vários estudos em que os alimentos 

biológicos apresentavam melhor qualidade nutricional, principalmente ao nível dos antioxidantes. 

A agricultura biológica é mais do que um sistema de produção que inclui ou exclui certos produtos. 

É um conjunto de processos que resultam num ecossistema sustentável, em alimentos seguros e 

nutritivamente equilibrados. Reduz a utilização de fatores de produção externos, como é caso de 

adubos e pesticidas. Em agricultura biológica não são utilizados (salvo raras exceções) adubos 

minerais e pesticidas químicos de síntese. 

Produzir morango biológico implica uma abordagem de todo o sistema da exploração. Muitas 

práticas semelhantes, mas a abordagem fundamental na criação do solo e controlo de pragas, é 

completamente distinta; depende de uma série de práticas agrícolas baseadas em ciclos ecológicos e 

visa minimizar o impacte ambiental da indústria alimentar, preservando a sustentabilidade do solo a 

longo prazo e reduzindo ao mínimo o uso de recursos não renováveis. 

 Sendo necessário todo um conhecimento e compreensão das técnicas de produção 

sustentáveis, como incorporação regular de matéria orgânica, adubos e corretivos orgânicos, trabalho 

do solo sem reviramento, afolhamentos que permitam uma rotação favorável à sanidade das culturas, 

sebes, feromonas, comunidades polinizadoras, entre outras. De maneira a obter um produto de 

qualidade a rendimento sustentáveis.   

Este trabalho teve por objetivo responder a estas perguntas, se a produção biológica será 

positiva nas diversas vertentes (Social, Económica e Ambiental), que seguidamente se refere as 

conclusões em cada uma destas vertentes. 

Sustentabilidade Social 

O setor agrícola está em alteração, a pressão publica em questão ambientais e qualidade do 

produto, cada vez é superior, as políticas agrícolas dos governos têm vindo a demostrar uma tendência 

para a restrição do uso de agroquímico e pesticidas, com incentivos e investimentos em estudos e 

tecnologias na área da agricultura biológica.  

O consumir ao adquirir os produtos biológicos sente uma sensação de bem-estar e confiança pelo 

produto que obteve, bem como em termos de saber e qualidade, considera a diferença para o produto 

tradicional. Do outro lado, os agricultores, estes tendem a ser mais novos, comparativamente aos 

proprietários das produções convencionais, e revelam um bem-estar acrescido, por um lado por razões 

morais e de um bem maior e futuro ecológico, outros por razões racionais de saúde particular e do 

consumidor e oportunidade de exploração de um mercado em crescimento. Estudos comprovam que 

a tendência é para um registo de agricultores biológicos mais jovem, comparativamente aos tradicionais 

agricultores convencionais.  

O caso de estudo, veio corroborar a maioria dos resultados obtidos na literatura, analisando que o 

proprietário da exploração, sente uma satisfação extra no contributo que este tem para com a sociedade 

na prática de uma agricultura ambientalmente sustentável, e o fornecimento de produtos de qualidade 

ao consumidor, isto sem desvalorizar a satisfação de gerir uma produção sem riscos para a própria 

saúde do produtor e seus colaboradores, que nesta casa, a maioria é sua família.  

Sustentabilidade Económica 

Confirmou-se, no caso concreto da cultura em estudo, segundo o modo de produção biológico, é 

economicamente viável, podendo atingir-se produções muito próximas das obtidas na agricultura 

convencional (comparação com os dados divulgados pela DRAALG, Quadro 16), com a vantagem do 
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preço de venda mais elevado, o qual se traduz em maior rendimento aliado a custos de produção 

inferiores. Os resultados do quadro 16, encontram-se em concordância com estudos realizados 

anteriormente noutros países, que mostraram uma superioridade na quantificação da produção no 

sistema convencional. No entanto, nestes mesmos estudos os custos foram significativamente menores 

no sistema biológico, fazendo com que o retorno económico final fosse superior neste, sem contar a 

melhoria das características biológicas.  

No entanto a representatividade das contas de cultura apresentadas, não se pode considerar 

satisfatória, uma vez que apenas foi apresentada uma tecnologia de produção para a cultura, havendo 

como referido outras práticas na produção biológica.  

Pode-se concluir que a melhoria de tecnologia da produção (exemplos: aquisição de destroçadores 

de resíduos de poda e de erva para aproveitar a matéria orgânica; plantadores e sachadores mecânicos 

e equipamentos de monda térmica, equipamentos para a compostagem de resíduos orgânicos, 

polvilhadores para produtos fitofarmacêuticos importantes em AB como o enxofre, argila, etc., com a 

consequente redução da mão-de-obra e aumento da produtividade) e um maior equilíbrio fitossanitário, 

no qual se destaca a importância da limitação natural e biodiversidade, poderão e deveram permitir um 

abaixamento dos custos.  

Note-se, também que que a alta rentabilidade e sustentabilidade económica da cultura apresentada 

nas contas da cultura, são essencialmente o reflexo do acréscimo de preço pago ao produtor pelo facto 

de serem produtos provenientes de agricultura biológica certificada e pela lei da procura e da oferta, já 

que a oferta de morango nestes parâmetros é algo escassa face à procura.  

Sustentabilidade Ambiental 

A agricultura biológica é um dos métodos de produção vegetal considerado sustentável e com 

menores impactes ambientais comparativamente a métodos tradicionais, devido ás suas técnicas 

dinâmicas de produção e às severas restrições de produtos e materiais.  A ACV ao caso de estudo 

estimou os impactes correspondente a 1 kg de morango produzido perante o modo de produção 

convencional e biológico.  

Em termos Ambientais, a agricultura biológica demostra mais valia em diversas áreas, diversos 

estudos de análise comparativa entre a agricultura convencional vs agricultura biológica, demonstram 

inúmeros diferenças entre os dois métodos com a agricultura biológica a ter menos impactes no 

ambiente.  

Relativamente aos impactes normalizados, a saúde humana é o parâmetro com maior relevância 

em ambos os métodos, seguido dos recurso, alterações climáticas, sendo a qualidade dos 

ecossistemas o menos afetado por ambos os métodos de produção, referindo que em todos os 

parâmetros, o produto biológico obteve menos impactes, quando representado numa parcela única 

considerando contributo de todos os impacte em conjunto a produção de morango convencional obteve 

o 3 dos impactes, comparativamente à produção biológica.   

Ao analisar as 15 categorias de impacte selecionas no método de estudo de impacte IMPACT 

2002+, a produção biológica na categoria do aquecimento global (emissões de dióxido de carbono) 

0,1145 kg CO2 eq / kg de morango, comparativamente à produção convencional com um valor de 

0,3276 kg CO2 eq / kg de morango produzido. Ecotoxicidade terrestre foi estimado um valor de 8,7690kg 

TEG solo para a produção biológica, comparativamente à produção convencional que apenas atingiu 

um valor de 3,6567 kg cerca de 40%, sendo a irrigação e a fertilização os processos com maior 

contribuição nesta categoria na produção biológica.  

Em todas as restantes categorias a produção biológica estimou valores inferiores à produção 

convencional, com valores a baixo dos 50% de impactes comparativamente ao modo convencional, 

com exceção da ecotoxicidade aquática que apenas foi inferior em 1.5 %, tendo sido o processo de 

produção biológico e a fertilização os maiores contribuintes para esta estimativa na produção biológica; 
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bem como radiação ionizante e não-cancerígenas com 74 % e 56 %, respetivamente, em relação à 

produção convencional.   

Na produção biológica a irrigação é o processo que dentro de cada categoria desempenha a maior 

contribuição, com exceção da ecotoxicidade aquática e eutrofização aquática onde a fertilização é o 

processo com maior contribuição.  

A utilização alternativamente da avaliação pelo ReCiPe 2016 Midpoint (H) revela resultados muito 

semelhantes aos métodos anteriores, com uma relação de cerca de 50 % de aumento dos impactos no 

consumo de água, sendo a única categoria a demonstrar impactes superiores na produção biológica 

comparativamente ao convencional, com as restantes categorias com um comportamento mais 

positivo, com a maioria a ter impactes inferiores a 40 %.  

 Realizando a ACV da produção biológica numa perspetiva diferente, na análise do impacte 

ambiental desta produção com recursa a estufa. Foi concluído que a produção em estufa tem um 

impacte superior a 50% comparativamente à produção em campo aberto, considerando a totalidade 

dos impactes. Com 0,201 kg CO2 eq / kg de morango (57% do valor em campo aberto de 0.115 kg CO2 

ep / kg). Sendo que na produção em estufa o maior contribuinte é o processo inerente à cobertura da 

estufa, que para alem do impacte ambiente estimado tem ainda um maior gasto em irrigação e torna a 

produção mais propicia a fundos.   

Para alem dos impactes considerados pela avaliação do ciclo de vida, a agricultura é mais do que 

uma simples produção, é todo um sistema de interação e técnicas, que ao longo do tempo contribuem 

positivamente para a manutenção e desenvolvimento de serviços dos ecossistemas, através da 

prevenção da erosão, desenvolvimento de organismos auxiliares e manutenção de ecossistema, bem 

como a manutenção e desenvolvimento de polinizadores.  

Concluindo e desenvolvimentos 

Após este trabalho é possível concluir que a produção biológica é um modo de produção complexo, 

e mais do que uma produção é um sistema englobando toda a exploração, mas que através das 

técnicas sustentáveis corretas e o entendimento das interações e ecossistemas inerentes. 

 A produção do morango durante a época consegue ter um bom desempenho em termos 

económicos, ambientais e sociais (ou seja, mais sustentável), já a sua produção fora de época 

com recurso a estufa altera o balanço ambiental, pelo que desafia a procura de métodos de 

produção. 

Este trabalho é um estudo da sustentabilidade da produção do morango que apesar de algumas 

simplificações permitiu responder à questão central da tese, sendo recomendável o desenvolvimento 

de futuros trabalhos alargando a amostra, condições de produção, restantes fases do ciclo de vida, 

bem como eventuais benefícios acrescidos para o serviço do ecossistema, saúde e economia (por não 

externalização de poluentes).  
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Anexos 

 

Anexo I – Documentos Pertinentes para Certificação  

Documentos pertinente e aspetos relevantes e facultados ao auditor / inspetor no recorrer da visita à 

exploração (Ferreira et al., 2012): 

• Elementos descritivos das parcelas e unidades de produção (ex: cadernetas prediais, 

parcelário, levantamento topográfico, mapas de zonas de colheita de plantas espontâneas, 

contratos de arrendamento ou declarações de cedência). 

• Histórico da exploração e da atividade, incluindo relatórios de controlo e documentos emitidos 

pelo organismo de certificação em anos anteriores, se for o caso.  

• Dossier com a regulamentação europeia aplicável, contendo as alterações mais recentes em 

vigor, aplicáveis à atividade em causa. 

• Comprovativo da notificação de atividade (inicia / alteração), exceto no caso da preparação de 

uma visita inicial de controlo, bem como da notificação relativa às aplicações de cobre em 

culturas perenes (se aplicável). 

• Lista dos produtos pretendidos para certificação. 

• Registo das intervenções culturais, fertilização, tratamentos fitossanitários, rotações de culturas 

e afolhamentos. 

• Relatório de apoio técnico, plano de conversão, resultados de análises de solos, água de rega, 

foliares ou outras, fichas técnicas de fatores de produção adquiridos. 

• Inventário dos stocks de fatores de produção, matérias primas e produtos agrícolas e géneros 

alimentícios produzidos e / ou destinados a ser colocados no mercado. 

• Dossier contabilístico contendo as faturas de compras de fatores de produção e matérias-

primas, as guias de transporte e as faturas de venda de produtos, cujos volumes devem ser 

objeto de tratamento, por fornecedores e clientes, respetivamente.  

• Documentos comprovativos da certificação dos fornecedores de produtos, sementes, 

propágulos e plantas de viveiro biológico e / ou declarações de conformidade emitidas pelo 

fornecedor (ex: declaração de sementes não tratadas com produtos químicos interditos em 

agricultura biológica e / ou não OGM). 

• Subcontratação com entidades terceiras para o aprovisionamento de matérias – primas, 

acondicionamento ou preparação dos produtos (se aplicável). 

• Lista de ingredientes e receitas de produtos transformados, bem como licenciamento da 

atividade (se aplicável). 

• Tratamento de eventuais reclamações recebidas de clientes. 

• Documentos relativos ao processo de controlo e certificação, incluindo o contrato, os 

questionários iniciais, a tabela de preços em vigor, os documentos de certificação, fichas 

explicativas ou publicações, correspondência geral, eventuais pedidos de derrogação e / ou 

ações corretivas / sanções anteriormente atribuídas e as medidas tomadas para o seu 

tratamento.  

• Rótulos e meios de publicidade relativos aos produtos biológicos 
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Anexo II – Dados Agricultura Biológica 

 

Quadro 1 – Classificação das culturas (ordem alfabética em casa classe) quanto à sua exigência em 

azoto (os valores indicados referem-se às exportações para produções médias) (Ferreira et al., 2012) 

Muito exigente (˃ 120 

kg/há) 

Exigente (75 – 120 

kg/ha) 

Pouco exigente    

( 75 kg/há) 

Melhoradora 

(leguminosa) 

Acelga Aboborinha Aipo-rábano Ervilha 

Agrião Alcachofra Arroz Ervilhaca 

Aipo-branco Alface Aveia Fava 

Alho Alho-francês Cerefólio Feijão 

Beringela Cardo Melão Grão-de-bico 

Batata Cebola  Lentilha 

Beterraba-de-mesa Cebolinho  Luzerna 

Couve-de-bruxelas Cenoura  Trevos 

Couve-flor Centeio  Outras leguminosas 

Couve-repolho Cevada   

Endívia Chicória   

Espargo Escarola   

Milho Espinafre   

Morango Nabo   

Tabaco Pepino   

tomate Pimento   

 Rabanete, rábano   

 Trigo   
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Quadro 2 – Risco de nemátodos, fungos e insetos para as principais culturas hortícolas de ar livre, 

consoante a cultura precedente (Bosch et al, 1989) 

 

 

 

Quadro 3 – Consociações favoráveis (S), desfavoráveis (N) e sem efeito conhecido ( ). 

 

 

 

 

 

 

Cultivar  

Produtividad

e 

(ton/ha) 

N 

(kg/ha) 

P2O5 

(kg/ha) 

K2O 

(kg/ha) 

CaO  

(kg/ha) 

MgO 

(kg/ha) 

Remontante  55 250 150 550 200 50 

Não-

remontante  

30 180 110 265 125 45 
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Quadro 4 – Exportações totais de nutrientes pela cultura do morangueiro em estufa, em função da 

produção. 

 

 

Fonte: Adaptado de Almeida, (2006) 

 

 

Quadro 5 – Tolerância das fruteiras à salinidade e perdas de produção para diferentes valores de 

salinidade do solo; ordem decrescente de resistência; valores de condutividade. 

 

 

Fonte: (FAO cit. Yague, 1994). 
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Quadro 6 – Exemplos de alguns resíduos orgânicos biodegradáveis e subprodutos potencialmente 

destinados à compostagem para produção de compostos compatíveis com o uso em AB (Fonte: 

Cunha – Queda et al., 2005, 2006, 2007 a,b; Teodoro et al., 2007) 

Resíduos orgânicos 

biodegradáveis e 

subprodutos 

Teor Humidade 

(%) 

Teor de azoto 

“total” (% na 

matéria seca) 

pH Relação C/N 

Bagaço de azeitona (2 fases) 65,8 0,7 5,0 66,8 

Bagaço de Uva 56,8 1,9 3,8 23,0 

Cango (engaço) de uva 45,7 1,5 8,3 38,8 

Carnaz (resíduo da indústria 

de curtumes, sem tratamento 

com metais pesados) 

53,4 16,9 3,7 2,9 

Casca de Arroz 8,9 0,3 7,1 194,5 

Casca de Citrinos  74,1 1,0 4,2 49,0 

Casca de Citrinos Prensada 75,2 1,4 4,0 35,6 

Estrume de Cavalo com 

aparas de madeira 
52,8 0,6 8,4 35,8 

Estrume de vaca  65,8 2,0 8,8 21,9 

Folhas de Oliveira 52,1 1,3 6,0 37,0 

Pó de Cortiça 7,9 0,5 5,4 59,9 

 

 

Quadro 7 – Composição dos estrumes (em relação ao produto bruto) 

Animal  MS 

(%) 

MO 

(%) 

C/N pH N 

total  

P2O5 K2O CaO MgO Na2O 

 Quilos / toneladas (kg/t) 

Herbívoros 

Vaca 

leiteira 

estabulação 

livre 

25 18 14 7,8 5,5 3,5 8 5 1,9 0,5 

Vaca 

leiteira 

estabulação 

livre 

21 - - - 4,7 3,1 4,4 - - - 

Bovino de 

carne 

24 15 - 7,3 3,9 3,7 4 2,5 1,5 0,7 

Vitelo 19 13 - 7,8 2,4 1 2,7 1,8 0,5 0,7 

Cavalo 54 41   8,2 3,2 9  2  

Cavalo com 

aparas de 

madeira 

46-48 18-23 35-36 0,5-

0,7 

      

ovelha 30 23 23 8,1 6,7 4,2 11,2 11,2 1,4 1,8 

 

Fonte: Ferreira et al., 2012 
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Quadro 8 – Coeficientes Culturais do morangueiro em plantação outonal de acordo com os vários 

estados fenológicos 

Fonte: adaptado de Hennion & Veschambre, 1997 

Estado vegetativo Época Coeficiente cultural 

(Kc) 

Riscos associados 

à falta de água 

Estabelecimento 

das plantas, após 

plantação 

Outubro - (aspersão se 

necessário) 

Maior crise de 

transplantação  

Morte das plantas 

Desenvolvimento  Janeiro 0,4-0,5 Falta de vigor 

vegetativo  

Queimaduras nas 

margens das folhas  

Floração Fevereiro 0,5 Taxa de floração 

baixa 

Crescimento dos 

frutos 

Abril 0,6 -0,7 Frutos pequenos  

Colheita Maio - Junho 0,5-0,6 Frutos sem acidez 

Aceleração da 

maturação  

 

Quadro 9 – Plantas favoráveis à presença de organismos auxiliares. 

Planta Praga Auxiliar 
Cultura 

compatível 

Cultura 

incompatível 

Alecrim 

(Rosmarinus 

officinalis) 

_ 
Abelhas (Apis 

spp) 
todas _ 

Alfazema 

(Lavandula 

spp) 

_ 
Abelhas (Apis 

spp) 
todas _ 

Malva – 

bastarda 

(Lavatera 

cretica) 

Afídio: Aphis 

umbrela 

Himenópteros, 

joaninhas 

(Coccinellaspp) 

Várias 
pereira (Pyrus 

spp) 

Dedaleira 

(Digitalis spp) 
_ 

Abelhas (Apis 

spp) 
Todas _ 

Funcho 

(Foenicum 

vulgare) 

_ 

Joaninhas 

(Coccinella spp), 

sirfídeos e 

himenópteros 

Várias _ 

Margarida 

(Bellis spp) 
_ Percevejos Várias _ 

Freixo 

(Fraxinus 

excelsior) 

Psila (diferente 

da psila da 

pereira) 

Cecidómeas, 

percevejos e 

predadores da 

psila 

Várias, pereira 

(Pyrus spp) 
_ 

Erva moira 

(Solanum 

nigrum) 

Afídio: Aphi 

solanella 

Himenópteros, 

sirfídeos e 

joaninhas 

(Coccinella) 

Hortícolas, 

macieira (Malus 

spp), outras 

Batata 

(Solanum 

tuberosum), 

alcachofra 

Fonte: Ferreira te al., 1999 
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Quadro 10 – Plantas indesejáveis por atraírem pragas 

Planta Praga Cultura incompatível 

Chorão (carpobrotus edulis) Afídeo: Aphis Fabae 

Fava (Vicia faba), feijão 

(Phaseolus vulgaris), 

beterraba (Beta vulgaris) e 

outras 

Erva-pata (Oxalis pes-

caprea) 
Afídeo: Aphis gossipii Macieiras (Malus spp) 

Marmeleiro (Cydonia 

oblonga) 
Afídeo: Aphis pomi Macieira (Malus spp) 

Saramagos (Raphanus) Piolhos - 

Urtigas (Urtiga dubia) Piolhos - 

Malva-bastarda (Lavatera 

cretica) 

Aphis Fabae, Myzus 

persicae 

Fava (Vicia faba) e pereira 

(Pyrus communis) 

Figueir-do-inferno (Datura 

stramoniu) 
Afídeos (vírus batateira) Batata (Solanum tuberosum) 

Fonte: Ferreira et al., 1999 

 

 

Quadro 11 – Custos dos fatores de produção. 

Preço das matérias primas  

Empresa  Marca comercial  Tipo de 

produto 

Emb. Preço – 

Euros/kg 

CRIMOLARA, 

S.A. 

Fenix Adubo 

orgânico  

25kg 0,49 

CRIMOLARA, 

S.A. 

MYR Boro Adubo 

orgânico  

1Lt 11,05 

BIONUTRIENTE Soro de minhoca Fert. 

Orgânico 

1Lt 0,75 

BIONUTRIENTE Húmus de 

minhoca 

Fert. 

Orgânico 

1kg 0,10 

CRIMOLARA, 

S.A. 

Auxym Fito 

estimulante 

1Lt 68,00 

SELECTIS Calda bordalesa Fungicida 1kg 2,60 

DANIFER Pibutrin nº33 fungicida 05Lt 11,97 

SAPEC Bago de ouro Inseticida 25kg  

MULTIPLANTA Planta do 

morangueiro 

 unidade 0,07 

     

Preço da Mão-de-obra 

Encargos Custo/dia(8horas) Custo/hora  

HOMEM 40 euros/dia 5,00 

MULHER 25 euros/dia 3,13 

*valores fornecidos pelo produtor 
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Anexo III - Contas de Cultura do morango em agricultura convencional  

 

 

 

Fonte: DRAALG, 2001 
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Anexo IV - Modelação e Pressupostos ACV Simapro 

 

• Trabalho manual não tem impacte no ambiente.  

 

1) Preparação Terreno  

a) Lavoura  

i) “Tillage, ploughing {CH}| processing | Alloc Def, S” – 1ha 

(1) Este conjunto de dados representa um exemplo de um arado de quatro sulcos. A 

unidade funcional (FU) é uma unidade lavrada. O tempo de operação é de 2,10 h / FU. 

Volume de produção: 242640 ha 

Início das atividades incluídas: Do campo agrícola previsto para ser processado. 

Fim das atividades incluídas: Essa atividade termina com a lavra. O conjunto de dados 

inclui o consumo de diesel e a quantidade de máquinas agrícolas e do barracão, que 

deve ser atribuído à lavra. Também é levado em consideração a quantidade de 

emissões para o ar provenientes da combustão e a emissão para o solo da abrasão 

dos pneus durante o processo de trabalho. As seguintes atividades foram consideradas 

parte do processo de trabalho: trabalho preliminar na fazenda, como anexar a máquina 

adequada ao trator; transferência para o campo (com uma distância presumida de 1 

km); trabalho de campo (para uma parcela de terra de 1 ha de superfície); transferir 

para a fazenda e concluir o trabalho, como desacoplar a máquina. A sobreposição 

durante o trabalho de campo é considerada. O conjunto de dados não inclui a poeira 

além da combustão e do ruído. 

b) Gradagem  

i) “Tillage, harrowing, by rotary harrow {RoW}| processing | Alloc Def, S” – 1ha 

(1) Grade rotativa, largura de trabalho 3m. FU é um ha lavrado. 

Volume de produção: 697937570 ha 

Fim de atividades incluídas: O inventário leva em consideração o consumo de diesel e 

a quantidade de maquinário agrícola e do barracão, que deve ser atribuído à 

angustiante. Também é levado em consideração a quantidade de emissões para o ar 

provenientes da combustão e a emissão para o solo da abrasão dos pneus durante o 

processo de trabalho. As seguintes atividades foram consideradas parte do processo 

de trabalho: trabalho preliminar na fazenda, como anexar a máquina adequada ao 

trator; transferência para o campo (com uma distância presumida de 1 km); trabalho 

de campo (para uma parcela de terra de 1 ha de superfície); transferir para a fazenda 

e concluir o trabalho, como desacoplar a máquina. A sobreposição durante o trabalho 

de campo é considerada. Não estão incluídos poeira que não seja de combustão e 

ruído. 

Valores de energia: indefinido (padrão) 

Geografia: Os inventários são baseados em medições feitas pelo FAT, na Suíça. 

 

c) Estrumação  

i) “Solid manure loading and spreading, by hydraulic loader and spreader {CH}| processing | 

Alloc Def, S” – 3703kg  

(1) Este conjunto de dados representa um exemplo de carregamento e espalhamento de 

estrume sólido. Há um carregamento de estrume sólido com carregador hidráulico 

(tomada de força) da laje de estrume no espalhador de estrume e espalhamento de 

estrume sólido com espalhador de estrume. A carga de trabalho 5t, a produção de 

estrume sólido e as emissões de chorume e estrume não foram incluídas. A unidade 

funcional (FU) é um kg de estrume sólido carregado e espalhado. O tempo de operação 

é de 0,00019 h / FU. 
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Volume de produção: 2093684724,86 kg 

Início das atividades incluídas: Do campo agrícola previsto para ser processado. 

Fim das atividades incluídas: Esta atividade termina com o carregamento e a 

disseminação de estrume sólido. O conjunto de dados inclui o consumo de combustível 

diesel e a quantidade de maquinário agrícola e do galpão, que deve ser atribuído ao 

carregamento e ao espalhamento do esterco. Também é levado em consideração a 

quantidade de emissões para o ar provenientes da combustão e a emissão para o solo 

da abrasão dos pneus durante o processo de trabalho. As seguintes atividades foram 

consideradas parte do processo de trabalho: trabalho preliminar na fazenda, como 

anexar a máquina adequada ao trator; transferência para o campo (com uma distância 

presumida de 1 km); trabalho de campo; transferir para a fazenda e concluir o trabalho, 

como desacoplar a máquina. A sobreposição durante o trabalho de campo é 

considerada. O conjunto de dados não inclui a quantidade de material espalhado, 

poeira que não seja de combustão e ruído. 

Geografia: O inventário aplica-se aos processos de trabalho no campo agrícola suíço 

d)  Adubação de fundo  

i) “Fertilising, by broadcaster {CH}| processing | Alloc Def, S” – 1ha 

(1) Este conjunto de dados representa um exemplo de um processo típico de fertilização. 

Emissora de fertilizantes, 500l capacidade de carga. O fertilizante não está incluído. A 

unidade funcional (FU) é uma ha fertilizada. O tempo de operação é de 1,5 h / FU. 

Volume de produção: 1403300 ha 

Início das atividades incluídas: Do campo agrícola previsto para ser processado. 

Fim das atividades incluídas: Essa atividade termina com a entrega de fertilizantes. O 

conjunto de dados inclui o consumo de combustível diesel e a quantidade de 

maquinário agrícola e do barracão atribuído à fertilização por transmissão. Também foi 

levada em consideração a quantidade de emissões para o ar da combustão e a 

emissão para o solo da abrasão dos pneus durante o processo de trabalho. As 

seguintes atividades foram consideradas parte do processo de trabalho: trabalho 

preliminar na fazenda, como anexar a máquina adequada ao trator; dirigir para o campo 

(com uma distância presumida de 1 km); trabalho de campo (para uma parcela de terra 

de 1 ha de superfície); dirigindo para a fazenda e concluindo o trabalho, como 

desacoplar a máquina. A sobreposição durante o trabalho de campo é considerada. O 

conjunto de dados não inclui a quantidade de produtos de proteção de plantas 

pulverizadas, poeira que não seja de combustão e ruído. 

e) Fresagem 

i) “Tillage, cultivating, chiselling {CH}| processing | Alloc Def, S” 

(1) Este conjunto de dados representa um exemplo de um típico escultor de cultivo. 

Largura de trabalho da máquina 2.5m. A unidade funcional (FU) é uma ha cinzelada. 

O tempo de operação é de 1,2 h / FU. 

Volume de produção: 202200 ha 

Início das atividades incluídas: Do campo agrícola previsto para ser processado. 

Fim das atividades incluídas: Esta atividade termina com escarificação. O conjunto de 

dados inclui o consumo de diesel e a quantidade de maquinário agrícola e do barracão, 

que deve ser atribuído ao cultivo de lavoura por escarificação. Também é levado em 

consideração a quantidade de emissões para o ar provenientes da combustão e a 

emissão para o solo da abrasão dos pneus durante o processo de trabalho. As 

seguintes atividades foram consideradas parte do processo de trabalho: trabalho 

preliminar na fazenda, como anexar a máquina adequada ao trator; transferência para 

o campo (com uma distância presumida de 1 km); trabalho de campo (para uma 

parcela de terra de 1 ha de superfície); transferir para a fazenda e concluir o trabalho, 

como desacoplar a máquina. A sobreposição durante o trabalho de campo é 

considerada. O conjunto de dados não inclui a poeira além da combustão e do ruído. 

f) Armação do terreno 
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i) Tipo de trabalho não disponível na base de dados Ecoinvet 3. 

ii) Adaptado a “Tillage, ploughing {CH}| processing | Alloc Def, S” – 1ha 

 

2) Plantação  

a) Planta morangueiro 

i) Sementes convencionais usadas no calculo convencional, em Espanha.  

ii) Sementeira feita á mão, logo não são considerados impactes deste processo.  

iii) Considerado plantação de 50 000 plantas.  

b) Polietileno (cobertura do solo) 

i) Valor de literatura ou estimação de especialista (REWE 2009). Filme plástico para 

cobertura do solo (PE filme) 10'500 m2/ha, 6g/m2. Vida útil: 1 ano 

ii) Valor - 63 Kg/há 

c) Fita de rega 

i) negligenciada devido ao seu reuso  

3) Irrigação  

a) Rega morango 1 há 

i) (6500m3), referência irrigação [ES] 

“Irrigation {ES}| processing | Alloc Def, S” 

Uso de água para irrigação não é trocada globalmente devido ao seu baixo preço e grandes 

volumes. A água usada para irrigação é transferida localmente.   

Inventário refere-se à produção e fornecimento de 1 m3 de água doce para irrigação. Este 

conjunto de dados é criado como um filho do conjunto de dados global, ou seja, alguns dos 

valores são herdados do conjunto de dados global e alguns são específicos do país. Os 

seguintes valores são editados, porque são específicos do país: quantidade de água 

retirada do solo, quantidade de água retirada das águas superficiais e volume anual de 

produção. 

Volume de produção: 22076880000 m3 

Final de atividades incluídas: O inventário inclui os processos de extração de água do meio 

ambiente - bombeamento, infraestrutura de máquinas e um barracão para abrigos de 

máquinas. A atividade termina no momento em que a água está sendo redistribuída como 

irrigação no campo. 

Valores de energia: indefinido (padrão) 

 

4) Tratamentos Fitossanitários 1ha 

a) “Chemical, organic {GLO}| market for | Alloc Def, S” – 4,7kg 

i) Considerados todos em conjunto 

Desprezando os ajustes da densidade dos líquidos 

Este mercado não contém transporte, pois está incluído no mercado para os produtos 

específicos. 

 

Volume de produção: 100453065135.791 kg  

 

 

5) Fertilização 1ha 

a) Estrume  

i) “Poultry manure, fresh {GLO}| market for | Alloc Def, S”- 3700kg 

Este inventário descreve a aplicação de estrume de aves de capoeira, fresco para uso de 

fertilizantes. Esta aplicação fornece os nutrientes N, P2O5 e K2O contidos no esterco de 

aves, nomeadamente 4,6% de azoto, 3,3% de P2O5 e 2,5% de K2O. Nenhuma emissão é 
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considerada. Este conjunto de dados precisa ser revisado para incluir as emissões de 

processo correspondentes. emissões de processo correspondentes. 

Início das atividades incluídas: Atividade que começa com a aplicação de esterco de 

frango, 

Fim das atividades incluídas: A atividade termina com o fornecimento de N-fertilizante, 

fertilizante-P e fertilizante-K 

 

b) Adubo de fundo 

i) Potassium chloride, as K2O {GLO}| market for | Alloc Def, S – 240Kg 

ii) Phosphate fertiliser, as P2O5 {GLO}| market for | Alloc Def, S – 128Kg 

iii) Falta de princípios ativos representados na base de dados 

c) Húmus minhoca  

i) Compost {CH}| treatment of biowaste, composting | Alloc Def, S – 10000kg 

ii) Inventário de composto refere-se a 1 kg de peso fresco de composto. 

 

d) Comp. mat. Vegetal 

i) Sem processo de referência nas bases de dados simapro.  
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Anexo V - Avaliação de Ciclo de Vida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Diagrama Produção de morango biológico campo aberto. biológico sem utilização da estufa, Simapro 
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Figura 2 - Contribuição do processo por categoria, agentes cancerígenos. 

 

 

Figura 3 - Contribuição do processo por categoria, agentes não-cancerígenos. 
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Figura 4 - Contribuição do processo por categoria, Respiração de partículas inorgânicas. 

 

 

Figura 5 - Contribuição do processo por categoria, radiação ionizante. 
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Figura 6 - Contribuição do processo por categoria, radiação ionizante. 

 

 

 

Figura 7 - Contribuição do processo por categoria, Respiração partículas orgânicas. 
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Figura 8 - Contribuição do processo por categoria, Ecotoxicidade aquática. 

 

 

Figura 9 - Contribuição do processo por categoria, Ecotoxicidade terrestre. 
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Figura 10 - Contribuição do processo por categoria, Acidificação / nutrição terrestre. 

 

 

 

Figura 11 - Contribuição do processo por categoria, Ocupação do solo. 
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Figura 12 - Contribuição do processo por categoria, Eutrofização Aquática. 

 

 

 

Figura 13 - Contribuição do processo por categoria, Aquecimento global. 



 
108 

 

Figura 14 - Contribuição do processo por categoria, Energia não-renovável. 

 

 

Figura 15 - Contribuição do processo por categoria, Extração mineral. 
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Figura 16 - Diagrama Produção de morango biológico com da estufa, Simapro. 
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