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N
este número especial, apresentam-se con-

tas de cultura para os cereais de sequeiro e 

para o milho de regadio, baseadas em preços 

de produção da última campanha, com o objec-

tivo de avaliar o impacto que os mesmos têm no 

rendimento dos agricultores. Tendo como refe-

rência o ano de 2000, apresentam-se também 

as estatísticas oficiais sobre a evolução recente 

das áreas de cereais no Alentejo e dos índices 

de preços dos produtos vegetais e de alguns 

factores de produção. 

Os indicadores falam por si e revelam de fac-

to um cenário de crise profunda, bem diferente 

daquele que se antevia no início da campanha 

passada. Efectivamente, assistiu-se a um au-

mento brutal dos custos dos factores de pro-

dução. Desde o início da última campanha de 

sementeiras de Outono-Inverno até Março des-

te ano, os adubos e correctivos já aumentaram 

em média 54% e a energia e lubrificantes 26%. 

Por outro lado, entre Janeiro de 2007 e Mar-

ço de 2008, o preço médio dos produtos vege-

tais, onde se incluem os cereais, as hortícolas, o 

azeite, o vinho, etc., já baixou 33,2%.

Como demonstram os resultados que apresen-

tamos para o caso dos cereais de sequeiro, po-

demos concluir que actualmente os produtores 

estão a obter rendimentos negativos. Mais grave 

ainda é o facto de o pagamento único por ex-

ploração (RPU) estar a ser consumido pelo custo 

dos factores de produção, em vez de contribuir 

para a modernização das explorações. Sem 

dúvida, as políticas resultantes da avaliação da 

“saúde” da PAC irão agudizar o problema. É de 

notar que os preços dos factores de produção 

se referem à campanha de 2007/2008. A pró-

xima campanha apresenta já uma subida subs-

tancial destes preços. A finalidade do trabalho 

que apresentamos é um alerta aos agricultores 

para que tenham em conta esta situação para a 

campanha de 2008/2009.

A Direcção
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ESPECIAL CEREAIS

SERÁ VIÁVEL A CULTURA DE CEREAIS NO ALENTEJO?
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ÁREA DE CEREAIS NO ALENTEJO
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Hectares No gráfico ao lado apresentam-

se indicadores estatísticos oficiais, 

relativos à área de cereais no 

Alentejo, assim como as respecti-

vas evoluções entre 2000 e 2006

(Fonte: Instituto Nacional de Es-

tatística , www.ine.pt). Observa-se 

que, durante o periodo analizado, a 

área de cereais diminuiu aproxima-

damente 131 mil hectares, o que 

corresponde a 36%. A diminuição 

de área foi contudo mais acentua-

da entre 2000 e 2003 (82 208 ha) 

do que entre 2003 e 2006 (48 867 

ha).

CONTAS DE CULTURA DE CEREAIS
1) Cultura do Trigo

N
os quadros seguintes apre-

sentam-se as contas de cul-

tura do trigo para dois cenários: 

Conta de Cultura do Trigo 

(Sementeira Directa)

Última Campanha (2007/2008)

Operações Custo (€ / ha) 

Semente (200 Kg/ha) 75,00

Sementeira 60,00

Mondas e Tratamentos Fitossanitários

Monda pré-sementeira 

 (monda e aplicação)
21,00

Dicotililedóneas e Mono-

cotiledóneas  (monda e aplicação)
72,00

Fungicida (produto + aplicação) 42,00

Adubação

Fundo (30N - 60P - 30K) 90,00

Cobertura (70 N) (Ex. Nitrolusal 27) 70,00

Espalhador de Adubo 10,00

Colheita

Debulha 60,00

Seguro 30,00

Transporte

2,5 ton/ha x 5 €/ton 12,50

TOTAL 542,50

Conta de Cultura do Trigo

 (Com Mobilização e Preparação do Solo)

Última Campanha (2007/2008) 

Operações Custo (€ / ha) 

Preparação do Solo

Uma passagem de chisel 45,00

Duas Gradagens 60,00

Semente (200 Kg/ha) 75,00

Sementeira 30,00

Mondas e Tratamentos Fitossanitários

Dicotililedóneas e Monocotiledóneas 

- monda e aplicação
72,00

Fungicida (produto + aplicação) 42,00

Adubação

Fundo (30N - 60P - 30K) 90,00

Cobertura (70 N) (Ex. Nitrolusal 27) 70,00

Espalhador de Adubo 10,00

Colheita

Debulha 60,00

Seguro 30,00

Transporte

2,5 ton/ha x 5 €/ton 12,50

TOTAL 596,50

com mobilização de solo (Ce-

nário 1) e com sementeira di-

recta (Cenário 2), bem como as 

Pressupostos Gerais:

• Os custos que envolvem a utilização de maquinaria agrícola foram calculados com base nos preços de alu-

guer que se pratica na região,

• Os custos com as adubações, as mondas e os tratamentos fitossanitários são calculados com base em doses 

tecnicamente recomendáveis,

• O custo de transporte da semente foi calculado com base numa produtividade média esperada de 2,5 ton/

ha, 

• Não estão incluídos encargos fixos (ex: amortizações de capital e equipamento, renda da terra, etc.).

margens brutas associadas, em 

função de vários níveis de preço 

e produções por hectare.
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Conclusões:
• Para que os custos de produção 

não consumam a totalidade do RPU 

(�€/ha), um agricultor tem que obter 

produtividades médias de pelo me-

nos 3 ton/ha.

• Para uma produtividade média 

de 2 ton/ha e para um RPU de 100 

�€/ha, um agricultor tem que repor 

ainda mais 96,5 �€ para fazer face aos 

custos de produção.

• Para um RPU de 200 �€/ha, um agri-

cultor só equilibra os custos de produ-

ção a partir das 2 ton/ha.  

• De acordo com o INE (Boletim de 

Junho de 2008), as produtividades 

médias nacionais dos últimos 5 anos 

foram de 1553 Kg/ha para o Trigo 

Mole, 1395 kg/ha para o Trigo 

Duro e 1586 Kg/ha para a Cevada. 

Daqui se conclui que, para preços 

de cereais que vigoram actualmen-

te (200 �€/ton), um agricultor terá de 

receber um RPU mínimo de 300 �€/

ha, só para cobrir os custos de pro-

dução. 

Preço
(€ / ton)

ton / ha 
(cobertura de custos)

Produção (ton/ha)

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

200 2,98 -396,5 -296,5 -196,5 -96,5 3,5 103,5 203,5

Cenários de RPU (€ / ha)

100 -296,5 -196,5 -96,5 3,5 103,5 203,5 303,5

150 -246,5 -146,5 -46,5 53,5 153,5 253,5 353,5

200 -196,5 -96,5 3,5 103,5 203,5 303,5 403,5

250 -146,5 -46,5 53,5 153,5 253,5 353,5 453,5

300 -96,5 3,5 103,5 203,5 303,5 403,5 503,5

U
ma vez que, na sequência da 

revisão intercalar da PAC, as 

ajudas ao sector dos cereais fo-

ram integradas no RPU a partir de 

2005, é interessante avaliar quais 

as suas relações com o rendimen-

to obtido com a cultura do trigo, 

tendo em consideração vários ní-

veis de pagamento único (�€/ha). 

Admitindo então que um agricul-

tor se dedica em exclusivo à cultu-

ra de cereais, e tendo como base 

as margens brutas obtidas para o 

cenário com mobilização do solo 

(cenário 1) e para o preço de 200 

�€/ton, apresentam-se no quadro 

seguinte as margens brutas recal-

culadas, em função da produti-

vidade por hectare e do nível de 

RPU (�€/ha). 

Margens Brutas (€ / ha) (Cultura do Trigo Com Sementeira Directa)

Preço
(€ / ton)

ton / ha 
cobertura de 

custos

Produção (ton/ha)

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

180 3,01 -362,5 -272,5 -182,5 -92,5 -2,5 87,5 177,5

200 2,71 -342,5 -242,5 -142,5 -42,5 57,5 157,5 257,5

230 2,36 -312,5 -197,5 -82,5 32,5 147,5 262,5 377,5

250 2,17 -292,5 -167,5 -42,5 82,5 207,5 332,5 457,5

Conclusões:
• O diferencial dos custos de pro-

dução entre o cenário de utilização 

da sementeira directa e o da mobi-

lização do solo foi de 54 Euros (cer-

ca de 10%).

• Os factores de produção que 

mais pesaram no custo total foram 

os adubos e produtos fitossanitários 

(46% vs 56%) e maquinaria agríco-

Margens Brutas (€ / ha) (Cultura do Trigo Com Mobilização e Preparação do Solo)

Preço
(€ / ton)

ton / ha 
cobertura de 

custos

Produção (ton/ha)

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

180 3,31 -416,5 -326,5 -236,5 -146,5 -56,5 33,5 123,5

200 2,98 -396,5 -296,5 -196,5 -96,5 3,5 103,5 203,5

230 2,59 -366,5 -251,5 -136,5 -21,5 93,5 208,5 323,5

250 2,39 -346,5 -221,5 -96,5 28,5 153,5 278,5 403,5

la (34% vs 24%), para os cenários 1 e 

2, respectivamente.

• Apesar das ligeiras diferenças re-

lativamente ao cenário escolhido, as 

margens brutas indicam que, para 

preços do trigo da ordem dos 200 �€ 

/ton, são necessárias produções de 

aproximadamente 3 ton/ha, pelo me-

nos, para cobrir os custos de produ-

ção. De salientar que, de acordo com 

informação do INE (Boletim de Ju-

nho de 2008), se esperavam produ-

tividades médias nacionais de 2240 

kg/ha para o trigo mole, 2060 kg/

ha para o trigo duro e 2290 kg/ha 

para a cevada. A confirmarem-se 

estas produtividades, conclui-se que 

as mesmas estão bastante aquém 

das necessárias para cobrir os cus-

tos de produção. 
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2) Cultura do Milho

A 
conta de cultura para o milho 

e as respectivas margens bru-

Conta de Cultura do Milho -  Campanha 2008
Operações Custo (€ / ha) 

Preparação do Solo

Uma passagem de chisel 45,00

Uma Gradagem 30,00

Uma Rototerra 50,00

Semente 200,00

Sementeira 40,00

Mondas e Tratamentos Fitossanitários

Pré-sementeira/Pré-emergência 55,00

Insecticida 15,00

Adubação

Fundo (60N -110P - 60K) 300,00

Cobertura (240N) 235,00

Rega e Energia Eléctrica

7500m³/ha x 0,046€/m³ 345,00

Colheita

Debulha 100,00

Seguro 30,00

Secagem

12 ton/ha x 5 €/ton 180,00

Transporte

12 ton/ha x 5 €/ton 60,00

Manutenção (Pivot)

Manutenção anual 100,00

TOTAL 1785,00

tas para diversos níveis de preço e 

produtividades por hectare resu-

mem-se nos quadros seguintes.

Pressupostos Gerais:
• Os cálculos baseiam-se na uti-

lização do pivot como sistema de 

rega, 

• Os custos que envolvem a uti-

lização de maquinaria agrícola 

foram calculados com base nos 

preços de aluguer que se pratica 

na região,

• Os custos com as adubações, as 

mondas e os tratamentos fitossani-

tários foram calculados com base 

em doses tecnicamente recomen-

dáveis e são aplicados através do 

pivot,

• O preço da água inclui o custo 

energético e baseia-se no preço 

médio praticado pela Associação 

de Beneficiários da Obra de Rega 

do Roxo e Odivelas.

• Os custos da secagem e do trans-

porte da semente foram calcula-

dos com base numa produtividade 

média esperada de 12 ton/ha.

• Não estão incluídos encargos fi-

xos (ex: amortizações de capital e 

equipamento, renda da terra, ven-

cimento do gestor, factor de risco, 

etc.).

Margens Brutas (€ / ha) (Cultura do Milho)

Preço
(€ / ton)

ton / ha 
(cobertura de custos)

(Produção ton/ha)

10 11 12 13 14 15

180 9,92 15 195 375 555 735 915

200 8,93 215 415 615 815 1015 1215

230 7,76 515 745 975 1205 1435 1665

250 7,14 715 965 1215 1465 1715 1965

Conclusões:
• Os custos da água e energia 

representam cerca de 19% dos 

custos de produção, os adubos e 

produtos fitossanitários 33,8%, 

e a maquinaria, incluindo a se-

cagem e transporte de semente, 

aproximadamente 28%.

• Para preços de 200 �€ por to-

nelada de milho, os custos de 

produção são compensado às 9 

ton/ha aproximadamente.
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Conclusões:

• Em Janeiro de 2007, o preço dos produtos vegetais era superior em cerca de 56,8% ao de Ja-

neiro de 2000. Em termos globais, entre Janeiro de 2007 e Março de 2008, o índice de preços 

para os produtos vegetais já decaiu 33,2%, o que equivale a um ritmo mensal de 2,12%.

• Em Janeiro de 2007, os índices de preços de todos os factores produção situavam-se à volta 

de 20% acima dos praticados em 2000, tendo aumentado significativamente durante o período 

considerado.

• Os adubos e correctivos foram os factores de produção que maiores aumentos sofreram entre 

Janeiro de 2007 e Março de 2008 (63%), correspondendo a um aumento médio de 4,2% ao 

mês. É interessante sublinhar que este índice acompanhou o dos combustíveis e energia desde 

Janeiro a Julho de 2007, tendo divergido a partir desse momento. Em Março de 2008, os adu-

bos e correctivos custavam mais 85,8% do que em 2000, e o seu preço superava em 32% o dos 

combustíveis e energia.

• O índice de preços dos combustíveis e energia aumentou 41%, apresentando sempre um 

ritmo crescente a uma média mensal de 1,9%. Em Março de 2008 o preço da energia e com-

bustíveis era 50% mais elevado comparativamente a igual período de 2000.

• No primeiro semestre de 2007, o preço das sementes e plantas decaiu para valores iguais 

aos praticados em 2000, mas, no restante período aumentou significativamente. Entre Janeiro 

de 2007 e Março de 2008, o aumento médio corrigido para o índice de preços das sementes 

e plantas foi de 1,6% ao mês.

PREÇOS DOS PRODUTOS VEGETAIS E DOS FACTORES DE PRODUÇÃO

C
om base em informação 

publicada no Boletim Men-

sal da Agricultura, Pescas e 

Agro-indústria (INE, Junho de 

2008), reproduzem-se no se-

guinte gráfico alguns elementos 

elucidativos sobre as recentes 

Índice de Preços de Produtos Vegetais e de  Alguns Meios de Produção  
(INE, 2008)

80
100
120
140
160
180

% Em Relação a 2000

  Sementes e Plantas 121,2 128,4 121,1 110,4 106,5 99,8 109,6 105,3 133,7 124,4 139,5 146,3 130,3 131,6 129,6
  Energia e Lubrificantes  122,1 122,4 126 127,6 128 128,8 128,2 127,6 127,6 134,5 136 144,8 143,2 144,7 153,5
  Adubos e Correctivos 122,5 122,8 124,2 127,5 129,3 129,3 129,8 131,9 136,5 137,9 142,5 155 168 179 185,8
  Produtos Vegetais* 156,8 156,3 144,3 140,4 124,6 123,6 118,5 119,7 124,9 123,8 130,6 126 124,8 117,5 123,6

Jan-07 Fev-07 Mar-07 Abr-07 Mai-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Set-07 Out-07 Nov-07 Dez-07 Jan-08 Fev-08 Mar-08

* Produtos vegetais incluem hortícolas, batata, vinho, azeite, cereais, etc.

evoluções do índice de preços 

de produtos vegetais no produ-

tor, bem como dos índices de 

preços de alguns factores de 

produção mais relevantes em 

agricultura. Em ambas as situa-

ções é apresentada a evolução 

(em termos percentuais) desde 

Janeiro de 2007 até à actuali-

dade, tendo como base de refe-

rência os índices de preços pra-

ticados no ano de 2000.
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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

FICHA TÉCNICA

Classificados

Caseiro - Procura emprego, com experi-

ência.

Contacto: 966 713 003

Venda - Toyota Dyna 150, com grades 

para transporte de animais e homologada 

pela DGV. 

Contacto: 965 517 129 

Ovelhas - Venda de 6 ovelhas e 1 car-

neiro.

Contacto: 284 320 503 

Tratador ou guardador de gado – pro-

cura emprego, com experiência e carta de 

condução. 

Contacto: 966 035 066 

Tratador de animais - Procura emprego 

(bovinos ou ovinos), com experiência, com 

carta de ligeiros, pesados e tractor.         

Contacto: 284 947 046 / 916 801 699 

Ovelhas - Venda de 148 quotas de ove-

lhas.

Contacto: 967 937 987 

Vacas - Venda de 10 vacas adultas.

Contactos: 969 459 090 / 967 426 032 

Pastor - Procura-se pastor de ovinos com 

experiência, na zona de Santa Bárbara de 

Padrões.

Contacto: 967 505 344 

Procura Emprego - Licenciada  em Enge-

nharia Agro-Florestal – Ramo Desenvolvi-

mento Rural. 

Contacto: 965 471 024 

Cabras – Venda de 50 Cabras.

Contacto: 966 016 027 

Ovelhas -  Compram-se 50-100 ovelhas 

de raça Lacaune 

Contactos: 919 175 940 / 967 764 395 


