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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo comparar os custos da adubação 

química e orgânica na produção de alface. Foi realizado experimento de campo 

na Fazenda Água Limpa FAL-UnB, Brasília-DF, para determinar, através da 

análise do solo, a quantidade necessária de cada adubo. Pesquisa de preços 

dos insumos foi realizada em lojas de produtos agropecuários e propriedades 

rurais que vendem os adubos orgânicos. O valor de venda de caixas e pés de 

alface convencional e orgânica foi pesquisado no mês de janeiro e fevereiro de 

2017 na CEASA-DF, Mercado Orgânico e Galpão da Agricultura Familiar, com 

a finalidade de comparar os preços de comercialização da cultura. O custo com 

adubação orgânica é em média R$ 3.638,27reais mais baixo do que o custo da 

adubação química, sendo que o esterco de aves é o que apresenta um menor 

custo e cama de frango o maior. O preço da caixa de alface orgânica é 

aproximadamente R$ 21,00 reais mais alto do que o da alface convencional. O 

pé de alface convencional é vendido por um preço médio de 0,90 centavos 

mais baixo do que o orgânico. A demanda pelo produto orgânico é maior que a 

oferta e o consumidor está cada dia mais preocupado com os aspectos 

relacionados à saúde e questões ambientais, por isso está disposto a pagar 

mais por esses produtos.  O produtor tem um custo com adubação orgânico 

menor com um produto com maior valor agregado, por isso é mais rentável 

produzir com a adubação orgânica. O esterco de aves é o que se mostra mais 

vantajoso para o produtor, pois tem um menor custo, auxilia na formação da 

estrutura física do solo, aumenta da capacidade de retenção de água, contribui 

para a diminuição da fixação de fósforo no solo. Portanto, a fertilização 

orgânica vem se confirmar como uma importante ferramenta de suporte à 

produção de folhosas, contribuindo para o incremento da produção e da renda 

do produtor agrícola. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Custos de produção. Fertilização. Produção orgânica. 
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1. INTRODUÇÃO 

Até a década de 80 o Brasil tinha um de consumo de alface 'manteiga', 

também conhecida como alface lisa muito alta. O padrão da alface lisa do tipo 

repolhuda foi sempre a cultivar 'White Boston' bem como a cultivar 'San Rivale', 

ambas centenárias. Essas cultivares dominou o sistema de cultivo da alface no 

Brasil, sendo que no início da década de 90 a alface lisa ainda correspondia a 

mais de 51% do volume de alface comercializado na grande São Paulo, 

segundo dados da CEAGESP. 

Crespa, Americana, Lisa, Mimosa, Roxa, Romana e Mini são os tipos de 

alface que estão disponíveis no mercado nacional para consumo. A hortaliça, 

que é uma das mais apreciadas pelos brasileiros, vem ganhando, ano após 

ano, investimentos de empresas sementeiras e de grupos de pesquisa, visando 

a obtenção de novas variedades para atender um mercado que só cresce no 

País. 

De acordo com a ABCSEM, 2015 a alface se destaca por ser a folhosa mais 

consumida no Brasil e a 3ª hortaliça em maior volume de produção, perdendo 

apenas para a melancia e o tomate, segundo a Associação Brasileira do 

Comércio de Sementes e Mudas. De acordo ainda com a entidade, a alface 

movimenta anualmente, em média, um montante de R$ 8 bilhões apenas no 

varejo, com uma produção de mais de 1,5 milhão de toneladas ao ano. 

A consolidação da agricultura orgânica no Brasil representa um aumento na 

oferta de produtos reconhecidos por instituições certificadoras e outros 

segmentos aptos a disputarem os competitivos mercados internacionais. 

Segundo o CULTIVAR, 2015, o principal segmento em termos de consumo 

é o da alface crespa (mais de 50% do total). No entanto, existe a tendência de 

diferenciação da cultivar, com a oferta de produtos para atender as diversas 

demandas e preferências dos consumidores. Neste novo cenário de mercado 

destacam-se: o segmento da alface “Americana”, que são crocantes e bastante 

usadas no “Food Service”. 
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A importância que a produção orgânica vem assumindo no mercado de 

alimentos exige que procedimentos regulamentares sejam estabelecidos de 

forma a assegurar aos componentes da cadeia produtiva a transparência nas 

trocas (CAVALCANTE, 2009). 

Os resultados dos custos de produção estão diretamente relacionados com 

os sistemas de cultivo e o modelo agrícola adotado pelo produtor rural. 

Os custos de produção, seus coeficientes técnicos e os seus preços, devem 

ser observados no processo de elaboração, implementação e avaliação de 

políticas públicas e de programas governamentais, principalmente, no que se 

refere aos insumos, máquinas e implementos agrícolas, relação trabalhista, 

meio ambiente, sistema de cultivo, crédito rural, assistência técnica e extensão 

rural, infraestrutura e comercialização (CONAB, 2010). 

É essencial que os custos de produção sejam vistos, também, como 

instrumento na melhoria da gestão da unidade produtiva modal, podendo ser 

uma das variáveis no aumento de renda do produtor rural (CONAB, 2010). 

O presente trabalho teve como finalidade avaliar os custos com a adubação 

química e orgânica para o produtor, fornecendo subsídios que o auxiliem na 

tomada de decisão na produção de alface. 
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1.1 Descrição da Situação Problemática 

A tomada de decisão deverá ser baseada em um processo de seleção e 

escolha que conduza àquela alternativa que for considerada ótima para a 

organização, que, por meio de regras e modelos o tomador de decisão faça 

uma escolha racional baseada no melhor curso de ação entre as alternativas 

existentes (MACHADO; OLIVEIRA; SCHNORRENBERGER, 2006). 

Simon (1982) propõe duas grandes classificações: decisões programadas 

ou estruturadas e decisões não programadas ou não estruturadas. O autor 

observa que diferentes tipos de decisões podem ser processados de diferentes 

maneiras. Alguns processos decisórios podem se aproximar de prescrições 

racionais, outros não. Decisões que ocorrem mais frequentemente, que são 

familiares, quase rotineiras, podem ser tomadas de modo relativamente 

simples. Essas são as decisões programadas ou estruturadas, uma vez que 

são tomadas como referências para rubricas existentes. Elas são tomadas em 

um ambiente de certeza ou de baixa incerteza, em razão de quase todas as 

variáveis já serem previamente conhecidas. 

Para Gasson (1973) o processo de tomada de decisão do produtor rural é 

complexo e quase sempre marcado por múltiplos objetivos, podendo ocorrer 

alguns que não são de natureza econômica. 

A matéria orgânica do solo(MOS) desempenha um papel importante, sendo 

considerada a principal indicadora da qualidade do solo, servindo de base para 

sustentabilidade agrícola (LAL, 2004). A quantidade de MOS depende da 

entrada de material orgânico, da sua taxa de mineralização, da textura do solo 

e do clima, entre outros fatores. Esses fatores interagem de modo que o teor 

de MOS tende em direção a um valor de equilíbrio em áreas sob vegetação 

nativa (KHORRAMDEL et al., 2013). No entanto, nos sistemas agrícolas, o 

manejo adotado tem grande influência nos estoques de MOS, podendo 

diminuir, manter ou aumentar esses estoques em relação à vegetação nativa 

(BAYER et al., 2000; LIU et al., 2003; KHORRAMDEL et al., 2013 ). 

O fertilizante orgânico é mais indicado por ser e ter um processo mais 

natural. Com ele o solo fica mais enriquecido. Assim sendo, aumenta a 
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resistência das plantas às doenças, pragas e aos climas adversos, além de 

aumentar também a capacidade do solo em armazenar água. 

De acordo com a UFU (2003), as vantagens do uso da adubação orgânica 

são: 

- Aumenta a CTC: A matéria orgânica acha-se em estado amorfo e exibe uma 

superfície muito maior do que a argila, consequentemente, uma capacidade de 

troca muito superiora das argilas. 

- Melhora a agregação do solo: atua como agente cimentante de partículas do 

solo, formando agregados bastante estáveis. A matéria orgânica pode reter de 

4 a 6 vezes mais água do que seu próprio peso, diminuindo a erosão. 

- Diminui a plasticidade e coesão: a matéria orgânica diminui o efeito negativo 

da consistência plástica e pegajosidade dos solos argilosos molhados. 

- Temperatura: devido a propriedade de armazenar água, a matéria orgânica é 

má condutora de calor, diminuindo as oscilações de temperatura durante o dia. 

- Melhora a estrutura do solo; 

- Reduz a plasticidade e coesão; 

- Aumenta a capacidade de retenção de água; 

- Ameniza a variação da temperatura do solo; 

- Aumenta na capacidade de troca catiônica; 

- Aumenta o poder tampão; 

- Compostos orgânicos atuam como quelato; 

- Matéria orgânica em decomposição é fonte de nutriente. 
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1.2 Objetivo Geral 

Avaliar os custos da adubação química e orgânica na produção de alface 

no Distrito Federal e o preço final do produto para o consumidor. 

 

1.3 Objetivos Específicos 

I. Comparar os preços do adubo químico e do orgânico para a produção 

de alface; 

II. Avaliar os custos finais da adubação; 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1.Agronegócios e Conceitos Relacionados 

O Brasil será o maior país agrícola do mundo em dez anos, pois o 

agronegócio brasileiro é uma atividade próspera, segura e rentável. (BORGES, 

2007). Com um clima diversificado, chuvas regulares, energia solar abundante 

e quase 13% de toda a água doce disponível no planeta, o Brasil tem 388 

milhões de hectares de terras agricultáveis férteis e de alta produtividade, dos 

quais 90 milhões ainda não foram explorados. Esses fatores fazem do país um 

lugar de vocação natural para a agropecuária e todos os negócios relacionados 

à suas cadeias produtivas.  

Agronegócio, também chamado de agribusiness, segundo Batalha 

(2002), é o conjunto de negócios relacionados à agricultura dentro do ponto de 

vista econômico. Costuma-se dividir o estudo do agronegócio em três partes. A 

primeira parte trata dos negócios agropecuários propriamente ditos (de "dentro 

da porteira") que representam os produtores rurais, sejam eles pequenos 

médios e grandes produtores ou de pessoas jurídicas (empresas). Na segunda 

parte, os negócios à montante ("da pré-porteira") aos da agropecuária, 

representados pelas indústrias e comércios que fornecem insumos para a 

produção rural. E, na terceira parte, estão os negócios à jusante dos negócios 

agropecuários, ou de "pós-porteira", onde está à compra, transporte, 

beneficiamento e venda dos produtos agropecuários, até chegar ao consumidor 

final.  

A definição correta de agronegócio é muito mais antiga do que se 

imagina e incorpora qualquer tipo de empresa rural. Em 1957, dois 

pesquisadores americanos reconheceram que não seria mais adequado 

analisar a economia nos moldes tradicionais, com setores isolados que 

fabricavam insumos, processavam os produtos e os comercializavam. (JUNIOR 

PADILHA, 2004). 

Já para Callado (2006), o agronegócio é um conjunto de empresas que 

produzem insumos agrícolas, as propriedades rurais, as empresas de 

processamento e toda a distribuição. No Brasil o termo é usado quando se 
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refere a um tipo especial de produção agrícola, caracterizada pela agricultura 

em grande escala, baseada no plantio ou na criação de rebanhos e em 

grandes extensões de terra. Estes negócios via de regra, se fundamentam na 

propriedade latifundiária bem como na prática de arrendamentos. 

O agronegócio brasileiro passou por um grande impulso entre as 

décadas de 1970 e 1990, com o desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, 

proporcionando o domínio de regiões antes consideradas “inóspitas” para a 

agropecuária. Isso fez surgir à oferta de um grande número de produtos. O 

país passou então a ser considerado como aquele que dominou a “agricultura 

tropical”, chamando a atenção de todos os nossos parceiros e competidores 

em nível mundial(VILARINHO,2006). 

Atualmente, produtos oriundos do complexo de soja, carnes e derivados 

de animais, açúcar e álcool, madeira (papel, celulose e outros), café, chá, 

fumo, tabaco, algodão e fibras têxteis vegetais, frutas e derivados, hortaliças, 

cereais e derivados e a borracha natural são itens importantes da pauta de 

exportação brasileira. A evolução da composição do Complexo do Agronegócio 

confirma que as cadeias do agronegócio adicionam valor às matérias-primas 

agrícolas onde o setor de armazenamento, processamento e distribuição final 

constituem o vetor de maior propulsão no valor da produção vendida ao 

consumidor, consolidado na forte rede de interligação entre a agricultura e a 

indústria(VILARINHO, 2006). 

O agronegócio é o maior negócio mundial e brasileiro. No mundo, 

representa a geração de U$ 6,5 trilhões/ano e, no Brasil, em torno de R$ 350 

bilhões, ou 26% do PIB (29%, segundo a Confederação Nacional da Agricultura 

- CNA). A maior parte deste montante refere-se a negócios fora das porteiras, 

abrangendo o suprimento de insumos, o beneficiamento/processamento das 

matérias-primas e a distribuição dos produtos. (STEFANELO, 2002). 
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2.2. Importância da Produção de Hortaliças para o Agronegócio 

Brasileiro 

 

Em 2008-09 a produção brasileira de 40 hortaliças foi estimada em 18,57 

milhões de toneladas, cultivadas em 808,5 mil hectares (EMBRAPA - 

Hortaliças, 2010). A Associação Brasileira do Comércio de Sementes e Mudas 

(ABCSEM, 2011) calculou que o valor da produção das 17 principais hortaliças 

propagadas por sementes, no setor produtivo brasileiro, foi de R$ 10,6 bilhões 

em 2010, sendo que as 10 espécies de maior volume (tomate, alface, cebola, 

cenoura, repolho, melões, quiabo, pimentão e abobrinhas) representaram 

84,0% desse total. Segundo a mesma fonte, as 17 principais hortaliças 

ocuparam área de 537.215 ha e tiveram produção de 17,3 milhões de 

toneladas. Se a esses montantes forem adicionadas as hortaliças propagadas 

por clones (batata, batata doce, alho, inhame, cará, mandioquinha salsa, 

chuchu, além de outras 13 folhosas não incluídas), a estimativa é que em 2011, 

no Brasil, a área cultivada foi de 946,7 mil hectares e a produção  de 19,4 

milhões de toneladas. Os principais produtos: batata, tomate (para indústria e 

mesa), cebola, melancia e cenoura representaram cerca de 50,0% da 

quantidade produzida e as 15 principais folhosas 20,0%. A produção de 

mandioca de mesa (aipim) é maior que a da batata e não está inclusa como 

hortaliça, tendo em vista que o IBGE agrega as áreas e produções de 

mandioca de mesa (aipim) e industrial. Assim, a estimativa da produção de 11 

principais hortaliças no Brasil em 2011 foi de 19,4 milhões de toneladas. A 

mandioca de mesa equivale a 20,0% da produção total de olerícolas (Tabela 

1). 
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A produção de hortaliças tem destacada importância como atividade 

econômica, pois tem a capacidade de fixar o homem no campo, uma vez que 

gera, por hectare, de 3a 6 empregos diretos e o mesmo número de indiretos, e 

servir como um meio de subsistência, o que por sua vez pode garantir a 

sustentabilidade e promover o desenvolvimento local, pois quanto ao 

rendimento, este pode variar entre US$ 2 mil e US$ 25 mil por hectare em 

campo aberto (FAULIN& AZEVEDO, 2003). 

Nos diversos agro ecossistemas do território nacional, as hortaliças são 

produzidas, principalmente pelo sistema de cultivo convencional, porém nos 

últimos anos, tem se verificado um crescimento significativo nos cultivos 

diferenciados com destaque nos de ambiente protegido e no sistema orgânico 

(MELO& VILELA, 2007). 

TABELA 1 - Área, Produção e Produtividade de Principais Hortaliças por Grupo,  Brasil e Estado de São Paulo, 2011 

Grupo de Produtos Área Produção Produtividade Área Produção Produtividade

(ha) (t) (t/ha) (ha) (t) (t/ha)

Raízes, Bulbos e Tubérculos                                                             

Batata 149.997 3.576.755   23,85 26.240 665.278         25,35

Cebola 67.250 1.478.942   21,99 6.322 214.366         33,91

Batata Doce 45.000 518.000      11,51 3.284 52.617           16,02

Cenoura 24.625 1.065.000   43,25 4.624 158.677         34,32

Alho 10.615 97.494       9,18 111 954               8,59

Subtotal (5) 297.487 6.736.191   40.581 1.091.892      

Mandioca de Mesa
 1                                                                             

366.400 3.940.100   10,75 10.101 156.025         15,45

Legumes-Frutos

Tomate para mesa 43.962 2.228.435   50,69 8.534 587.975         68,90

Tomate industrial 21.300 1.875.000   88,03 3.523 276.553         78,50

Melancia 94.000 2.068.000   22,00 6.921 204.585         29,56

Subtotal (3) 159.262 6.171.435   18.978 1.069.113      

Verduras

Alface 79.800 1.276.800   16,00 10.324 203.493         19,71

Repolho 43.780 1.313.400   30,00 6.198 241.963         39,04

Subtotal (2) 123.580 2.590.200   16.522 445.456         0,00

Total Geral (11) 946.729 19.437.926 86.182 2.762.486
1
 Do total da produção do Brasil cálculou-se 15% de mandioca de mesa e área cultivada 20%

Fonte: Elaborada pelos autores a partir de dados do IBGE, da EMBRAPA, da ABCSEM e IEA/CATI.

Brasil São Paulo
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2.3. A cultura da Alface 

A alface (Lactuca sativa) originou-se de espécies silvestres, atualmente 

encontradas em regiões de clima temperado, no sul da Europa e na Ásia 

Ocidental (FILGUEIRA,2003). É a mais popular das hortaliças folhosas, sendo 

cultivada em quase todas as regiões do mundo. Pode ser considerada boa 

fonte de vitaminas e sais minerais, destacando seu elevado teor de vitamina A, 

além de conter vitaminas B1 e B2, vitaminas C, cálcio e ferro (FERNANDES et 

al., 2002). 

Além de todas essas propriedades, a alface ainda auxilia na perda de 

peso, ajuda a fortalecer os ossos e manter a pele macia e radiante, prevenindo 

rugas. Também melhora a saúde dos olhos, ajuda na prevenção da anemia e 

neutraliza a acidez do corpo. Possui também efeito calmante, ajudando a ter 

uma boa noite de sono (POVOAS,2015). 

A planta é herbácea, delicada, com caule diminuto, ao qual se prendem 

as folhas. Estas são amplas e crescem em roseta, em volta do caule, podendo 

ser lisas ou crespas, formando ou não uma cabeça, com coloração em vários 

tons de verde, ou roxa, conforme a cultivar, e são essas características que 

determinam à preferência do consumidor. O sistema radicular é muito 

ramificado e superficial, explorando apenas os primeiros 0,25m do solo, 

quando a cultura é transplantada. Em semeadura direta, a raiz pivotante pode 

atingir até 0,60mde profundidade (FILGUEIRA, 2003). 

O solo ideal para o cultivo dessa hortaliça é o de textura média, rico em 

matéria orgânica e com boa disponibilidade de nutrientes. Para se obter maior 

produtividade, é necessário o uso de insumos que melhorem as condições 

físicas, químicas e biológicas do solo. As maiores produções podem ser 

obtidas a partir da melhoria das características químicas e físico-química do 

solo, o que poder ser obtida com o acréscimo de doses crescentes de 

compostos orgânicos (SOUZA et al., 2005). 

Segundo Vieira & Cury (1997), a temperatura do ar é o elemento 

climático que  exerce maior influencia nos processos fisiológicos das plantas de 

alface, podendo acelerar ouretardar as reações metabólicas, sob condição de 
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temperatura ótima ou inferiores a esta, respectivamente. Para todas as 

cultivares de alface, a ocorrência de dias curtos e temperaturas amenas 

favorecem a etapa vegetativa, sendo estas, inclusive, resistentes a baixas 

temperaturas geadas leve (FILGUEIRA, 2003). A temperatura ideal para o 

desenvolvimento está na faixa de 15,5 ºCe18,3 ºC, apesar de tolerar faixas 

entre 26,6 ºC a 29,4 ºC, por alguns dias, desde que as temperaturas noturnas 

sejam baixas (SANDERS, 2013). 

A umidade relativa do ar pode afetar a transpiração, e, como 

consequência, causam mudanças na condutância estomática, afetando as 

interações com a fotossíntese e produção de matéria seca e o índice de área 

foliar (JOLLIET, 1994). Embora a maioria das reações metabólica seja 

fortemente influenciada pela temperatura, alguns processos físicos como a 

absorção deluz é relativamente insensível a ela, sendo a taxa de difusão de 

calor intermediária em sensibilidade (JONES, 1992). 

A grande suscetibilidade da alface às doenças torna-se um fator de 

limitação na produção dessa hortaliça. Segundo Filgueira (2003), são 

conhecidos aproximadamente 75diferentes tipos de doenças, devendo ser 

evitado, o quanto possível, o uso de produtos tóxicos no controle fitossanitário, 

pois estes podem deixar resíduos ao consumidor. Por tratar-se de uma 

hortaliça de inverno, o seu cultivo em outras épocas do ano, pode favorecer, 

em algumas regiões, a incidência de doenças e desequilíbrios nutricionais, 

principalmente, se as condições climáticas se caracterizarem por elevados 

índices pluviométricos e altas temperaturas (YURI et al., 2004). Por isso, a 

época de plantio mais recomendada é o final da estação chuvosa, sendo que 

nas regiões mais frias o cultivo pode ser realizado durante todo o ano, 

principalmente sob condição de cultivo protegido. 

As hortaliças se diferenciam nas exigências de macro nutrientes e no 

padrão de absorção durante o crescimento. De acordo com Gomes (2001), em 

geral, na cultura da alface, a absorção de N, P e K seguem a mesma tendência 

que a taxa de acúmulo de biomassa da cultura. 
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É consumida, principalmente crua e em forma de salada. Há vários tipos 

de alface e entre as mais conhecidas estão (HERMAN; KINETZ E ELSNER, 

2014): 

Alface repolhuda: com folhas verde-escuras, tenras, lustrosas e 

onduladas, tem o miolo bem firme e cor amarelo-creme. 

Alface crespa: tem folhas soltas, largas, crespas e cor verde- amarelada. 

Alface romana: tem folhas mais lisas e compridas de cor verde-claro, 

com miolo macio. 

Devido à sua facilidade de cultivo e precocidade de ciclo após o 

transplantio (aproximadamente 40 dias no campo), é cultivada por vários tipos 

de agricultores, sendo encontrada desde plantações com finalidade comercial 

como também plantações de subsistência. No Brasil, existe uma área grande 

de cultivo, merecendo destaque os estados de Minas Gerais e São Paulo 

(LIMA, 2007). 

A alface conta com uma produção de 34.752 toneladas no Centro Oeste, 

já o principal produtor de alface é o estado de São Paulo que é responsável por 

164.774 toneladas. O Distrito Federal, embora seja a região de menor área do 

país, também tem sua participação na produção agrícola, muitas vezes 

surpreendente no que condiz produtividade. O DF segundo IBGE (2006) 

produz cerca de 15.435toneladas de alface o que corresponde a quase 10% do 

total de São Paulo, o estado com maior produção de alface (SOARES, 2003). 

A alface hortaliça folhosa mais comercializada no mundo, apresenta uma 

produção no Brasil de 525,602toneladas de alface sendo que destes7,939 

toneladas corresponde à produção do Estado de Mato Grosso, gerando cerca 

de 7.457.119 empregos diretos no país (EMBRAPA, 2008). 

Segundo a Ceasa (2016), o início do período chuvoso mexeu com o 

cenário na produção de frutas, verduras e legumes. Os reflexos nos preços 

foram notados pelos consumidores do Distrito Federal. As verduras continuam 

com o título de maiores vilãs do mês de dezembro. O setor registrou alta de 
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36,8%. A incidência de chuvas e a crescente procura atingiram os preços da 

alface. Em novembro, o produto registrou alta de quase 99%. 

Atualmente, a alface se destaca por ser a folhosa mais consumida no 

Brasil e a 3ª hortaliça em maior volume de produção, perdendo apenas para a 

melancia e o tomate, segundo a Associação Brasileira do Comércio de 

Sementes e Mudas (ABCSEM,2013). De acordo com a entidade, a alface 

movimenta anualmente, em média, um montante de R$ 8 bilhões apenas no 

varejo. 
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2.4.Sistemas de cultivo 

Atualmente, existem pelo menos quatro sistemas produtivos de alface no 

Brasil: o cultivo convencional e o sistema orgânico em campo aberto; o cultivo 

protegido no sistema hidropônico e no solo (FILGUEIRA,2005; RESENDE et 

al., 2007). Os quatros sistemas diferem entre si em vários aspectos de manejo 

da cultura e também no manuseio pós-colheita. 

Atualmente, o Brasil é um dos maiores compradores de agrotóxicos do 

mundo, entretanto as intoxicações provocadas por estas substâncias, tem 

aumentado tanto entre os trabalhadores rurais, por ficarem expostos 

diretamente a estes produtos, como entre pessoas que se contaminam por 

meio da ingestão de alimentos contaminados(PIGNATI, 2011). 

Conceito muito usado no período da “Revolução Verde” a “agricultura 

convencional” é um modo agrícola onde prevalece a busca da maior 

produtividade através da utilização intensa de insumos externos, o que em 

curto prazo trás resultados econômicos visíveis como o aumento da 

produtividade e eficiência agrícola. No primeiro momento também o aumento 

da produtividade contribui para a diminuição da migração rural e melhora a 

distribuição de renda (SOUZA, 2005). 

O sistema convencional é um dos sistemas de produção agrícola no 

país, cujo processo de produção está baseado no emprego de adubos 

químicos e agrotóxicos. De acordo com Gliessman (2000), o sistema de 

produção convencional está construído em torno de dois objetivos que se 

relacionam: a maximização da produção e a maximização do lucro. Assim, para 

atingir estas metas algumas práticas foram desenvolvidas sem que fossem 

consideradas suas consequências não intencionais em longo prazo, e sem 

considerar a dinâmica ecológica dos agro ecossistemas. 

O sistema de produção convencional não consegue estabelecer a 

sustentabilidade do ponto vista social, ecológico e econômico. No ponto de 

vista social, a população tem consumido alimentos com a dosagem de 

agrotóxicos acima do limite máximo autorizado pela ANVISA e, além disso, 
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com ingredientes ativos não autorizados, segundo as amostras analisadas por 

cultura nos anos de 2011 e 2012 (ANVISA, 2012). 

Para as culturas folhosas, problemas sérios podem acontecer no cultivo 

convencional, pois o uso de altas doses de adubos solúveis, principalmente o 

nitrogênio, aliado à intensa aplicação de agrotóxicos, pode levar a produção de 

alimentos de qualidade contestada, como já observado na cultura da alface 

(MIYAZAWA et al, 2001) e a um alto custo de produção(RODRIGUES, 1990). 

Na produção orgânica de hortaliças, o agricultor é obrigado a não utilizar 

agrotóxico e fertilizante químico de alta concentração e solubilidade, e utilizar 

tecnologias conservacionistas (BRASIL, 2010). Esse sistema de produção, 

além de não prejudicar o meio ambiente, gera produtos mais valorizados no 

mercado por serem alimentos de qualidade superior (SOUZA & RESENDE, 

2006), utilizando como práticas agrícolas bio fertilizantes, composto e outros 

adubos orgânicos, defensivos alternativos (caldas, óleos e extratos 

naturais),cultivos consorciados, adubação verde, rotação de culturas, plantio 

direto, e variedades tolerantes e adaptadas. 

O cultivo é considerado quase que "artesanal", pois normalmente é 

desenvolvido em pequenas áreas, se comparado às áreas plantadas com o 

auxílio de produtos químicos. No cultivo orgânico de alface a cobertura do solo 

com resíduos de leguminosas e bambu, promove benefício para a produção 

em decorrência da ciclagem de nitrogênio e controle da vegetação espontânea 

(OLIVEIRA et al., 2008). 

A cobertura do solo com plástico cria barreira física a evaporação da 

água e reduz a interceptação dos raios solares pelo mesmo, fatores 

responsáveis por sua maior umidade e menor temperatura (FERREIRA et al., 

2006; OLIVEIRA et al., 2005). Além disso, a diminuição da infestação de 

plantas espontâneas (SILVA et al., 2009),disponibilidade de nutrientes 

(OLIVEIRA et al.,2008), aumento da biomassa microbiana (WANG et al., 2008) 

e maior economia de água (MOTA et al.,2010) são outros benefícios da 

cobertura do solo sobre a produtividade das culturas. 
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Segundo a revista Exame (2014), um levantamento da Federação 

Internacional de Agricultura Orgânica coloca o Brasil na décima posição entre 

os países artilheiros em extensão de terras voltadas à agricultura orgânica. 

Mas a proporção em relação ao total de terra agrícola no país ainda é pequena, 

de apenas 0,27%. Manejando essas terras encontram-se mais de 12 mil 

pequenos agricultores e trabalhadores do campo. 

A tabela 2 mostra os 10 principais países com maior quantidade de 

terras voltadas à agricultura orgânica. 

 

Tabela 2. Principais países produtores de alimentos orgânicos. 

País Área só de orgânicos Fatia do total da 
terra agrícola 

Número de 
produtores 

Austrália 12 milhões de hectares 2,93% 2.129 
Argentina 3,6 milhões de hectares 2,59% 1.446 
EUA 2,1 milhões de hectares 0,64% 12.880 
China 1,9 milhão de hectare 0,36%  
Espanha 1,6 milhão de hectares 6,4% 30.462 
Itália 1,1 milhão de hectares 9,12% 48.858 
Alemanha 1 milhão de hectares 6,19% 23.032 
França 1milhão de hectares 3,76% 24.425 
Canadá 833 mil hectares 1,23% 3.590 
Brasil 705 mil hectares 0,27% 12.526 

Fonte: Exame (2014).  

 

 

 

O desenvolvimento e o crescimento do mercado de produtos orgânicos 

dependem fundamentalmente da confiança dos consumidores na sua 

autenticidade, que, por sua vez, só podem ser assegurados por meio de 

programas de certificação (figura 1) ou de uma legislação eficiente (Lampkin & 

Pad el, 1994). 
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 Figura1: Principais selos de certificação usados em produtos orgânicos.  

 

 

Fonte: SANTOS & MONTEIRO, 2004 

 

 

 

 

Existem muitas maneiras e técnicas utilizadas para o cultivo de vegetais. 

Todas as técnicas desenvolvidas pelo homem, no decorrer do tempo, sempre 

visaram atender a alguma necessidade específica, corrigir deficiências, 

aumentar a produção ou a produtividade das lavouras. A hidroponia não foge a 

esta regra. O cultivo hidropônico de alface que teve um notável 

desenvolvimento no Brasil nestes últimos dez anos. Em geral, é feito em casas-

de-vegetação de plástico ou telados, de vários tipos e dimensões, de acordo 

com o clima de cada região. Existem vários sistemas de hidroponia usados 

para o cultivo de alface, sendo os mais comuns àqueles que usam canos de 

PVC com pequenos orifícios ou calhas telhas grandes que, às vezes, são 

utilizados em conjunto com distintos substratos, como argila expandida, areia, 

vermiculita ou lã-de-rocha. Nestes sistemas, circula uma solução nutritiva na 

qual a concentração de todos os macro nutrientes e micronutrientes que é 

tecnicamente balanceada para prover desenvolvimento efetivo das plantas e ao 

mesmo tempo causar reduzidas perdas dos mencionados nutrientes 

mineral(FURLANI, 1995). 
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Por se tratar de um tipo de cultivo onde o homem atua de forma completa, os 

produtos são de alta qualidade e, normalmente, cultivados sem o uso de 

agrotóxicos. Desta forma, é uma maneira bastante eficiente de cultivo de 

produtos orgânicos. O valor de mercado de produtos orgânicos associados ao 

cultivo hidropônico é bem atraente para os produtores. O processo de 

hidroponia apresenta várias vantagens em relação às formas de cultivo 

tradicionais, como: crescimento mais rápido; maior produtividade; aumento da 

proteção contra doenças, pragas e insetos nas plantas; economia de água de 

até 70% em comparação à agricultura tradicional; possibilidade de plantio fora 

de época e rápido retorno econômico; assim como menores riscos perante as 

adversidades climáticas (MELONIO,2012). 

Dentre as desvantagens, está o alto custo inicial do processo, devido à 

necessidade de terraplenagens, construção de estufas, mesas, bancadas, 

sistemas hidráulicos e elétricos. Os equipamentos utilizados nas culturas 

hidropônicas devem ser mais sofisticados e precisos que os do cultivo no solo, 

o que torna sua aquisição, instalação e manutenção bem mais caras 

(MELONIO, 2012). 

A produção de orgânicos em estufas hidropônicas (figura 2) é uma das mais 

rentáveis alternativas para o cultivo de hortaliças em sítios e outras pequenas 

propriedades rurais. Proporciona ao produtor um bom retorno sobre o 

investimento feito na produção e abre portas no mercado, pois esses produtos 

encontram uma maior aceitação por parte de revendedores e do consumidor 

final (RURAL NEWS, 2015). 

 Figura 2: Plantação de alface hidropônica.  

 

Fonte: revista hidroponia,2014. 
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2.5.Aspectos da produção orgânica 

Por não usar adubos químicos de alta solubilidade e alta concentração, 

como os adubos nitrogenados (uréia, nitratos de cálcio, sulfato de 

amônio),potássicos (cloreto de potássio) e fosfatados (superfosfato simples ou 

triplo), os alimentos orgânicos são mais fibrosos e possuem maior 

concentração de matéria seca. Por isso, além da qualidade e superior, ao 

comprar alimento orgânico, o consumidor estará levando uma quantidade 

maior de nutrientes (SOUZA & RESENDE, 2006). 

Assim como em diversos países, o crescimento do mercado de produtos 

alimentares orgânicos é uma evidência também no Brasil. Dessa forma, como 

um mercado em crescente expansão, gera oportunidades, limitações também 

são evidenciadas, e o mercado de alimentos orgânicos não foge à regra, 

demandando pesquisas para sua melhor compreensão. No Brasil existem, 

aproximadamente, 15 mil propriedades certificadas que produzem alimentos 

orgânicos, 70% delas pertencem a agricultores familiares. O Brasil responde 

por cerca de 3,77% do consumo mundial (CAVALCANTE, 2009 ). 

De acordo com o Ambiente Brasil (2011), existem dez motivos para consumir 

orgânicos:  

1. Evita problemas de saúde causados pela ingestão de substâncias 

químicas tóxicas. 

2. Alimentos orgânicos são mais nutritivos. Solos ricos e balanceados 

com adubos naturais produzem alimentos com maior valor nutritivo. 

3. Alimentos orgânicos são mais saborosos. Sabor e aroma são mais 

intensos.  

4. Protege futuras gerações de contaminação química. A agricultura 

orgânica exclui o uso de fertilizantes, agrotóxicos ou qualquer produto químico; 

e tem como base de seu trabalho a preservação dos recursos naturais. 

5. Evita a erosão do solo. Através das técnicas orgânicas tais como 

rotação de culturas, plantio consorciado, compostagem, etc., o solo se mantém 

fértil e permanece produtivo ano após ano. 
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6. Protege a qualidade da água. Os agrotóxicos utilizados nas 

plantações atravessam o solo, alcançam os lençóis d’água e poluem rios e 

lagos. 

7. Restaura a biodiversidade, protegendo a vida animal e vegetal. A 

agricultura orgânica respeita o equilíbrio da natureza, criando ecossistemas 

saudáveis. 

8. Ajuda os pequenos agricultores. Em sua maioria, a produção orgânica 

provém de pequenos núcleos familiares que tem na terra a sua única forma de 

sustento. Mantendo o solo fértil por muitos anos, o cultivo orgânico prende o 

homem à terra e revitaliza as comunidades rurais. 

9. Economiza energia. O cultivo orgânico dispensa os agrotóxicos e 

adubos químicos, utilizando intensamente a cobertura morta, a incorporação de 

matéria orgânica ao solo e o trato manual dos canteiros. É o procedimento 

contrário da agricultura convencional que se apoia no petróleo como insumo de 

agrotóxicos e fertilizantes e é a base para a intensa mecanização que a 

caracteriza. 

10. O produto orgânico é certificado. A qualidade do produto orgânico é 

assegurada por um Selo de Certificação. Este Selo é fornecido pelas 

associações de agricultura orgânica ou por órgãos certificadores 

independentes, que verificam e fiscalizam a produção de alimentos orgânicos 

desde a sua produção até a comercialização. O Selo de Certificação é a 

garantia do consumidor de estar adquirindo produtos mais saudáveis e isentos 

de qualquer resíduo tóxico. 

 

 

 

 

 

 

 



~ 29 ~ 
 

2.6. Custos de produção 

Segundo (CORDEIRO; TREDEZINI E CARVALHO, 2008), a muda de 

hortaliça é considerada um insumo de elevada importância operacional no 

processo produtivo, pois seu emprego é importante para manter o nível alto da 

produção e por sua qualidade em interferir diretamente na qualidade do 

produto final. 

Diversas fontes de matéria orgânica podem ser utilizadas no cultivo de 

hortaliças, como húmus, a compostagem, que tem por objetivo fazer um adubo 

natural, de fácil absorção pelas plantas. O esterco é a principal fonte de 

nitrogênio, contribuindo na diminuição dos custos da produção (CORDEIRO; 

TREDEZINI; CARVALHO, 2008). 

O custo de produção agrícola é uma excepcional ferramenta de controle 

e gerenciamento das atividades produtivas e de geração de importantes 

informações para subsidiar as tomadas de decisões pelos produtores rurais e, 

também, de formulação de estratégias pelo setor público. Para administrar com 

eficiência e eficácia uma unidade produtiva agrícola, é imprescindível, dentre 

outras variáveis, o domínio da tecnologia e do conhecimento dos resultados 

dos gastos com os insumos e serviços em cada fase produtiva da lavoura, que 

tem no custo um indicador importante das escolhas do produtor (SOUSA, 

SCHLOTTFELDT; FONSECA; FALCÃO; NETO, 2010). 

A maximização dos resultados de uma empresa ocorre na realização de 

sua atividade produtiva, pois ela procurará sempre obter a máxima produção 

possível em face da utilização de certa combinação de fatores. Os resultados 

ótimos poderão ser conseguidos quando houver a maximização da produção 

para um dado custo total ou minimizar o custo total para um dado nível de 

produção (VASCONCELOS &GARCIA, 2004). 

Na produção, o custo mede a renúncia ao emprego dos recursos 

produtivos (homens, máquinas...) em outro uso alternativo melhor (RAMIZ, 

1988). Assim, o custo total de produção pode ser definido como o total das 

despesas realizadas pela firma com a combinação mais econômica dos 
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fatores, por meio da qual é obtida determinada quantidade do produto 

(VASCONCELOS e GARCIA, 2004). 

Outra definição que pode ser encontrada em REIS (2007), que 

especifica o custo de produção como a soma dos valores de todos os recursos 

(insumos e serviços) utilizados no processo produtivo de uma atividade 

agrícola, em certo período de tempo e que podem ser classificados em curto e 

longo prazo. Comenta que a estimativa dos custos está ligada à gestão da 

tecnologia, ou seja, à alocação eficiente dos recursos produtivos e ao 

conhecimento dos preços destes recursos. 

Segundo a CONAB (1996), o ponto de vista da mensuração dos custos 

de oportunidade social, os critérios adotados para sua determinação são os 

seguintes: 

a) custos explícitos, cujos valores podem ser mensurados deforma 

direta, são determinados de acordo com os preços praticados pelo mercado, 

admitindo-se que os mesmos representam seus verdadeiros custos de 

oportunidade social. Situam-se nesta categoria os componentes de custo que 

são desembolsados pelo agricultor no decorrer de sua atividade produtiva, tais 

como insumos (sementes, fertilizantes e agrotóxicos), mão de obra temporária, 

serviços de máquinas e animais, juros, impostos e outros. 

b) custos implícitos – não são diretamente desembolsados no processo 

de produção, visto que correspondem a remuneração de fatores que já são de 

propriedade da fazenda, mas não podem deixar de ser considerados, uma vez 

que se constituem, de fato, em dispêndios. Sua mensuração se dá de maneira 

indireta, através da imputação de valores que deverão representar o custo de 

oportunidade de seu uso. Nesta categoria enquadram-se os gastos com 

depreciação de benfeitorias, instalações, máquinas e implementos agrícolas e 

remuneração do capital fixo e da terra. 

Em termos contábeis, os custos variáveis são separados em despesas 

de custeio da lavoura, despesas de pós-colheita e despesa financeira. Da 

mesma forma, os custos fixos são diferenciados em depreciação do capital fixo 
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e demais custos fixos envolvidos na produção e remuneração dos fatores terra 

e capital fixo. 

Em termos econômicos, os componentes do custo são agrupados, de 

acordo com sua função no processo produtivo, nas categorias de custos 

variáveis, custos fixos, custo operacional e custo total. 

Neste trabalho o custo avaliado é o de adubação, pois os demais custos, 

como mão de obra, irrigação, transporte, embalagem, armazenagem não 

diferem entre os sistemas de produção convencional e orgânico. 
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3. Matérias e Métodos  

3.1.Experimento 

O experimento de campo, para determinar a quantidade de adubo e 

fertilizantes necessário para a produção de alface, foi realizado na Fazenda 

Água Limpa (FAL-UnB), na área de produção de hortaliças, cultivada sem o 

uso de insumos químicos há oito anos. E foram usadas as seguintes 

adubações. 

 - adubação química (controle);  

 - composto orgânico;  

 - esterco bovino; 

 - esterco de aves; 

 - cama de frango;  

 - adubação química + esterco bovino;  

 - adubação química + esterco de aves; 

 - adubação química + cama de frango. 

          O solo foi corrigido com: 

 200g.m-2 de calcário; 

 200g.m-2 de Yoorin , conforme limites estabelecidos na Instrução 

Normativa 46 (MAPA, 2011). 

Na adubação de plantio, as proporções dos fertilizantes utilizadas foram 

baseadas nas orientações presentes em Souza e Resende (2006): 

 3 kg.m-2 para os estercos bovino e cama de frango; 

 1,5kg.m-2 para o esterco de aves  

 0,5kg.m-2 para o composto orgânico. 

Para o tratamento com adubação química, conforme Ribeiro et al. 

(1999), os seguintes produtos e quantidades foram utilizados no plantio: 

 Uréia - 40kg.ha-1,  

 Cloreto de potássio: 35kg.ha-1;  

 Superfosfato simples: 550kg.ha-1. 
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As adubações de cobertura foram realizadas aos 30 e 45 dias após o 

plantio. Para os adubos orgânicos foram utilizadas as seguintes quantidade:  

 2kg.m-2 para os estercos bovino e cama de frango; 

 0,5kg.m-2 para o esterco de aves;  

 0,5kg.m-2 para o composto orgânico. 

Na adubação de cobertura, para os adubos químicos foram utilizadas as 

seguintes quantidades:  

 Uréia - 120kg.ha-1, dividida em duas aplicações;  

 Cloreto de potássio: 70kg.ha-1, dividida em duas aplicações. Os 

fertilizantes foram incorporados ao solo. 
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4. Resultados e Discussão 

Segundo pesquisa realizada em lojas de produtos agropecuários em 

Brasília – DF, os valores das quantidades comerciais de adubos químicos e 

fertilizantes são (tabela 5): 

Tabela 5: Preço dos adubos químicos e fertilizantes em dezembro/janeiro 

Descrição do Produto Unidade Valores  

YOORIN MASTER TO R$ 1.993,25 
CLORETO DE POTASSIO TO R$ 276,00 
SUPERFOSFATO SIMPLES KG R$ 3,99 
UREIA FERTILIZANTE TO R$ 1.646,80 
CALCARIO TO R$ 276,00 

Fonte: orçamentos feitos em lojas de produtos agropecuários em Brasília – DF 

 

Pesquisa de preço feito no mês de fevereiro 

Descrição  do Produto Unidade Valores 

YOORIN MASTER 40 KG R$ 100,00 

CLORETO DE POTASSIO 25 KG R$ 47,50 

SUPERFOSFATO SIMPLES 25 KG R$ 77,00 

UREIA FERTILIZANTE 25 KG R$ 52,00 

CALCARIO 25 KG R$ 20,00 
 

Segundo o Dr. Alexey Naumov, que é professor da Universidade de 

Moscou e Coordenador para América Latina do "International Potash Institute", 

o aumento do preço dos fertilizantes se deve a valorização do dólar, a 

expectativa da produção, pois tem um aumento na demanda para fertilizantes. 

Alexey lembra que existem outros fatores que influenciam o aumento de 

preços, como o custo do combustível e da energia (a extração de minério, no 

caso do Potássio), além do gasto com o frete. 

Os estercos são comercializados em propriedades que vendem o 

insumo e em loja de produtos agropecuários com os seguintes valores médios 

(tabela 6): 
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Tabela 6: Preço dos adubos em dezembro/janeiro 

Descrição do Produto Unidade Valores  

YOORIN MASTER TO R$ 1.993,25 
ESTERCO DE GADO TO R$ 120,00 
ESTERCO DE AVES  TO R$ 170,00 
CAMA DE FRANGO TO R$ 140,00 
Fonte: Orçamento feito em propriedades que vendem esterco e em loja de produtos 

agropecuários. 

Preço dos adubos em fevereiro 

Descrição do Produto Unidade Valores 

YOORIN MASTER 40 KG R$ 100,00 

ESTERCO DE GADO TO R$ 120,00 

ESTERCO DE AVES TO R$ 170,00 

CAMA DE FRANGO TO R$ 140,00 

 

Já em relação aos adubos, não houve alterações do preço nos meses 

pesquisados. 

De acordo com os orçamentos realizados, é possível afirmar que os insumos 

utilizados na adubação química possuem valores maiores do que os estercos 

orgânicos (figura 3). 

 Dentre os estercos utilizados no experimento, o esterco de gado possui 

o menor custo, podendo ainda ser produzido na propriedade, o que reduziria 

ainda mais o seu preço. Um dos objetivos da produção orgânica é depender o 

mínimo possível de insumos externos à propriedade.  
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Figura 3. Comparação dos custos dos fertilizantes químicos e estercos 

orgânicos. 

 

 

Considerando os custos por hectare, a adubação química, considerando 

os fertilizantes utilizados no experimento, seguindo a recomendação da análise 

do solo, teria um custo de R$10.00,77ha- 1 (tabela 7). 
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Tabela 7: Preço aproximado dos insumos químicos para um hectare (produtos 

que foram usados no experimento) 

Descrição do Produto Quantidade Valores médios 

YOORIN MASTER 2 TO R$ 3.986,50 
CALCARIO DOLOMITICO 2 TO R$ 552,00 
UREIA FERTILIZANTE 120 KG R$ 197,61 
CLORETO DE POTÁSSIO 35kg.ha-1 R$ 26,22 
CLORETO DE POTASSIO 70kg. ha- 1 R$ 52,44 
SUPERFOSFATO SIMPLES 550 kg.ha-1 R$ 5.187,00 
TOTAL  R$10.001,77 

 

Valores do mês de fevereiro 

Descrição do Produto Quantidade Valor 

YOORIN MASTER 2 TO R$ 5.000,00 

CALCARIO DOLOMITICO 2 TO R$ 1.600,00 

UREIA FERTILIZANTE 120 KG R$ 249,60 

CLORETO DE POSTASSIO 35 KG há-1 R$ 66,50 

CLORETO DE POTASSIO 70 KG há-1 R$ 133,00 

SUPERFOSFATO SIMPLES 500 KG há-1 R$ 1.694,00 

TOTAL  R$ 8.743,10 

 

Pode-se notar que tem uma média de R$ 9.372,43 na parte de 

adubação química entre os meses de dezembro/janeiro e fevereiro. 

Na adubação orgânica, considerando os custos por hectare, seguindo a 

recomendação da análise do solo, teria um custo variando entre R$ 5.388,50 e 

R$ 7.338,50, considerando a utilização de um esterco, além do calcário e 

yoorin master, utilizados na correção do solo (tabela 8), tendo um custo médio 

de R$ 6.363,50ha-1, sendo que o esterco de aves é o que apresenta um menor 

custo e cama de frango o maior. 

 

Tabela 8: Preço aproximado dos insumos orgânicos para um hectare (produtos 

que foram usados no experimento) 
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Descrição do Produto Quantidade Valores médios 

YOORIN MASTER 2 TO R$ 3.986,50 
CALCARIO 2 TO R$ 552,00 
ESTERCO DE GADO 20 TO R$ 2.400,00 
ESTERCO DE AVES  5 TO R$ 850,00 
CAMA DE FRANGO 20 TO R$ 2.800,00 
MÉDIA TOTAL  R$ 6.363,50 

  

Já na parte da adubação orgânica, não houve uma diferença grande, 

pois só o YOORIN que teve um aumento de R$1.013,50 reais e o calcário que 

teve um amento de R$ 1.048,00 reais, os outros estercos e cama de frango 

não tiveram aumento.  

De acordo com os orçamentos realizados, é possível afirmar que os 

insumos utilizados na adubação química possuem valores maiores do que os 

estercos orgânicos considerando a quantidade necessária por hectare (figura 

4). 

Figura 4: Comparação dos custos dos fertilizantes químicos e estercos 

orgânicos, considerando a quantidade necessária por hectare.  
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Segundo pesquisa realizada na Ceasa nos dias 7 e 12 de janeiro de 

2017, a caixa com 18 unidades de alface convencional foi comercializada entre 

R$ 10,00 e R$ 15,00. A unidade da alface convencional tem uma variação de 

preço entre R$ 1,50 e R$ 2,00.  

A alface orgânica é comercializada, no mercado orgânico e no galpão da 

agricultura familiar, localizados na Ceasa, no atacado por R$ 2,00 o pé, ou 

seja, R$ 36,00 a caixa com 18 unidades. A unidade é comercializada entre R$ 

2,50 e R$2,90. 

A comparação entre os valores de venda da alface convencional e 

orgânica pode ser visto na figura 5: 

 

 

Figura 5: Comparação entre os valores da alface convencional e orgânica. 
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da adubação para produzir uma caixa (são necessários 2m-2 para plantar 18 

pés) e o custo da adubação para produzir um pé de alface, confirma-se a 

vantagem da utilização dos estercos, em especial o esterco de aves (tabela 9). 

  

Tabela 9: Comparação dos custos com a adubação química e orgânica na 

produção de alface. 

 

A tabela 10 apresenta os valores médios da caixa de alface 

convencional em vários estados brasileiros no mês de janeiro de 2017. 

 

Tabela 10: Preço médio da caixa de alface em alguns estados brasileiros. 

 Estados BA CE DF ES GO MG 

Datas 
20/01    R$ 4,50  R$ 10,00 
19/01 R$ 8,00 R$ 14,40  R$ 6,00   R$ 10,00 
18/01 R$ 8,00 R$ 12,00  R$ 5,00  R$ 12,00 
17/01 R$ 8,00 R$ 18,00  R$ 6,00 R$ 12,00 R$ 10,00 
16/01 R$ 8,00   R$ 5,00  R$ 12,00 
13/01 R$ 8,00 R$ 12,00  R$ 5,13 R$ 16,00 R$ 10,00 
12/01 R$ 8,00 R$ 21,60 R$ 8,00 R$ 5,33  R$ 10,00 
11/01 R$ 8,00 R$ 21,60 R$ 8,00 R$ 5,17  R$ 9,00 
10/01 R$ 8,00 R$ 18,00 R$ 8,00 R$ 6,00  R$ 9,00 
09/01 R$ 8,00 R$ 18,00 R$ 12,00 R$ 5,33 R$ 16,00 R$ 9,00 
06/01 R$ 8,00   R$ 12,00 R$ 5,00   
05/01 R$ 8,00  R$ 15,00 R$ 12,00  R$ 12,00 R$ 10,00 
04/01 R$ 8,00 R$ 18,00 R$ 12,00  R$ 6,67  R$ 12,00 
03/01 R$ 8,00 R$ 18,00 R$ 12,00 R$ 6,67 R$ 12,00 R$ 10,00 
02/01 R$ 8,00 R$ 18,00 R$ 12,00 R$ 6,67  R$ 10,00 
Fonte: site do Ceasa (2017). 

 CONVENCIONAL ORGÂNICO 

(esterco de gado) 

ORGÂNICO  

(esterco de aves) 

ORGÂNICO 

(cama de frango) 

PREÇO TOTAL R$ 10.001,77 R$ 6.938,50 5.388,50 7.338,50 

PREÇO M-2 R$ 1,00 R$ 0,69 R$ 0,53 R$ 0,73 

PREÇO CAIXA R$ 2,00 R$ 1,38  R$ 1,07 R$ 1,46 

PREÇO PÉ R$ 0,11 R$ 0,07 R$ 0,05 R$ 0,08 
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Tabela 11: Preço médio da caixa de alface no mês de fevereiro em alguns 

estados. 

Estados BA CE DF ES GO MG 

Data  

24/02 R$ 8,00 R$ 18,00  R$ 5,60  R$ 15,00 

16/02 R$ 8,00 R$ 12,00 R$ 13,33 R$ 6,67 R$ 12,00 R$ 13,00 

08/02 R$ 8,00 R$ 15,00 R$ 10,00   R$ 15,00 

01/02 R$ 8,00 R$ 14,40 R$ 6,67 R$ 5,33  R$ 10,00 
Fonte: site do Ceasa (2017) 

 

 

Nota-se que o preço da caixa alface convencional durante o mês de 

janeiro teve uma variação muito grande no Distrito Federal, devido à 

instabilidade climática e a demanda desaquecida, como acontece tipicamente 

no período de férias escolares, com valores entre R$ 8,00 e R$ 12,00. Na 

figura 6 é possível observar a variação em todos os estados cotados. 

 

Figura 6. Variação do preço da caixa alface convencional durante o mês de 

janeiro em vários estados brasileiros. 
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5. Conclusões  

O custo com adubação orgânica é em média R$3.638,27 reais mais 

baixo do que o custo da adubação química, sendo que o esterco bovino é o 

que apresenta um menor custo e o esterco de aves o maior. 

O preço da caixa de alface orgânica é R$ 21,00 reais mais alto do que o 

da alface convencional. 

O pé de alface convencional é vendido por um preço R$0,90 centavos 

mais baixo do que o orgânico. 
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6. Considerações finais 

Segundo pesquisas bibliográficas, pode-se notar que a demanda pelo 

produto orgânico é maior que a oferta. O consumidor está cada dia mais 

preocupado com os aspectos relacionados à saúde e questões ambientais, por 

isso está disposto a pagar mais por esses produtos.  

O produtor tem um custo com adubação orgânico menor com um 

produto com maior valor agregado, pois oferece produtos saudáveis, sem 

contaminantes que coloquem em risco a saúde do consumidor, do agricultor e 

do meio ambiente; conserva as condições físicas, químicas e biológicas do 

solo, da água e do ar; estimula a integração entre agricultor e consumidor final, 

por isso que se torna mais rentável produzir com a adubação orgânica. O 

esterco de aves é o que se mostra mais vantajoso para o produtor, pois tem um 

menor custo.  

Portanto, a fertilização orgânica vem se confirmar como uma importante 

ferramenta de suporte à produção de folhosas, contribuindo para o incremento 

da produção e da renda do produtor agrícola. 
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