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RESUMO 

Este trabalho foi realizado na UNESP, Jaboticabal-SP, com objetivo de avaliar 

economicamente as culturas da alface e do rabanete cultivadas em monocultivo e consórcio,  

conduzido no período de 25/08/2000 a 25/11/2000. Para tal, procedeu-se a determinação do 

custo de produção, com base na metodologia do custo operacional de produção e da receita 

líquida com os preços reais médios mensais do CEAGESP, nos meses das colheitas. Foi 

verificado que o custo de produção no sistema consorciado é superior, mas a receita líquida 

nesse sistema justifica a utilização do consórcio. 
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ABSTRACT 

Economic analysis of the lettuce cultures and radish, cultivated in monoculture 

and intercropping - This work was realized out, at UNESP, in Jaboticabal-SP, with objective  

of economically to evaluate the cultures of the lettuce and the radish cultivated in 

monoculture and intercropping, in the period of 08/25/2000 the 11/25/2000. For such, it was 

proceeded determination from the production cost, with basis of the methodology of the 

operational cost of production and the net revenue with the monthly medium actual prices of 

the CEAGESP, in the months of the harvests. It was verified that the cost of production in the 

intercropping  system is upper, but the net revenue in this system justifies the use of the 

intercropping.   
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Para obter e maximizar as vantagens que o consórcio de culturas pode proporcionar, é 

muito importante a seleção das espécies envolvidas, a fim de que possa ser explorada a 

complementaridade interespecífica e consequentemente, diminuir a competição. Uma 

técnica interessante que proporciona um aumento na renda liquida dos agricultores, fato 

este verificado por vários autores (PAL et al.,1991; Ramalho,1984). Entretanto, para 

adequada análise da eficiência de um cultivo consorciado e sua recomendação, conforme 

Zanatta, Schiocchet & Nadal (1993), a análise econômica ajuda a interpretar os resultados 

obtidos nos diferentes sistemas de cultivo e deve ser empregada, tendo como objetivo 

auxiliar os agricultores na tomada de decisões, sobretudo no que se refere ao que plantar e 

como plantar. Neste sentido, o presente trabalho objetivou realizar a análise econômica das 

culturas de alface e rabanete em monocultivo e consórcio. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A fonte de dados para a análise econômica foi coletada do experimento, 

‘’Produtividades das culturas da alface e do rabanete em função do espaçamento e da 

época de estabelecimento do consórcio’’, realizado no período de agosto a novembro de 

2000, na FCAV/UNESP, Câmpus de Jaboticabal. 

O preparo do solo contou com aração, gradagem e em seguida a utilização 

rotoencanteirador para o preparo dos canteiros. Foram utilizadas as cultivares Tainá para 

alface e Crimson Gigante para o rabanete. As mudas de alface foram transplantadas quando 

as plantas estavam com cinco folhas definitivas no espaçamento de 0,40 x 0,30m para 

ambos sistemas de cultivo, enquanto o rabanete foi semeado direto no canteiro em 

monocultivo (quatro linhas/ canteiro) e no consórcio na entrelinha da alface (duas linhas/ 

canteiro). O ciclo da alface foi de 91 dias, enquanto que para a cultura do rabanete, a 

colheita procedeu-se de aos 47 dias. 

Para a determinação do custo de produção foi utilizado a metodologia proposta por 

Matsunaga et. al. (1976),  o custo operacional de produção que é utilizado pelo Instituto de 

Economia Agricola – IEA. Para o cálculo da receita bruta, considerou-se o preço real médio 

(mensal) praticado no CEAGESP, no mês da colheita. A receita líquida foi obtida da 

diferença entre a receita bruta e o custo operacional total. Deve-se salientar que como o 

preço foi o praticado no mercado atacadista deve-se ainda considerar o custo de 

comercialização que não foi objeto de estudo. 

 



RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Analisando as exigências dos fatores de produção (Tabela 1), percebe-se que no 

cultivo consorciado a exigência maior é por operações manuais, sendo o consórcio 60,15% 

superior ao total de horas em relação ao monocultivo de alface e 53,60% no monocultivo de 

rabanete. Para as operações mecanizadas foi constatada uma menor diferença entre os 

sistemas de cultivo, pois a diferença entre o consórcio e o monocultivo de alface foi de  

3,75%, e para o rabanete esta diferença foi de 18,51%. 

 

Tabela 1. Operações e coeficientes técnicos na produção de alface e rabanete em 

monocultivo e consórcio. FCAV-UNESP, Jaboticabal -SP, 2002. 

   Alface Rabanete Alface x Rabanete 

  Operações Operações Operações 

 Item Manuais
Mecanizad

as Manuais
Mecanizad

as Manuais 
Mecanizad

as 

1Operações (horas/ha) 

 Limpeza do terreno- Trator 75 cv + Pulverizador 600l - 0,66 - 0,66 - 0,66 

 Aração -Trator 75cv + Arado de 3 discos de 26'' - 2,07 - 2,07 - 2,07 

 Gradeação (2x) - Trator 75cv + Grade de 28 discos de 18'' - 1,76 - 1,76 - 1,76 

 Distribuição de Calcário-Trator 75 cv + Distrib.de calcário 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83 

 Marcação de canteiros 8,00 - 8,00 - 8,00 - 

 Encanteiramento- Trator 75cv + Roto-encanteirador - 4,00 - 4,00 - 4,00 

 Adubação de plantio 19,23 - 19,23 - 19,23 - 

 Semeadura direta - - 23,07 - 17,25 - 

 Desbaste -  157,70 - 78,85 - 

 Formação de mudas 31,83 - - - 31,83 - 

 Transplantio 65,10 - - - 65,10 - 

 Adubação de cobertura (3x) 42,69 - 31,60 - 72,69 - 

 Irrigação- Motobomba 20cv 0,50 91,30 0,50 78,02 0,50 91,30 

 Aplicação de defensivos - Pulverizador costal 34,19 - 22,15 - 34,19 - 

 Capina manual  80,00 - 50,00 - 80,00 - 

 Colheita manual 120,00 6,00 120,00 6,00 210,00 10,00 

 Lavagem/Classificação/Acondicionamento 200,00 - 195,00 - 346,25 - 

 Total de horas 602,37 106,62 628,08 93,34 964,72 110,62 

   Quant./ha Valor/ha Quant./ha Valor/ha Quant./ha Valor/ha 

2Insumos        

 A - Adubos e Corretivos        

 Esterco de curral 8,00 t 400,00 8,00 t 400,00 8,00 t 400,00 

 Cloreto de Potássio 0,28 t 106,40 0,22 t 127,60 0,40 t 152,00 

 Nitrocálcio 0,65 t 344,50 0,55 t 291,50 1,10 t 583,00 

 Super Fosfato Simples 1,00 t 360,00 1,00 t 360,00 1,00 t 360,00 

 Calcário Dolomítico 0,80 t 40,00 0,80 t 40,00 0,80 t 40,00 

 B - Outros Insumos         

 Substrato  
25 

Sc(25kg) 212,50 - - 
25 

Sc(25kg) 212,50 

 Herbicida 4,00 l 32,00 4,00 l 32,00 4,00 l 32,00 

 Adubo foliar 1,00 l 40,00 1,00 l 40,00 1,00 l 40,00 

 Sementes 0,50 kg 75,00 6,00 kg 1104,00 
3,0 + 0,5 

kg 627,00 

 Espalhante adesivo 2,00 l 10,40 1,00 l 5,20 2,00 l 10,40 

 Inseticidas - 309,50 - 98,25 - 309,50 

 Fungicidas - 315,00 - 122,00 - 315,00 

 



O consórcio de alface e rabanete apresentou um custo operacional total superior em 

relação aos monocultivos de alface e rabanete em 35,78% e 25,14%, respectivamente. 

Porém, a receita líquida do sistema consorciado mostrou-se superior aos dois monocultivos 

em 73,13% com relação a alface e 11,36% tratando-se do rabanete. Tal fato pode ser 

explicado; pelo pequeno incremento no custo do consórcio, pela redução não significativa na 

produção do alface e pelo aumento na receita bruta devido a inclusão do rabanete no 

consórcio. 

Tabela 2. Custo e rentabilidade da produção de beterraba e rúcula em monocultivo e 

consórcio. FCAV-UNESP, Jaboticabal -SP, 2002. 
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Alface Rabanete
Custo das Operações (R$/ha) 1482,38 1484,58

Insumos (R$/ha) 2245,30 2620,55

COE (R$/ha) 3727,68 4105,13

Depreciação (R$/ha) 337,32 295,86

COT (R$/ha) 4065,00 4400,99

Alface Rabanete
Produção (kg/ha) 31988,25 17134,37 26924,63 9523,68

Produção (engr/ha) 2284,88 1713,44 1923,19 952,37

Produção (maço/ha) 20561,28 11428,44

Preço de  venda (R$/engr) 5,54 10,50 5,54 10,50

Preço de  venda (R$/maço) 0,88 0,88

Preço de  venda (R$/kg) 0,40 1,05 0,40 1,05

Receita  Bruta  (R$/ha) 12658,21 17991,09 10654,46 9999,86

Receita  Líquida (R$/ha) 8593,20 13590,10

5168,56

350,71

Itens

5519,27

15135,05

Culturas

Alface x Rabanete
2087,16

3081,40


