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RESUMO 

 

O morango representa uma cultura de considerável expressão econômica para os 

pequenos produtores por conta da rentabilidade que oferece. No entanto os produtores 

de morangos precisam analisar os custos e os valores praticados no mercado, e verificar 

o preço praticado compensa todo o investimento realizadona propriedade, para assim 

enfrentar as dificuldades em seu setor e prosperar com esta atividade. Este estudo de 

caso realizado em duas propriedades rurais, situadas no município de Agudo/RS, teve 

como objetivo principal estudar os gastos na atividade da cultura de morango do sistema 

semi-hidropônico e orgânico in natura, desde o plantio até a colheita. Como objetivos 

específicos foram definidos: verificar as diferenças entre os sistemas, analisar os custos 

de produção, identificar as formas de precificação e as formas de custeio adotadas e 

determinar o sistema mais vantajoso. A coleta de dados se deu mediante entrevistas com 

os produtores rurais em visitas realizadas in loco e com o técnico da EMATER. Os 

resultados demonstram que no aspecto manejo o sistema semi-hidropônico é o mais 

vantajoso, contudo no aspecto ambiental e consumo não é o melhor porque não é uma 

produção 100% natural. Já o sistema orgânico in natura no aspecto manejo é o mais 

trabalhoso, contudo no aspecto retorno financeiro é o mais vantajoso, além de produzir 

um fruto mais saudável. 

 

Palavras-chave: Cultura do morango; semi-hidropônico, orgânico in natura. 
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ABSTRACT 

 

Strawberry represents a culture of considerable economic expression for small 

producers because of the profitability that it offers. Howerer schrwberry producers need 

to analyze the costs and values practiced in the market, and verifying the price practiced 

compensates all the investment made in the property, so to face the difficulties in the 

sector and thrive with this activity. This study of the case carried out in two rural 

properties, located in the municipality of Agudo, RS, had as main objective to study the 

expenses in the strawberry crop activity of the semi-hydroponic and organic system in 

natura, from planting to harvesting. As specific goals were defined: to verify the 

differences between the systems, to analyze the costs of production, to identify the 

forms of pricing and the forms of costing adopted and to determine the most 

advantageous system. The data collection was done through interviews to the farmers 

on visits held IN LOCO and with the EMATER technician. The results demostrate that 

in the handling aspect the semi-hydroponic system is the most advantageous, however 

in the environmental aspect and consumption is not the Best because aspect is the most 

laborius, yet in the aspect finacial return is the most advantageous, in addition to 

produce a healtthier fruit. 

 
Keywords: strawberry crop activity, semi-hydroponic, organic system in natura. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

No Rio Grande do Sul, o cultivo do morango é realizado, principalmente, em 

propriedades com agricultura familiar, com área variada. Antunes e Junior (2015) 

indicam que no Estado há cerca de 385,6 hectares de área cultivada com morangueiro, 

sendo o vale do Rio Caí, Caxias do Sul, Farroupilha, Pelotas e alguns municípios em 

torno desta os principais produtores. 

O cultivo de morangos em semi-hidroponia de forma suspensa tem conquistado 

muitos adeptos. A preferência é justificada pela melhor utilização do espaço na pequena 

propriedade com bons resultados econômicos, adaptação à realidade da mão-de-obra 

disponível na propriedade, produção em períodos diferenciados das épocas tradicionais 

e, sobretudo, pela oportunidade de produzir alimentos de maior qualidade com menor 

risco de contaminação(BIASI, ALESSIO, 2015). 

O cultivo de morangos em orgânica in natura de forma suspensa tem 

conquistado muitos adeptos. A preferência é justificada pela melhor utilização do 

espaço na pequena propriedade com bons resultados econômicos, adaptação à realidade 

da mão-de-obra disponível na propriedade, produção em períodos o ano todo, 

diferentemente aos outros cultivos, sobretudo, pela oportunidade de produzir alimentos 

saudáveis e o uso de produtos químicos(BIASI, ALESSIO, 2015). 

. 

Além do aspecto econômico, a qualidade de vida da família foi beneficiada pela 

otimização da mão-de-obra e a ergonomia das pessoas que realizam o manejo diário. 

Com todo o investimento deste sistema trabalhado, obtiveram um bom retorno 

 

1.1 Tema 

 

O presente trabalho busca analisar comparativamente a cultura do morango no 

semi-hidropônico e orgânico in natura, no município de Agudo, Rio Grande do Sul.  

Para tanto, serão analisadas as duas formas de cultivo e manejo, identificando os 

custos de produção de cada método e os valores praticados no mercado para os  

produtos obtidos através destes dois sistemas. A partir desses dados, busca-se verificar 

qual seria o sistema mais vantajoso para o produtor de morangos: a produção semi-

hidropônico ou orgânica in natura. 
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1.2 Delimitação do tema 

 

O trabalho será realizado em duas propriedades rurais produtoras de morangos, 

de donos diferentes, situadas no município de Agudo, no Estado do Rio Grande do Sul. 

Uma dessas propriedades adota o sistema semi-hidropônico e a outra o sistemaorgânico 

in natura.  

O trabalho envolve análise das técnicas de manejo e cultivo; o levantamento de 

custos; e a precificação adotada pelos produtores, visando analisar qual das formas de 

cultivo é a mais vantajosa.  

 

1.3 Problema de pesquisa 

 

Por isso estabelecer um sistema de produção que seja financeiramente viável 

para o produtor, e que estimule o consumo e atenda à demanda do consumidor por 

produtos mais saudáveis, é necessário. E aqui se estabelece o problema do presente 

estudo: qual o sistema de cultivo, semi-hidropônico ou orgânico in natura é o mais 

vantajoso para o produtor rural? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo geral 

 

Realizar um estudo comparativo entre o sistema Semi-Hidropônico e o Orgânico 

In Natura para a cultura do morango. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

• Verificar as diferenças entre os sistemas de cultivo semi-hidropônicoeorgânico 

in naturadomorango; 

• Analisar os custos de produção da cultura de morango no sistema orgânico e 

semi-hidropônico; 

• Identificar as formas de precificação do morango; 

• Identificar as formas de custeio adotadas pelos produtores de morango; 
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• Determinar qual sistema é mais vantajoso para o produtor rural.  

 

1.5 Justificativa 

 

A cultura de morango é uma forma de obtenção de renda, responsável pelo 

sustento de centenas de famílias na região da Quarta Colônia de Imigração Italiana, 

situada no Estado do Rio Grande do Sul, em especial no município Agudo.  

E para a cultura deste produto temos sistemas de cultivos diferentes, com 

características bem distintas, dos quais destacamos: a semi-hidropônica e a orgânica in 

natura.  

Uma das principais preocupações é fazer com que os produtores adotem boas 

práticas de produção como as preconizadas pela agricultura orgânica. O uso incorreto e 

exagerado de agrotóxicos tem transformado o morango num vilão perante o público 

consumidor, estando na lista negra dos campeões de resíduos químicos. Isso acaba por 

limitar o consumo, especialmente das frutas frescas, o que prejudica os ganhos dos 

produtores.   

O cultivo de morango é uma alternativa para os produtores de tabaco no 

município de Agudo/RS, ampliando a A cultura de morango é uma forma de obtenção 

de renda, responsável pelo sustento de centenas de famílias na região da Quarta Colônia 

de Imigração Italiana, situada no Estado do Rio Grande do Sul, em especial no 

município Agudo.  

E para a cultura deste produto temos sistemas de cultivos diferentes, com 

características bem distintas, dos quais destacamos: a semi-hidropônica e a orgânica in 

natura.  

Uma das principais preocupações é fazer com que os produtores adotem boas 

práticas de produção como as preconizadas pela agricultura orgânica. O uso incorreto e 

exagerado de agrotóxicos tem transformado o morango num vilão perante o público 

consumidor, estando na lista negra dos campeões de resíduos químicos. Isso acaba por 

limitar o consumo, especialmente das frutas frescas, o que prejudica os ganhos dos 

produtores.   

O cultivo de morango é uma alternativa para os produtores de tabaco no 

município de Agudo/RS, ampliando as possibilidades de diversificação da produção e 

aumento da renda para as famílias que tinham na cultura do fumo sua única fonte de 

renda.  
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O morango vai para o mercado, no final do inverno e início de primavera, 

quando há poucas frutas à venda, e, além disso, tem boa aceitação. Ademais, a cultura é 

alta demandadora de mão-de-obra possibilitando a geração de vários empregos. Permite 

ainda a industrialização do excesso de produção, que pode ser transformada em geleias, 

licores, sucos, além de servir como ingrediente em sorvetes, iogurtes e outras bebidas 

lácteas, sendo uma boa alternativa às pequenas propriedades familiares. 

Uma das vantagens da produção de morango é que ela representa um ganho 

imediato para os produtores, pois o vendem diretamente para os consumidores finais.  

Assim, observando a importância do cultivo do morango para as famílias que 

atuam na agricultura do município de Agudo, um dos noves (9) municípios da Quarta 

Colônia de Imigração Italiana, o presente estudo se justifica por contribuir buscando 

determinar qual dos sistemas de cultivo estudado é o mais viável; causando menos 

impactos ambientais e que seja mais rentável financeiramente.  

Este estudo também complementa outros que já foram realizados anteriormente, 

focados no custeio da produção e na precificação dos produtos agrícolas no interior do 

Estado, o que, se for feito de forma correta, pode impactar diretamente a rentabilidade 

das propriedades.  
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2   REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente referencial teórico traz informações sobre custeio e precificação, para 

embasar o trabalho de análise que será realizado nas propriedades rurais dos produtores 

de morango. Contém também informações relativas à manejo de morango na forma 

semi-hidropônica ou orgânica in natura.  

 

2.1 CULTURA DO MORANGO 

 

2.1.1 Histórico da Cultura do Morango 

 

De acordo com Rocha, Rodrigues e Cícero (2016), o morango é originário do 

cruzamento natural da Fragaria virginiana proveniente da América do Norte e da 

Fragaria chiloenses do Chile. A fruta é rica em vitamina C e Cálcio, tem elevada ação 

antioxidante e pode reduzir a suscetibilidade do organismo a infecções. 

Saborosa e bem aceita no mercado, a fruta é cultivada principalmente por 

produtores da agricultura familiar, considerada uma das frutas mais apreciadas pelos 

consumidores em diversas regiões do mundo. O morango destaca-se pela sua coloração, 

aroma, sabor e versatilidade na utilização (GLOBO RURAL, 2013). 

O morango representa uma cultura de considerável expressão econômica para 

produtores brasileiros, por conta da rentabilidade que oferece. Esta cultura despertou o 

interesse de pequenos empreendedores rurais que praticam a agricultura familiar 

(GLOBO RURAL, 2013). Segundo a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 

do Governo do Rio Grande do Sul (EMATER/RS – ASCAR, 2013), o cultivo do 

morango representa, para a maioria das famílias, uma excelente alternativa de geração 

de renda e diversificação da propriedade. 

A produção de morangos no Brasil concentra-se nas regiões sul e sudeste, sendo 

os maiores produtores os estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. De 

acordo com Antunes et al(2007), a produção brasileira de morango está crescendo e 

contabiliza cerca de 100 mil toneladas/ano com área ocupada de 3.500 ha. Estima-se 

que apenas 1% desse total seja cultivado no sistema orgânico. 

No Rio Grande do Sul, o cultivo do morango é realizado, principalmente, em 

propriedades com agricultura familiar, com área variada. Antunes e Junior (2015) 

indicam que no Estado há cerca de 385,6 hectares de área cultivada com morangueiro, 
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sendo o vale do Rio Caí, Caxias do Sul, Farroupilha, Pelotas e alguns municípios em 

torno desta os principais produtores. 

 

2.2 Sistemas de Cultivo de Morango 

  

Será abordado no referencial teórico o sistema semi-hidropônico e o sistema 

orgânico in natura, pois são os abordados no estudo.  

 

2.2.1 Sistema Semi-Hidropônico 

 

“O cultivo do morangueiro em semi-hidropônico, também chamado de cultivo 

em substrato, vem apresentando crescente adoção, em especial na Serra Gaúcha e, mais 

recentemente, no Vale do Caí, sendo estas duas regiões mais importantes na produção 

de morangos para mesa no Rio Grande do Sul” (ILHA, 2013, p.16). 

Neste texto, irão ser apresentados os principais aspectos que caracterizam o 

cultivo do morangueiro em substrato e as opções técnicas que têm sido adotadas, 

conjuntamente, pelos agricultores e extensionistas, que atuam junto a estes agricultores, 

em conformidade com a realidade técnica, econômica e social das famílias” (ILHA, 

2013, p.16). 

“Historicamente, a cultura do morangueiro tem o potencial de oferecer alta 

rentabilidade ao produtor, sendo em algumas regiões a principal atividade econômica da 

pequena propriedade. Os agricultores que trabalham em pequenas áreas, geralmente 

encontram dificuldades em realizar a rotação de culturas, pois não encontram outra 

cultura, com rentabilidade similar. No caso do morangueiro, a ergonomia que pode ser 

proporcionada pelo sistema de cultivo em substrato, oferecendo maior bem estar ao 

trabalhador durante a realização dos tratos culturais, também tem sido um forte 

motivador para a adoção do sistema” (ILHA, 2013, p.16). 

Em relação ao chamado sistema convencional de produção de morangos o solo, 

que utiliza estufins, mulching com plástico preto e fertiirrigação, o sistema de cultivo 

em substrato apresenta distinção em três aspectos básicos de grande relevância: a 

estrutura para a proteção da cultura; o substrato utilizado para o cultivo e a solução 

nutritiva empregada para fornecer os nutrientes às plantas (ILHA, 2013, p.16). 
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2.2.1.1 Cultivares 

 

De acordo com a Hidrogood, as espécies de morango Camarosa, Sweet 

Charlie, Diamante, Ventana, Dover, Oso Grande e Aromas (planta dia neutro – PDN) e 

Camino Real (indiferente ao fotoperíodo) são as mais adequadas ao cultivo 

hidropônico.  

 

2.2.1.2 Substrato 

 

Entende-se como substrato para plantas o meio onde se desenvolvem as raízes 

das plantas cultivadas fora do solo. O substrato serve de suporte para as plantas, 

podendo ainda regular a disponibilidade de nutrientes para as raízes (KÄMPF, 2005). 

No caso de morangueiro, geralmente as plantas são cultivadas em “slabs”, um tipo de 

sacola que serve com recipiente para o cultivo. 

Segundo o autor, (KÄMPF, 2005), os “slabs”, no qual são plantadas as mudas, 

podem ser adquiridos prontos (cheios de substrato) ou vazios, para que o produtor 

prepare o seu próprio substrato e realize o enchimento na propriedade, reduzindo custos 

e tendo maior controle sobre o tipo e substrato utilizado e seus componentes. Uma das 

misturas frequentemente utilizada como substrato é composta por casca de arroz 

carbonizada (50 a 70%) e húmus resultante da compostagem de materiais orgânicos (30 

a 50%). 

Existem vários tipos de compostos que podem ser utilizados para a formulação 

de substratos para o cultivo semi-hidropônico. Dentre eles pode-se destacar: casca de 

arroz carbonizada; mistura com diferentes porcentagens de casca de arroz carbonizada + 

casca de pinus; mistura, em diferentes porcentagens de casca de arroz carbonizada + 

turfa + vermiculita, entre outros (MELO, BORTOLOZZO, VARGAS, 2016).  

 

2.2.1.3 Irrigação 

 

No cultivo protegido do morangueiro semi-hidropônico, em substrato artificial, 

utiliza-se a irrigação por gotejamento. A irrigação localizada tem como vantagens: alta 

eficiência de aplicação, economia de água, energia e mão-de-obra, permite 
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automatização, fertirrigação e não interfere nos tratos fitossanitários. Este sistema aplica 

água diretamente na região das raízes. (BORTOLOZZO, JUNIOR, 2006) 

A qualidade da água é um fator importante na irrigação na hidroponia. Água de 

má qualidade poderá causar toxicidade nas plantas, e, se for suja, entupirá o sistema de 

irrigação, que é bastante sensível a partículas minerais e orgânicas. (BORTOLOZZO, 

JUNIOR, 2006) 

 

2.2.1.4 Colheita 

 

Schwengber e Schiedeck (2008) afirmam que a colheita deve ser feita, 

preferencialmente, três vezes por semana, colhendo-se as frutas maduras (mais de 

75%da cor vermelha). Durante a colheita, é fundamental que sejam retiradas da horta as 

folhas e frutas com sintomas de ataque de doenças, principalmente o mofo cinzento ou 

“botritis”. Os mesmos autores afirmam ainda que as colheitas devem ser feitas nas horas 

mais frescas do dia através do corte do pedúnculo ou cabo, colocando-se os morangos 

nos contentores com o máximo de cuidado. Semelhante à cultura orgânica, os frutos 

devem ser resfriados o mais rapidamente possível (até duas horas após a colheita), para 

evitar a rápida maturação e deterioração. 

 

2.2.2 Sistema Orgânico in natura 

 

Conforme a pesquisa realizada por Kristiansenet al., (2006), em 1999 a FAO 

(FoodandAgricultureOrganization) divulgou uma definição adotada pela Codex (The 

internationalfood standards) para este modelo de agricultura: 

A agricultura orgânica é um sistema de gestão de produção holística, que 

promove e melhora a saúde do ecossistema agrícola, incluindo a biodiversidade, os 

ciclos biológicos e a atividade biológica do solo. Ele enfatiza o uso de práticas de gestão 

em detrimento da utilização de insumos não agrícolas, tendo em conta que as condições 

regionais requerem sistemas adaptados localmente. Isto é conseguido através da 

utilização, sempre que possível, agronômicas, biológicas, mecânicas e métodos, em 

oposição à utilização de materiais sintéticos, para desempenhar qualquer função 

específica dentro do sistema (Committeeonagriculture. Rome, 25-29 january 1999, Item 

8 of the Provisional Agenda, cap. II) (KRISTIANSENet al.,2006, p.484). 
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2.2.2.1 Cultivares 

 

O sucesso no cultivo do morangueiro é obtido através do emprego de um 

conjunto de técnicas de cultivo, assim como na escolha de área, sistema de produção e 

principalmente na escolha da cultivar a ser explorada. Na definição da cultivar a ser 

implantada o técnico ou produtor deverá considerar alguns aspectos intrínsecos de cada 

cultivar, entre elas o ciclo (precoce, médio e tardio), resposta ao fotoperíodo (plantas de 

dias curtos, longos ou neutros), qualidade dos frutos, resistência a doenças (COCCO et. 

al.,2008). 

Existe uma série de cultivares passíveis de serem utilizadas para a produção 

orgânica. A escolha de cultivares produtoras de frutas com boa aceitação no mercado 

consumidor e adaptadas aos sistemas locais de produção é um fator importante a ser 

observado, além da origem e da procedência das mudas, evitando-se a introdução de 

pragas na área de plantio. As cultivares Camarosa, Aromas, Oso Grande e Diamante 

têm apresentado excelentes resultados em produção e qualidade das frutas, com 

excelente aceitação pelos consumidores (Schwengber e Schiedeck, 2008). 

 

2.2.2.2  Manejo do solo 

 

De acordo com Schwengber e Schiedeck (2008), para a produção orgânica é 

fundamental o uso de solos vivos. Solo vivo é solo fértil e as minhocas ajudam. O solo é 

um mundo vivo que ainda está em grande parte por descobrir. 90% dos microrganismos 

que vivem no solo são ainda desconhecidos. Escapam a uma análise precisa pois estão 

estreitamente ligados a outros habitantes do solo (plantas, animais e fungos).Para isso, 

as adubações devem ser feitas com produtos orgânicos compostados, com húmus de 

minhoca ou com biofertilizantes. A adubação orgânica vai depender muito do tipo e da 

qualidade do solo, porém adubações com 3 a 5kg de húmus de minhoca por metro 

quadrado de área tem demonstrado excelentes resultados. Complementações com 

fosfato natural, cinzas vegetais e biofertilizantes podem ser necessárias. A adubação 

verde da área com leguminosas na safra anterior é uma prática recomendada. A 

cobertura do solo é fundamental, o que pode ser feito com o uso de substâncias 

orgânicas como a casca de arroz, maravalha de madeira, acículas de pínus ou com 
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plástico preto. Esta cobertura é importante para a proteção das frutas do contato direto 

com o solo, evitando o aparecimento de podridões. 

 

 

2.2.2.3 Irrigação 

 

Schwengber e Schiedeck (2008) afirmam que a irrigação deve ser feita de 

maneira localizada e por gotejamento. Os autores salientam que as chamadas 

mangueiras gotejadoras são relativamente baratas e podem ser reaproveitadas, o que 

reflete do custo de produção. 

 

2.2.2.4 Colheita 

 

A colheita deve ser feita, preferencialmente, três vezes por semana, colhendo-se 

as frutas maduras (mais de 75% da cor vermelha). Durante a colheita, é fundamental 

que sejam retiradas da horta as folhas e frutas com sintomas de ataque de doenças, 

principalmente o mofo cinzento ou “botritis”, afirmam Schwengber e Schiedeck (2008). 

As colheitas dever ser feita nas horas mais frescas do dia através do corte do 

pedúnculo ou cabo, colocando-se os morangos nos contentores com o máximo de 

cuidado. Os frutos devem ser resfriados o mais rapidamente possível (até duas horas 

após a colheita), para evitar a rápida maturação e deterioração. 

 

2.3 Slabs 

 

Nos sistemas de cultivo sem solo, as mudas são plantadas em substratos 

acondicionados em “slabs”, que ficam apoiados sobre bancadas a uma altura de 

aproximadamente um metro do solo, com a irrigação e a fertiirrigação sendo realizadas 

em sistemas abertos ou, mais recente, em sistemas fechados. (HOLLER, 2017). 

As principais vantagens são: facilidade de manejo, facilidade no controle de 

pragas e doenças, fruto com melhor cor, e com isto mais sabor, facilidade de corrigir o 

erros de adubação, fruto limpo, ergonometria – o trabalhador trabalha em pé, pois as 

bancadas ficam a 1,00 metro do solo (HOLLER, 2017). 
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Com o cultivo em slabs há uma maior eficiência no uso da água e no manejo 

nutricional das plantas. Sem o cultivo no solo há uma sensível diminuição de problemas 

fitossanitários, tanto de doenças da parte aérea das plantas quanto radiculares, em 

virtude da utilização de substratos inertes (MAFTUM, BUENO, ZAWADNEAK, 

2015).  

Numa propriedade, o produtor de morango semi-hidropônico, utiliza três (3) 

tipos de compostos diferentes, utiliza-se o Substrato + Casca de arroz + Casca de Arroz 

Carbonizada (queimado em fornalha). E a outra propriedade, do produtor de morango 

orgânico in natura, utiliza-se dois (2) tipos de compostos diferentes o Substrato + Casca 

de Arroz Carbonizada (queimado em fornalha) 

 

Figura 1 – Estufas com slabs em bancadas 

 

Fonte: Imagem Luciano Ilha, 2013. 

 

 

Figura 2 – Estufas com slabs x mudas plantadas 

 

Fonte: Imagem Luciano Ilha, 2013. 
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2.4 Custos da produção do morango 

 

2.4.1Custos da produção 

 

Entender os custos de produção é fundamental para aquele que produz algo. 

Saber quais são eles se torna indispensável porque é através deste conhecimento que se 

consegue ter o controle e proporcionar a tomada de decisão mais segura. 

Segundo Iudícibus e Marion (2011), todos os gastos no processo de 

industrialização, que contribuem com a transformação da matéria-prima, entendem-se 

como custo: mão de obra, energia elétrica, desgaste de máquina, aluguel da fábrica, 

impostos prediais, etc. 

O custo de produção diferencia-se do gasto pelo fato de que este último refere-se 

aos insumos adquiridos, enquanto o custo está relacionado com os insumos 

efetivamente utilizados (BORNIA, 2010). 

 

2.4.1.1 Custos 

 

Para Martins, (2010, p.25) “custos são gastos relativos a bens ou serviços 

utilizados na produção de outros bens e serviços”. Martins afirma que custo é o valor 

gasto em determinado item para a produção de um bem ou serviço, dependendo da 

atividade da empresa. O autor afirma ainda que 

 
“a palavra custo também significa o preço original de aquisição de qualquer 

bem ou serviço, inclusive leigamente; daí se falar em custo de uma obra, 

custo de um automóvel ou ainda custo de uma consulta”. (MARTINS, 2010, 

p.45) 

 

Quanto a sua aplicabilidade pode-se classificar os custos como diretos ou 

indiretos. Para Gitman (2004) custos diretos são custos que estão diretamente ligados a 

execução e produção de um bem ou serviço e podem ser mensurados de maneira 

objetiva, pois se referem às quantidades de materiais e serviços utilizados para a 

produção. O custo indireto, de acordo com Gitman (2004, p.176), 

 

“são gastos não diretamente relacionados aos produtos, portanto, não são 

mensuráveis de maneira clara e objetiva. Neste caso, torna-se necessário 

adotar um critério de rateio (distribuição) para alocar tais custos aos produtos 

fabricados, como por exemplo: aluguel, manutenção e supervisão da fábrica, 

etc” (GITMAN, 2004, p.176) 
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Para Martins (2010), custos indiretos são aqueles que não possuem uma unidade 

de medida objetiva e qualquer tentativa de alocação tem de ser feita de maneira 

estimada e muitas vezes arbitrária. 

Além do agrupamento em diretos e indiretos, os custos também podem se 

classificar em custos fixos e semi-fixos ou variáveis e semi-variáveis, classificação essa 

que leva em consideração a relação entre o valor total de um custo e o volume de 

atividade em um determinado tempo (MARTINS, 2010). 

Os custos fixos são proeminentes e “são custos cuja ocorrência está vinculada ao 

tempo, não as receitas, isto é, eles não variam com o volume da produção” 

(BALARINE, 1990, p.58). Portanto, custo fixo é aquele que se mantém estável com 

relação ao volume de produção. 

Os custos semi-fixos são aqueles que têm valor total constante até certo volume 

de produção. Megliorini (2012, p.15) explica que “os semi-fixos são aqueles elementos 

de custos classificados de fixos que se alteram em decorrência de uma mudança na 

capacidade de produção instalada”. 

Já os custos variáveis, segundo Martins (2010), são aqueles que quanto maior a 

quantidade produzida, maior será o custo, dentro de uma unidade de tempo, seja mês ou 

ano, onde o custo com determinados bens varia conforme a necessidade do volume de 

produção. 

Os custos semi-variáveis são aqueles que variam em função do volume de 

produção ou venda, mas não necessariamente nas mesmas proporções. Estes custos 

possuem uma parte fixa e a partir da qual passam a ser variáveis (SANTOS, 2009). 

Gastos com água, gás e energia elétrica, de acordo com a literatura, são custos 

semi-variáveis, pois variam de acordo com o volume de produção, mas não exatamente 

na mesma proporção. 

 

2.4.1.2 Despesas 

 

Para Martins, (2010, p.25), despesas são bens ou serviços consumidos direta ou 

indiretamente para a obtenção de receitas. As despesas são itens que reduzem o 

patrimônio líquido e que tem essa característica de representar sacrifícios no processo 

de obtenção de receita.Podem-se citar como exemplos de despesas as comerciais, as 

financeiras e as administrativas. 
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Despesas Administrativas são aquelas que são relativas às áreas de apoio da 

empresa, como exemplo: administração geral, finanças, contabilidade, recursos, 

humanos, etc (MARTINS, 2010, p.40). Despesas comerciais são aquelas decorrentes 

das necessidades de criar receitas, como propaganda e publicidade, telefone, ou em 

função de vendas já efetuadas, como fretes de entrega, etc (MARTINS, 2010, p.40). 

Despesas financeiras são decorrentes da influência de capital de giro próprio da 

empresa, que é obrigada a buscar e a renumerar capitais de terceiros, como juros pagos 

decorrentes de empréstimos bancários, IOF, etc (MARTINS, 2010, p.40). 

 

2.4.2 Análise dos custos de produção 

 

2.4.2.1 Análise custo-volume-lucro 

 

A previsão ou o planejamento do lucro de uma entidade é importante quando se 

utilizam dos custos para auxiliar a tomada de decisão. Segundo Bornia (2010), a análise 

custo-volume-lucro determina a influência no lucro provocada por alterações nas 

quantidades e nos custos.  

Para Crepaldi (2009, p.237), “a análise do custo-volume-lucro é uma ferramenta 

importante no planejamento de curto prazo, por que explora o relacionamento existente 

entre as suas quatro principais variáveis: custo, receita, volume de saídas e lucro” e, 

com base nesta analise é possível conhecer a quantidade necessária que a empresa 

necessita produzir e vender para que não incorra em prejuízo. 

 

2.4.2.1.1 Custeio por absorção 

 

“Custeio por Absorção: todos os custos de produção (Custos Fixos e Variáveis) 

são apropriados (contabilizados, computados) ao produto” (MARION, 1982, p.201). 

A contabilidade de custos, analisada sob a óptica da contabilidade financeira, 

preocupa-se com o registro formal e legal das informações sobre os custos. Neste 

processo, caracteriza-se pelo uso do método de custeio por absorção, que estabelece que 

todos os gastos produtivos, inclusive os indiretos, devem ser incorporados ao valor de 

estoques (BRUNI, 2008, p.64). 

Esse sistema relaciona-se principalmente com a avaliação de estoques, ou seja, 

com o uso da contabilidade de custos como apêndice da contabilidade financeira, a qual 
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se presta par gerar informações para usuários externos à empresa (BORNIA, 2010, 

p.38). 

Para Martins, (2010, p.37), “consiste na apropriação de todos os custos de 

produção aos bens elaborados, e só os de produção; todos os gastos relativos ao esforço 

de produção são distribuídos para todos os produtos ou serviços feitos”. 

 

2.4.2.1.2 Sistema de custeio variável 

 

O sistema de custeio variável fundamenta-se na separação dos gastos em gastos 

variáveis e fixos, isto é, em gastos que oscilam proporcionalmente ao volume da 

produção/venda e gastos que se mantêm estáveis perante volumes de produção/venda 

oscilantes dentro de certos limites. 

O Método de Custeio Direto, ou Variável, atribui para cada custo um 

classificação específica, na forma de custos fixos ou custos variáveis. O custo final do 

produto (ou serviço) será a soma do custo variável, dividido pela produção 

correspondente, sendo os custos fixos considerados diretamente no resultado do 

exercício (PORTAL DE CONTABILIDADE,1999). 

No custeio variável, ou direto, (Bornia,2010, p.36), “apenas os custos variáveis 

são relacionados aos produtos, sendo os custos fixos considerados como custos do 

período”. 

Segundo Bornia (2010), nesse caso, os únicos custos relevantes são os custos 

variáveis, pois os custos fixos independem da produção. 

 

2.4.2.1.3 Margem de contribuição 

 

A margem de contribuição unitária, segundo Bornia (2010, p.55), “representa a 

parcela do preço de venda que resta para a cobertura dos custos e despesas fixos e para a 

geração do lucro, por produto vendido”. 

A margem de contribuição é o montante da receita diminuído dos custos 

variáveis. A margem de contribuição unitária, analogamente, é o preço de venda menos 

os custos variáveis unitários do produto (BORNIA, 2010, p.55). 

 

Margem de Contribuição Unitária = Preço – Custos Variáveis Unitários 
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A razão de contribuição é a margem de contribuição dividida pela receita, ou a 

margem de contribuição unitária dividida pelo preço de venda (BORNIA, 2010, pg.55). 

 

Razão da Contribuição = Margem de Contribuição Unitária/Preço 

 

A análise pela margem de contribuição unitária ainda pode levar-nos a erro pois 

podemos ter um produto que apresente grande contribuição ao lucro total, mas baixa 

margem unitária (Marion, 2011, p.205). 

Como expõe Bruni(2008, p.187) ‘a margem de contribuição representa um dos 

mais importantes conceitos em gestão de custos. Corresponde a folga das receitas sobre 

os gastos variáveis, sejam custos ou despesas”.  

 

2.4.2.1.4 Ponto de equilíbrio 

 

O Ponto de Equilibrio, segundo Martins (2010), é também denominado como 

ponto de ruptura, que nasce de conjugação dos custos totais com as receitas totais.O 

Ponto de Equilíbrio tradicional tem por objetivo apurar um determinado número na 

escala produtiva de uma atividade, expresso em quantidade de produto ou em 

equivalentes em dinheiro. 

O Ponto de Equilíbrio representa o ponto neutro do resultado, ou seja, abaixo 

dos valores ou de uma certa quantidade de produtos demandados, a empresa terá 

prejuízo; acima, lucro. Para Martins (2010), sua obtenção deriva da seguinte fórmula: 

 

PEq = (CF + DF) / MCU 

 

Onde, 

PEq: Ponto de Equilíbrio em quantidade 

CF: Custos Fixos 

DF: Despesas Fixas 

MCU: Margem de Contribuição Unitária 

 

Para Megliorini (2012, p.151) “quando o montante da margem de contribuição 

se igualar ao montante de custos e despesas fixos temos o Ponto de Equilibrio”. De 
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acordo com Santos (2009), “a análise do ponto de equilíbrio entre receitas de vendas e 

custos é muito importante como instrumento de decisão gerencial”. 

Todos os autores são muito claros quando falam de ponto de equilíbrio. É fácil 

entender, quando a receita menos os custos e despesas for igual a zero tem-se o ponto de 

equilíbrio. 

 

2.4.2.1.5 Margem de segurança 

 

A margem de segurança é o excedente da receita da empresa sobre a receita no 

ponto de equilíbrio. Conseqüentemente, representa o quanto as vendas podem cair sem 

que haja prejuízo para a empresa. Ela pode ser expressa quantitativamente, em unidades 

físicas ou monetárias, ou sob a forma de índice (percentual)” (BORNIA, 2010, p. 64). 

 

Margem de Segurança (%) = Vendas – Ponto de Equilíbrio / Vendas 

 

As margens de segurança apresentam o quanto a empresa pode perder em 

vendas, expressas em quantidade ou unidades monetárias, sem ultrapassar para baixo o 

ponto do equilíbrio. Algebricamente, pode ser expressa como Margem de segurança em 

Quantidade, em Unidades Monetárias ou em Percentual (BRUNI, 2008, p.93). 

 

2.5 FORMAS DE PRECIFICAÇÃO 

 

2.5.1 Mark up 

 

A taxa de Mark Up consiste no cálculo de um valor que será aplicado ao custo 

dos produtos/serviços, a fim de demonstrar por quanto deve ser vendido cada 

produto/serviço, de acordo com critérios estabelecidos pela empresa. Pode ser expresso 

como uma quantia fixada ou como percentual. O valor representa a quantia 

efetivamente cobrada sobre o produto a fim de obter o preço de venda. 

Para Megliorini (2012, p.180), 

 

“Mark up consiste em uma margem, geralmente expressa em forma de um índice 

ou percentual que é adicionada ao custo dos produtos. Esse custo apresentara 

variações dependendo do método de custeio utilizado.” (MEGLIORINI, 2012, 

p.180) 
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Tem-se então que 

 

Mark Up = Lucro Desejado / Custo total 

 

2.6 Formas de custeio da produção 

 

2.6.1Orçamento 

 

Orçamento é o detalhamento preciso de todos os itens previstos para a 

implementação do futuro empreendimento e tem como objetivo estimar o valor do 

investimento, dos custos e da receita do projeto (MARTINS, 2010). Trata-se de um 

levantamento físico e monetário dos meios de produção (terrenos, prédios, máquinas, 

equipamentos, veículos) do consumo intermediário (insumos, matéria-prima, 

produtos,energia e serviços), além da necessidade de mão-de-obra, do pagamento de 

impostos, taxas e de juros de financiamentos. 

Segundo o dicionário Michaelis, orçamento é a ação ou efeito de orçar. Cálculo 

de gastos com a realização de qualquer obra ou empresa. Cálculo prévio da receita e 

despesa (Lunkes, 2013, p.27). 

Para Boisvert (1999), “o orçamento é baseado em pesquisa e análise que devem 

resultar em metas realistas que contribuirão ao crescimento e à rentabilidade da 

empresa. O sucesso do processo orçamentário depende diretamente da sua aceitação por 

todos os níveis da empresa”. 

 

2.6.2 Investimento 

 

De acordo com Wernke (2017. p. 3) 

 

“classificam-se como investimentos os gastos efetuados na aquisição de 

ativos (bens e direitos registrados em conta do ativo do balanço patrimonial) 

com a perspectiva de gerar benefícios econômicos em períodos futuros”. 

(WERNKE, 2017, p.3) 

 

Para Megliorini (2012) investimentos são todos os bens e direitos que estão 

registrados no ativo da empresa para baixas em função de depreciação, consumo, venda, 

amortização, entre outros. 
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Segundo Hoji (2001, p.168) “O investimento pode ser classificado em 

temporário ou permanente”. Os investimentos temporários são valores aplicados com a 

intenção de resgate dentro de algum tempo. 

Investimentos permanentes (tema principal deste capítulo) são ativos que 

produzem resultados no longo prazo (HOJI, 2001, p.169). 

 

2.6.3 Financiamento 

 

 Financiamento é uma operação financeira em que a parte financiadora, 

em geral uma instituição financeira, fornece recursos para outra parte que está sendo 

financiada, de modo que esta possa executar algum investimento específico previamente 

acordado. Ao contrário do empréstimo, os recursos do financiamento precisam 

necessariamente ser investidos do modo acordado em contrato. Produtores rurais fazem 

uso de financiamentos para cobrir despesas do início de um novo ciclo produtivo ou 

para expansão de seus negócios (PORTAL DO MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2018). 

Denomina-se financiamento ao ato de fazer uso de recursos econômicos para 

cumprir com as obrigações, serviços, bens ou qualquer tipo de ativo em particular.  

 

2.6.3.1 Formas de financiamento  

 

O Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) é uma ação do 

MDA que visa projetos individuais ou coletivos que resultem na geração de renda para 

agricultores familiares e assentados da reforma agrária. O programa dispõe de taxas de 

juros mais baixas que o mercado e tem os menores índices de inadimplência do Brasil. 

Há varias linhas de crédito para atender ás especificidades do público a que são 

dirigidas (PORTAL DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2018). 

O Pronaf Investimentos é destinado ao financiamento da implantação, ampliação 

ou modernização da infraestrutura de produção e serviços,agropecuários ou não 

agropecuários, no estabelecimento rural ou em áreas comunitárias rurais próximas. O 

Pronaf Mais Alimentos tem juros de 2% ao ano, até três anos de carência e dez anos 

para pagar. Desde sua criação, em 2008, o programa já investiu financiou mais de 44 

mil tratores, quatro mil veículos de transporte de cargas e 300 colheitadeiras, ajudando 
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cerca de 600 mil agricultores familiares em todo o Brasil (PORTAL DO MINISTÉRIO 

DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2018). 

Para acessar as linhas de créditos oferecidas pelo programa o interessado deve 

ter a declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP), que o qualifica como agricultor familiar. 

A partir daí ele precisa procurar a empresa de assistência técnica e extensão rural do 

município para elaborar o projeto técnico de financiamento. Aprovado pelo 

extensionista, o projeto será encaminhado para análise de crédito e aprovação do agente 

financeiro. Aprovado o projeto técnico, o agricultor está apto a acessar o 

recurso.(PORTAL DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, 2018). 

 

2.7 Caracterização das propriedades estudadas 

 

O estudo foi realizado em duas propriedades localizadas no município de 

Agudo/RS, ambas se utilizam de estufas com bancadas de 1 (um) metro de altura. Os 

trabalhos ocorrem diariamente e manualmente. 

 

2.7.1 Propriedade que se utiliza do Sistema Semi-Hidropônico 

  

 A propriedade se localiza no Rincão do Despraiado, aproximadamente 3 

quilômetros do município de Agudo/RS. Sendo a propriedade total de 10ha, juntamente 

das áreas dos pais, sendo que dentro de uma área aproximadamente de 2ha própria. 

Nesta propriedade são utilizadas três estufas, sendo duas na dimensão de 5 

metros x 50 metros, consta 4.000 pés de morangos cada; e a outra estufa na dimensão 

de4 metros x 50 metros, com a quantidade de 2.000 pés de morango (foto abaixo). O 

trabalho é realizado por duas pessoas, com a quantidade total de 10.000 pés de 

morangos, numa área totalde 750 metros quadrados (m2). E o cultivo de morangos do 

período de 7 meses. 
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Figura 3 – Propriedade rural do sistema semi-hidropônico 

 

Fonte: Imagem extraída pelo autor, 2018. 

O produtor utiliza-se de duas cultivares, sendo Albion(neutro) e o Selantreas 

(neutro). Com as características idênticas um ao outro, de cor vermelha fora e dentro, 

sabor doce, suave e pouca acidez. 

 

Figura 4 – Cultivares de morango do sistema semi-hidropônico 

 

Fonte: Imagem extraída pelo autor, 2018. 

Figura 5 - Variedade Albion 

 

Fonte: Imagem extraída pelo autor, 2018. 
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Figura 6 - Variedade Selantreas 

 

Fonte: Imagem extraída pelo autor, 2018. 

 

2.7.2 Propriedade que se utiliza do Sistema Orgânico In Natura 

 

A propriedade se localiza no Rincão do Mosquito, em frente da rodovia BR 287, 

próximo da empresa Dickow e o trevo que dá acesso para cidade, com  

aproximadamente 8 quilômetros da cidade Agudo/RS. Sendo a propriedade total de 

0,1784ha. 

Nesta propriedade serão utilizadas três estufas, duas com dimensões de 5 metros 

x 52 metros, cada estufa consta a quantidade de 5.000 pés de morangos. O trabalho é 

realizado por duas pessoas, numa quantidade de 15.000 pés de morangos no total, numa 

área total, de 780 metros quadrados (m2). E ainda consta uma floricultura dentro da 

propriedade, o ano todo, e o cultivo de morangos do período de 12 meses. 

 

Figura 7 – Propriedade rural do sistema orgânico in natura 

 

Fonte: Imagem extraída pelo autor, 2018. 
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O produtor de morango do sistema orgânico in naturautiliza-se de duas 

cultivares, sendo Albion(neutro) e o Percin (curto).  Com as características idênticas um 

ao outro, de cor vermelha fora e dentro, sabor doce, suave e pouca acidez. 

Figura 8 - Variedade de morangos 

 

Fonte: Imagem extraída pelo autor, 2018. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste estudo de casos será realizado uma pesquisa descritiva e qualitativa, 

visando realizar um estudo comparativo entre o sistema Semi-Hidropônico e o Orgânico 

In Natura para a cultura do morango. 

 

3.1 Delineamento da pesquisa 

 

“A definições encontradas com mais freqüência dos estudos de caso apenas 

repetiram os tipos de tópicos aos quais os estudos foram aplicados. Por exemplo, nas 

palavras de um observador, 

A essência de um estudo de caso, a principal tendência em todos os 

tipos de estudo de caso, é que ela tenta esclarecer uma decisão ou um 

conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram tomadas, como forma 

implementadas e com quais resultados (Schramm,1971). 

“Outra falha comum de definição era confundir os estudos de caso com os 

estudos etnográficos ou com a observação participante, de forma que uma presumível 

discussão dos estudos de caso promovida por um livro-texto era, na realidade, uma 

descrição tanto do método etnográfico ou da observação participante como da técnica de 

coleta de dados”(YIN, 2005, p.31). 

A pesquisa foi realizada através de estudo de duas propriedades, uma que se 

utiliza do sistema semi-hidropônicos e outra do sistema Orgânico in natura.  

Segundo Gil (2009, p.42), “as pesquisas descritivas tem como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, 

então, o estabelecimento de relações entre variáveis”. 

Segundo Richardson (2007), pesquisa qualitativa pode ser definida como a que 

se fundamenta em princípio pela não utilização de instrumentos estatísticos na análise 

de dados.Ainda para o mesmo autor, a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como 

fonte direta dos dados e o pesquisador como instrumento chave. 

Segundo Gil (2009, p.42) “as pesquisas descritivas têm como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou, 

então, o estabelecimento de relações entre variáveis”. 
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3.2 Coleta de dados 

A coleta de dados foi feita por meio de visitas nas propriedades produtoras de 

morangos estudadas, de conversas para trocas de idéias e obtenção de dados 

bibliográficos junto ao técnico agrícola da EMATER do município de Agudo/RS, e de 

pesquisas bibliográficas em livros e sites que abordam o assunto.  

Os dados necessários sobre os sistemas utilizados pelas propriedades estudadas 

foram obtidos através do preenchimento, por parte do produtor, de uma planilha com os 

questionamentos necessários, a qual foi elaborada pelo autor desta pesquisa, conforme 

consta na página 40 e página 43. Os quais posteriormente coletados foram tabulados e 

analisados a fim de verificar as principais diferenças e atingir os objetivos propostos. 

O levantamento bibliográfico em livros e sites permitiu entender e fundamentar 

os assuntos abordados na pesquisa.  

E, as informações e materiais obtidos com o técnico agrícola da EMATER, 

foram fundamentais para  conhecer mais sobre a implantação e operacionalização 

técnica e prática dos dois sistemas estudados e também a problemática enfrentada pelos 

produtores deste tipo de produto.  

 

3.3 Instrumentos de coleta 

 

 Planilha estruturada para o levantamento de dados como: custos operacionais de 

produção, formas de financiamento, gastos de implantação dos sistemas, e 

caracterização das propriedades estudadas.  

 

3.4 A análise de dados 

 

Os dados obtidos foram organizados através de quadros, tabelas e descritos no 

decorrer da apresentação dos resultados, a fim de que pudessem ser analisados e 

verificadas as principais diferenças dos sistemas estudados e bem como apresentar qual 

deles é mais vantajoso para se cultivar e produzir. 
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3.5 Aspectos éticos 

 

Esta pesquisa não envolveu levantamento de dados de seres humanos, apenas 

foram analisadas as informações constantes nas planilhas elaboradas pelo outros deste 

trabalho e preenchidas pelos proprietários das propriedades estudadas.  

 

4 RESULTADOS 

  

Neste capítulo serão apresentados os resultados desta pesquisa visando 

responder os objetivos propostos. 

 

4.1 Diferenças entre os sistemas de cultivo semi-hidropônico e orgânico in natura 

do morango 

 

O sistema de cultivo semi-hidropônico neste estudo consiste em uma estufa 

fechada no teto e nas laterais, medindo 5 metros de largura x 50 metros de comprimento 

(área de 750 metros quadrados), com três canteiros suspensos. Caracteriza-se pelo uso 

de substrato, de casca de arroz carbonizada, e de cinza, os quais são ensacados, 

procedimento este que é chamado de “slab” medindo um metro de comprimento (nove 

mudas por metro). Neste sistema a irrigação é proporcionada por manga de 

gotejamento, com o espaçamento de dez centímetros a dez centímetros. 

Na estufa do sistema semi-hidropônico constam quatro mil pés de morangos 

plantados, da variedade Albion, originária do Chile (mudas Importadas), custo de 

umreal o pé. A produtividade do morango da safra analisada, obteve a média de 550 

gramas por pé de morango, classificado e embalado através de embalagem 

plásticatransparente, sendo um quilo em cada embalagem.  

O sistema de cultivo orgânico in natura, neste estudo consiste em uma estufa 

fechada no teto e nas laterais, medindo 5 metros de largura x 52 metros de comprimento 

(área de 760 metros quadrados), com três canteiros suspensos. Caracteriza-se pelo uso 

de substrato,e de casca de arroz carbonizada,os quais são ensacados, procedimento este 

também chamado de “slab” medindo um metro de comprimento (dez mudas por metro). 

Neste sistema a irrigação é proporcionadapor manga de gotejamento, com o 

espaçamento de dez centímetros a dez centímetros. 
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Nesta estufa do sistema orgânico in natura constam cinco mil pés de morangos 

plantados, das variedadesAlbion,originária do Chile (mudas Importadas) e a Percin. A 

produtividade do morango da safra analisada, obteve a média de 550 gramas por pé de 

morango, classificado e embalado através de embalagem plástica transparente, sendo 

utilizados três tipos de embalagens: de um quilo, de 500g e de 250g. Os produtos deste 

sistema apresentam preços mais elevados no período de entressafra ( Janeiro à Junho). 

No quadro a seguir são apresentadas mais algumas das principais diferenças 

entre os dois sistemas, de forma mais sintetizada. 

 

Quadro 1- Diferenças entre os Sistemas Semi-Hidropônico e Orgânico In Natura 

Diferenças Cultivo Semi-Hidropônico Orgânico In Natura 

Cultivares Albion (neutro), Selentrias (curto) Albion (neutro), Percin 

(curto) 

Controle de pragas  Produtos Nutriceler 

orgânicos 

Composto utilizado Casca de arroz carbonizada, substrato e 

cinza 

BIOC + Casca de arroz 

Carbonizada e substrato 

Irrigação Verão duas vezes ao dia, e no inverno 1 

vez por dia 

2.000 litros no Verão para 

15.000 pés 

Luminosidade Solar (ar livre) Solar (ar livre) 

Adubação Supermagro, - 

Proteção da cultura (estufa) “Guarda-chuva” “Guarda-chuva” 

Mudas 10.000 15.000 

Colheita A cada 2 dias A cada 2 dias 

Embalagem 1Kgetransparente 250 gramas, 500 gramas e 

1Kge transparente 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

No quadro a seguir são apresentadas algumas das principais diferenças entre os 

produtos (morangos) obtidos a partir da adoção dos dois sistemas pelas propriedades 

analisadas. 

 

Quadro 2 - Diferenças entre os produtos obtidos a partir da adoção dos dois sistemas 

Diferenças do Produto Semi-Hidropônico Orgânico In Natura 

Cor Vermelha Vermelha 

Maturidade 75% para colheita 75% para colheita 

Sabor Doce, suave, pouca acidez Doce, suave, pouca acidez 

Tamanho dos frutos Médio para cima Médio para cima 

Variedades Albion e Percin – 2 lados Albion e Selentrias – 2 lados 

Textura Sim Sim 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 



41 
 

 A partir da observação do quadro acima é possível concluir que o produto não 

apresenta nenhuma diferença em termos de cor, maturidade, sabor, tamanho e textura. 

No entanto as principais diferenças se encontram na forma com que cada um é 

produzido. Onde uma propriedade familiar do sistema semi-hidropônico uma cultivar 

produz o dobro de produção de outracultivar, sendo pelo tamanho e quantidade por pé. 

 

4.2 Análise dos custos de produção da cultura de morango no sistema de cultivo 

semi-hidropônico e orgânico in natura 

 

A seguir serão apresentadas as analises dos custos dos custos de produção para o 

cultivo do morango através o uso do sistema semi-hidropônico e orgânico in natura.  

 

4.2.1 Análise dos custos de produção pelo sistema semi-hidropônico 

 

Para a análise dos custos de produção no sistema semi-hidropônico, inicialmente 

foi realizado o levantamento na propriedade familiar dos bens que estão sendo 

utilizados na atividade, onde foram identificadas as máquinas, ferramentas e 

equipamentos, os quais estão descritos no Quadro 3 . 

 

Quadro 3 – Identificação das máquinas, ferramentas e equipamentos do sistema semi-hidropônico 

Descrição dos bens Valor Ano de 

Aquisição/ 

Construção 

Estufas Estufa 01 – Dimensões (lona, madeiras, mão de 

obra, pregos 

19.800,00 2016 

Estufa 02 – Dimensões (lona, madeiras, mão de 

obra, pregos, 

18.900,00 2016 

Estufa 03 – Dimensões (lona, madeiras, mão de 

obra, pregos, 

17.000,00 2017 

Instalação Elétrica (fios – 20 metros) 50,00 2016 

Sistema 

Irrigação 

Caixa de Água (1 unidades) 270,00 2016 

Motor 1CV (10m3/hora) 900,00 2016 

Materiais de irrigação ( manga gotejamento 

10x10cm, T, Caps, Cano 36 polegadas(6m). 3 

estufas 

500,00 (ano) 2017 

Ferramentas Balde (20 unidades) – R$ 2,00/unidade 40,00 2016 

Tesoura de poda (3 unidades) – R$ 

17,00/unidade 

51,00 2016 

Carrinho de mão 160,00 2016 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 
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Este levantamento fez-se necessário para o cálculo da depreciação, ou seja, da 

desvalorização que a infra-estrutura necessária para o desenvolvimento da produção 

necessita.  

A depreciação corresponde à diminuição do valor dos elementos decorrente do 

desgaste pelo seu tempo de uso, ação da natureza ou obsolescência normal. Assim, 

conforme os prazos de vida útil definidos pela Receita Federal dos bens identificados na 

propriedade estudada todos sofrem depreciação. 

 

Quadro 4 – Cálculo da depreciação sistema semi-hidropônico 

Descrição dos bens Valor 

Aquis. 

Ano de  

Aquisição/ 

Construção 

Prazo 

Anos 

Taxa 

de 

deprec. 

Valor da  

deprec 

Anual (R$) 

Estufas Estufa 01 19.800,00 2016 10 10% 1.980,00 

Estufa 02  18.900,00 2016 10 10% 1.890,00 

Estufa 03  17.000,00 2017 10 10% 1.700,00 

Instalação Elétrica  50,00 2016 10 10% 5,00 

Sistema 

Irrigação 

Caixa de Água 270,00 2016 10 10% 27,00 

Motor 1CV  900,00 2016 10 10% 90,00 

Materiais de 

irrigação  

500,00  2017 10 10% 50,00 

Ferramentas Baldes 40,00 2016 5 20% 8,00 

Tesouras de poda  51,00 2016 5 20% 10,20 

Carrinho de mão 160,00 2016 5 20% 32,00 

Depreciação Total 5.792,00 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

No quadro 5 são apresentados os gastos identificados na atividade da cultura de 

morango safra 2017/2018 (agosto a janeiro), em uma pequena propriedade rural familiar 

onde é utilizado o sistema semi-hidropônico. Procurou-se classificar os gastos em 

custos fixos ou variáveis e despesas fixas ou variáveis. 

 

Quadro 5 - Custos de produção pelo sistema semi-hidropônico 

CUSTOS FIXOS R$ CUSTOS VARIÁVEIS R$ 

Pró-labore Produtor 1 5.724,00 Mudas (5.000 a cada 2 

anos) 

2.500,00 

Pró-labore Produtor 2 5.724,00 Fertilizante foliar (inverno 

cada 14 dias)500 mês x 6  

meses 

3.000,00 

Manutenção de ferramentas e 

equipamentos (troca de bicos, 

canos, caps) 

300,00/ano Fertilizante foliar (verão 1 

vez por semana) 24 x 

750,00 

18.000,00 
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Manutenção da bomba de 

irrigação 

150,00/anual Energia Elétrica (irrigação 

+ casa)  

350,00/mês 

Depreciação 5.792,00   

TOTAL CUSTOS FIXOS  17.690,00 TOTAL CUSTOS 

VARIÁVEIS 

23.850,00 

DESPESAS FIXAS R$ DESPESAS VARIÁVEIS R$ 

Combustível (veículo) média de 

6.000Km por ano 

2.880,00/anual Papel Filme 80,00/safra 

Combustivel (roçadeira) – 5 

Litros 

25,00/anual (1)Bandejas de transparente 

1 Kg 

75,00 (100 

(unidades) 

TOTAL DESPESAS FIXAS 2.905,00 TOTAL DESPESAS 

VARIÁVEIS 

155,00 

TOTAL DOS GASTOS (R$):44.600,00 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

O montante dos custos fixos de uma propriedade total de 10ha, juntamente das 

áreas dos pais, sendo que dentro de uma área aproximadamente de 2ha própria. Dentro 

desta propriedade estudada é de R$ 17.690,00, isto equivale a dizer que cada estufa de 

750m2, no total da área de estufa produzida 2.250m2, custa R$ 5.896,00.  

O custo fixo de maior representatividade é os gastos com os pró-labores. O 

montante apresentado na tabela foi calculado para o período de seis meses, 

considerando a existência de dois proprietários atuantes com remuneração mensal de R$ 

5.724,00 (cinco mil e setecentos e vinte e quatro reais) para cada um. 

A despesas fixas de maior representatividade é o gasto de combustível com o 

gasto médio de 6.000 Km por ano, no total de R$ 2.880,00. Com esta despesa refere-se 

na participação de feiras em dois municípios diferentes, Cachoeira do Sul e Santa 

Maria. No período de seis meses Agosto à janeiro, tem a média de despesa em valor de 

R$ 1.440,00. 

O custo variável de maior representatividade é os gastos com os fertilizantes 

foliares.Conforme na tabela acima, no período de verão realiza-se uma vez por semana 

a aplicação, e no inverno realiza-se a cada quatorze dias a aplicação do produto.O 

montante apresentado na tabela foi calculado para o período de seis meses, conforme a 

utilização destes fertilizantes foliares, com a despesa de R$ 21.000,00 (vinte e um mil 

reais). 

O montante da depreciação foi obtido mediante os cálculos apresentados no 

Quadro 5. No entanto no levantamento realizado na propriedade foram identificadas as 

ferramentas e equipamentos que estão sendo utilizados na atividade descritos no Quadro 

3. 
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4.2.2 Análise dos custos de produção pelo sistema orgânico in natura 

Para a análise dos custos de produção no sistema orgânico in natura, da mesma 

forma que foi feito no sistema semi-hidropônico, foi realizado o levantamento na 

propriedade familiar dos bens que estão sendo utilizados na atividade, onde foram 

identificadas as máquinas, ferramentas e equipamentos, os quais estão descritos no 

Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Identificação das máquinas, ferramentas e equipamentos do sistema orgânico 

in natura 

Descrição dos bens Valor Ano de  

Aquisição/ 

Construção 

Estufa Estufa 01 – dimensões (lona, madeiras, mão de 

obra, pregos 

5.721,33 2011 

Estufa 02 – dimensões (lona, madeiras, mão de 

obra, pregos, 

5.721,33 2013 

Estufa 03 – dimensões (lona, madeiras, mão de 

obra, pregos, 

5.721,33 2013 

Instalação elétrica (fios – 25 metros) 100,00 2011 

Sistema 

irrigação 

Caixa de água (3 unidades) 1.050,00 2013 

Motor 1cv 250,00 2013 

Materiais de irrigação ( manga gotejamento 

10x10cm, t, caps, cano 36 polegadas(6m). 3 estufas 

600,00 

(ano) 

2013 

Ferramentas Balaio (2 unidades) 50,00 2013 

Tesoura de poda (4 unidades) 40,00 2013 

Maquina para aplicação de fertilizante foliar acima 

da planta 

1.000,00 2013 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Assim, conforme os prazos de vida útil definidos pela Receita Federal dos bens 

identificados na propriedade estudada todos sofrem depreciação. 

 

Quadro 7 – Cálculo da depreciação sistema orgânico in natura 

Descrição dos bens Valor Ano de  

Aquisição/ 

Construção 

Prazo Taxa de 

deprec. 

Valor da  

deprec. 

Anual (R$) 

Estufa Estufa 01  5.721,33 2011 10 10% 572,13 

Estufa 02  5.721,33 2013 10 10% 572,13 

Estufa 03  5.721,33 2013 10 10% 572,13 

Instalação elétrica  100,00 2011 10 10% 10,00 

Sistema 

irrigação 

Caixa de água  1.050,00 2013 10 10% 105,00 

Motor 1cv 250,00 2013 10 10% 25,00 

Materiais de irrigação  600,00  2013 10 10% 60,00 

Ferramentas Balaios 50,00 2013 5 20% - 
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Tesouras de poda 40,00 2013 5 20% - 

Maquina para aplicação 

de fertilizante foliar  

1.000,00 
2013 

5 20% - 

Depreciação Total 1.916,39 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

Na Tabela 8 são apresentados os gastos identificados na atividade da cultura de 

morango safra 2018 (Janeiro a dezembro), em uma pequena propriedade rural familiar 

onde é utilizado o sistema orgânico in natura. Procurou-se classificar os gastos em 

custos fixos ou variáveis e despesas fixas ou variáveis. 

 

Quadro 8 - Custos de produção pelo sistema orgânico in natura 

CUSTOS FIXOS R$ CUSTOS VARIÁVEIS R$ 

Pró-labore Produtor 1 11.448,00 Mudas (15.000 a cada 3 

anos) 

5.000,00 

Pró-labore Produtor 2 11.448,00 Fertilizante foliar (inverno 

cada 14 dias) 

250,00 

Manutenção de ferramentas e 

equipamentos (troca de bicos, 

canos, caps)  

300,00/ano Fertilizante foliar (verão 1 

vez por semana)) 

750,00 

Manutenção da bomba de 

irrigação 

150,00/anual Energia Elétrica (irrigação + 

casa)  

250,00/mês 

Depreciação 1.916,39 Lona Plástica 1.500,00 

TOTAL CUSTOS FIXOS 25.262,39 TOTAL CUSTOS 

VARIAVEIS 

7.750,00 

DESPESAS FIXAS R$ DESPESAS VARIÁVEIS R$ 

Combustível (veículo) 

200,00X12 meses 

2.400,00/anual Papel Filme 80,00/ano 

  Bandejas de transparente (1 

Kg) – 100 unidades 

65,00  

  Bandejas de transparente 

(500 gramas) – 400 unidades 

30,00 

  Bandejas de transparente 

(250 gramas) – 400 unidades 

28,00 

TOTAL DESPESAS FIXAS 2.400,00 TOTAL DESPESAS 

VARIÁVEIS 

203,00 

TOTAL DOS GASTOS (R$):35.615,39 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2018. 

 

O montante dos custos fixos de uma propriedade total de 0,1784ha, estudadas é 

de R$ 25.262,39, isto equivale a dizer que cada estufa de 760metros quadrados, no total 

da área de estufa produzida 2.280m2, custa R$ 8.420,00.  

O custo fixo de maior representatividade é os gastos com os pró-labores. O 

montante apresentado na tabela foi calculado para o período de doze meses, 
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considerando a existência de dois proprietários atuantes com remuneração mensal de R$ 

11.448,00 (onze mil e quatrocentos e quarenta e oito reais) para cada um. 

A despesa fixa de maior representatividade é o gasto de combustível, no total de 

R$ 2.400,00, com a média de R$ 200,00 por mês. Com esta despesa refere-se na 

participação de feiras duas vezes por semana, em dois municípios diferentes, Agudo e 

Santa Maria. No período de seis meses Agosto à janeiro, tem a média de despesa em 

valor de R$ 1.440,00. 

O custo variável de maior representatividade é os gastos com as mudas de 

morangos.Conforme na tabela acima, o produtor cultiva-se 15.000 pés de morango, 

realiza-se a troca de mudas de 5.000 pés, o custo de R$ 1,00 por pé.O tempo médio de 

mudas em estufa é de três safras, e após, realiza-se a troca de mudas novas.  

 

4.3 Identificar as formas de precificação do morango 

 

No Quadro 9tem-se a receita obtida com a produção de morangos pelo sistema 

de cultivo semi-hidropônico, numa área total de 2.250m2, com a quantidade de 

10.000 pés plantados. Consideram-se a quantidade produzida na safra de 5.000 

quilos, sendo a média de 500 gramas por pé produzido, e o preço médio de venda da 

embalagem de um (1) quilo de morango de R$ 15,00/Kg.  

 

Quadro 9 – Receitas da comercialização de morangos semi-hidropônico 

Quantidade de morango 

produzido  

(em quilos no período) 

Preço médio de venda 

(de 1Kg) 

Receita total 

R$ 

5.000 R$ 15,00 75.000,00 

RECEITA TOTAL DE VENDAS: R$ 75.000,00 

Fonte: elaborado pelo autor, 2018. 

 

O preço de venda do preço do quilo (Kg) de morango é determinado pelo 

próprio produtor tendo como base os gastos produtivos, em 2018 no valor de 

R$15,00/Kg e, mantêm-se este preço deste o ano de 2015. 

No Quadro 10 tem-se a receita a ser obtida com a produção de morangos pelo 

sistema de cultivo orgânico in natura, numa área total de 2.260m2, com a quantidade 

de 15.000 pés plantados. Consideram-se a quantidade produzida na safraanalisada, de 
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8.250 quilos, sendo a produção de 6.187,5Kg no período de Julho à Dezembro, com o 

preço de venda de R$ 20,00/Kg, e no período Janeiro à Junho a produção de 2.065Kg, 

com o preço de venda de R$ 30,00/Kg. Neste período de janeiro à junho ocorre a baixa 

produção de morango, e com isto há menos concorrência no mercado favorecendo o 

aumento do preço de venda tendo em vista que os consumidores permanecem 

procurando o produto para consumo. 

 

Quadro 10 – Receitas da comercialização de morangos orgânico in natura 

Quantidade de morango 

produzido  

(em quilos no período) 

Preço médio de venda  

(de 1Kg) 

 

Receita total 

R$ 

6187,5 (75%) R$ 20,00 123.750,00 

2062,5 (25%) R$ 30,00 61.875,00 

RECEITA TOTAL DE VENDAS: R$ 185.625,00 

Fonte: elaborado pelo autor, 2018. 

 

O preço de venda do preço do quilo (Kg) de morango é determinado com base 

nosconcorrentes, ou seja, é observado os preços praticados pelos demais produtores 

deste sistema de cultivo. Mas também são observados os gastos da propriedade.  

Determinou-se o valor de R$ 20,00/Kg, no período de safra de Julho a 

Dezembro, e no período entressafra janeiro ajunho o valor de R$30,00/Kg, tendo em 

vista que neste período ocorre baixa produção e  permanece à procura do produto. 

 

4.4 Identificar as formas de custeio adotadas pelos produtores de morango 

 

No sistema de cultivo semi-hidropônico,o financiamento da estufa, realizou-se 

em parte através do banco financeiro, pelo sistema Pronaf Mais Alimentos, no valor de 

R$ 12.000,00. O Financiamento foi realizado por pagamento em 10 anos, com taxa de 

2% ao ano, onde foi financiada a parte da estrutura da estufa de morango (madeiras, 

pregos, materiais de irrigação, lona plástica), e para o restante foram utilizados recursos 

próprios no valor de R$ 7.800,00 utilizados para compras de mudas de morango, slab e 

os subtratos. Contudo o produtor conseguiu realizar a liquidação do financiamento no 

prazo de 5 anos. 

No sistema de cultivo orgânico in natura,o financiamento da estufa, realizou-se 

em parte através do banco financeiro, pelo sistema Pronaf  Mais Alimentos, no valor de 

R$ 17.164,00. O Financiamento foi realizado por pagamento em 10 anos, com taxa de 
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2% ao ano, onde foi financiada a parte da estrutura da estufa de morango (madeiras, 

pregos, materiais de irrigação, lona plástica).  

Sendo assim foi possível ver que as duas formas de custeio utilizadas pelos 

produtos de morango são a utilização de recursos próprios e utilização de recursos 

obtidos junto ao sistema financeiro nacional através do Pronaf Mais Alimentos. 

 

4.5 Determinar qual sistema é mais vantajoso para o produtor rural 

 

Tendo como base os gastos e os preços de vendas praticados pelos produtores 

destes dois sistemas, no quadro a seguir é possível ver qual dos dois sistemas é 

financeiramente mais vantajoso. 

 

Quadro 11 – Demonstração do resultado pelo custeio variável 

 Sistema Semi-

Hidropônico 

AV 

% 

Sistema Orgânico 

 In Natura 

AV 

% 

Receita de Vendas  75.000,00 100 185.625,00 100 

(-) Gastos Variáveis 24.005,00 32 7.953,00 4,28 

     Custos Variáveis 23.850,00 31,8 7.750,00 4,17 

     Despesas Variáveis 155,00 0,20 203,00 0,11 

(=) Margem de 

Contribuição 

50.995,00 67,99 177.672,00 95,71 

(-) Gastos Fixos 20.595,00 27,46 27.662,39 14,90 

     Custos Fixos 17.690,00 23,58 25.262,39 13,61 

     Despesas Fixas 2.905,00 3,87 2.400,00 1,30 

(=) Resultado  30.400,00 40,5 150.009,61 80,81 

Fonte: elaborado pelo autor, 2018. 

 

Observa-se no cultivo de morango no sistema semi-hidropônico quanto à 

composição dos gastos fixos, é 27,46% da receita de vendas, e os gastos variáveis 

representam 32% da receita de vendas. Algumas alternativas para reduzir os gastos 

fixos seria evitar a obtenção de empréstimos financeiros e dedicar mais cuidados aos 

equipamentos e maquinários para assim tentar reduzir a necessidade de manutenção. A 

margem de contribuiçãoé de 67,99% das receitas de vendas.  

No resultado, observa-se o valor de lucro final de R$ 30.400,00, ou seja, 

40,5%delucro sobre a receita de vendas.  

Com os dados do Quadro 11 é possível calcular o ponto de equilíbrio da 

atividade, do sistema semi-hidropônico. O ponto de equilíbrio fornece o nível de 

atividade onde as receitas se equivalem aos gastos e o resultado é nulo. 
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Considerando todos os gastos envolvidos na atividade da cultura de morango do 

sistema semi-hidropônico, apresenta-se o Ponto de Equilíbrio Operacional. 

O valor do gasto variável unitário foi obtido através do seguinte cálculo 

GVu= Gasto variável/produção kg 

GVu= 24.005,00/5000 

GVu= R$4,80 

PEOq = 
20.595(GF) 

=  2.019 kg 
15,00(Pv) – 4,80(GVu) 

 

 

 

Observa-se então que são necessárias aproximadamente 2.019Kg de morangos 

para atingir o ponto de equilíbrio, dentro do volume da área plantada, frente aos gastos 

incorridos e o preço médio de comercialização da safra analisada e, em R$ isto 

equivaleria a um montante de R$ 30.285,00. 

E no cultivo de morango no sistema orgânico in natura para a composição dos 

gastos fixos, que é  de 14,90% da receita operacional esta sendo consumida, e  os gastos 

variáveis representam 4,28% da receita de vendas. A margem de contribuição 

representam 95,71% das receitas de vendas. 

No resultado, observa-se neste cultivo o valor de lucro final de R$ 150.009,61, 

ou seja, 80,81% delucro sobre a receita de vendas. 

Com os dados do Quadro 11 é possível calcular o ponto de equilíbrio da 

atividade, do sistema orgânico in natura. Considerando todos os gastos envolvidos na 

atividade da cultura de morango do sistema semi-hidropônico, apresenta-se o Ponto de 

Equilíbrio Operacional. 

O valor do gasto variável unitário foi obtido através do seguinte cálculo 

GVu= Gasto variável/produção kg 

GVu= 7.953,00/5000 

GVu= R$1,59 

PEOq = 
27.662,39(GF) 

=  1.323kg 
22,50(Pv) – 1,59(GVu) 

 

 

PEOR$ = 2.019 x 15,00 = R$ 30.285,00 

PEOR$ = 1.323 x 22,50 = R$ 29.767,50 
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Observa-se então que são necessários aproximadamente 1.323Kg de morangos 

para atingir o ponto de equilíbrio, dentro do volume da área plantada, frente aos gastos 

incorridos e o preço médio de comercialização da safra e, em R$ isto equivaleria a um 

montante de R$ 29.767,50. 

Tendo como base os procedimentos operacionais de cultivo aplicados aos dois 

sistemas para a produção do morango, e também os aspectos ambientais, na opinião do 

técnico agrícola da Emater/RS do município de Agudo/RS, quando questionado sobre 

este enfoque relata que o produto obtido através do sistema de cultivo orgânico in natura 

proporciona a produção de um alimento mais saudável. 

Também segundo o Técnico da Emater vem se observando um aumento na 

demanda por estes produtos, e também como forma de diferencial no 

mercado.Entretanto a produção orgânica é mais complexa em função da necessidade  de 

adequar várias práticas de controles de pragas e doenças, e também fornecer adubação 

balanceada com insumos produzidos na propriedade e que demandam  maior 

necessidade de mão-de-obra. O produtor de morango do sistema semi-hidropônico, que 

anteriormente cultivava os morangos em canteiros no chão (sistema convencional) via 

este sistema como bastante complicado, pois o cultivo no solo dificultava o preparo do 

solo, o plantio, a limpeza, e a colheita. Era visto como um processo cansativo e 

prejudicial a saúde humana no aspecto ergonômico. Por isso, foi-se implantado neste 

sistema a utilização de estufa, com bancadas de um metro de altura facilitando o 

manejo. No Entanto quem opta por este sistema vê o sistema de cultivo orgânico in 

natura como um sistema mais trabalhoso, principalmente na parte da irrigação e 

adubação. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Os resultados deste estudo demonstram que o sistema de cultivo semi-

hidropônico, consiste em três estufas, medindo 5 metros de largura x 50 metros de 

comprimento, com área de 750 metros quadrados cada. Os canteiros são suspensos de 

uma altura de um metro, com o uso de slabs, caracteriza-se também pelo uso de 

substrato, casca de arroz carbonizada e de cinza. Na propriedade analisada são 

cultivados 10.000 pés de morangos,das variedades Albion e Selentrias. 

Considerando todos os gastos envolvidos na atividade da cultura de morango do 

sistema semi-hidropônico, calculou-se o Ponto de Equilíbrio Operacional e verificou-se 

que são necessários aproximadamente 2.019Kg de morangos para atingir o ponto de 

equilíbrio, dentro do volume da área plantada, frente aos gastos incorridos e o preço 

médio de comercialização da safra analisada e, em R$ isto equivaleria a um montante de 

R$ 30.285,00. 

O sistema de cultivo orgânico in natura consiste em três estufas, medindo 5 

metros de largura x 52 metros de comprimento, com área de 760 metros quadrados 

cada. Os canteiros são suspensos de uma altura de um metro, com o uso de slabs, 

caracteriza-se também pelo uso de substrato e de casca de arroz carbonizada. Na 

propriedade é cultivado 15.000 pés de morangos, das variedades Albion e Percin. 

Considerando todos os gastos envolvidos na atividade da cultura de morango do 

sistema semi-hidropônico, calculou-se o Ponto de Equilíbrio Operacional e verificou-se 

que são necessários aproximadamente 1.323Kg de morangos para atingir o ponto de 

equilíbrio, dentro do volume da área plantada, frente aos gastos incorridos e o preço 

médio de comercialização da safra e, em R$ isto equivaleria a um montante de R$ 

29.767,50. 

As principais diferenças entre os sistemas de cultivo semi-hidropônico e 

orgânico in natura, sãos as quantidades de pés plantados, o uso de composto e as 

embalagens dos produtos. Nas características e sabores das frutas elas são muito 

semelhantes, quase idênticas. 

O  produto obtido através do sistema de cultivo orgânico in natura proporciona a 

produção de um alimento mais saudável e, vem se observando um aumento na demanda 

por estes produtos, e também como forma de diferencial no mercado.  

O produtor de morango do sistema semi-hidropônico, que anteriormente 

cultivava os morangos em canteiros no chão (sistema convencional) via este sistema 
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como bastante complicado, pois o cultivo no solo dificultava o preparo do solo, o 

plantio, a limpeza, e a colheita. Era visto como um processo cansativo e prejudicial à 

saúde humana no aspecto ergonômico, e por isto, foi implantado neste sistema a 

utilização de estufa, com bancadas de um metro de altura facilitando o manejo, com a 

melhora da ergonometria do produtor.  

Por fim, viu-se que na produção orgânica a produtividade é relativamente 

inferior que a produção semi-hidropônica, e com a relação ao retorno financeiro entre o 

cultivo de sistema semi-hidropônico se sobressai o sistema orgânico in natura. 
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