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RESUMO 

Objetivou-se analisar os custos de produção envolvidos no cultivo da alface 
americana, almeirão, mostarda e rúcula produzidas no bairro de Santa Rita de 
Cássia, localizado entre os municípios de Volta Redonda e Barra Mansa, RJ. Foram 
realizadas visitas mensais a uma propriedade rural, a fim de acompanhar e levantar 
informações sobre o cultivo de quatro hortaliças consideradas de maior produção e 
comercialização. Foram identificados todos os insumos necessários para a 
produção, a mão de obra utilizada, os preços praticados, bem como as receitas 
advindas da comercialização. Os dados foram tabulados em planilhas eletrônicas do 
MS-Excel® para cada ciclo produtivo e, posteriormente, foram analisados os custos 
de produção envolvidos e a partir destes, obteve-se os principais indicadores de 
eficiência econômica: margem bruta, margem líquida, resultado, lucratividade e 
rentabilidade simples. Foram observadas grandes perdas na produção, tanto na 
lavoura, quanto na comercialização, fator este responsável pela descapitalização do 
produtor rural. A atividade apresentou custos unitários superiores a receita obtida 
com a comercialização para o cultivo de alface americana e almeirão. Com a 
margem bruta negativa para o cultivo de alface americana, almeirão e rúcula, a 
atividade não teve os custos operacionais efetivos cobertos, passando a ter 
descapitalização financeira com sua continuidade. Por apresentar a lucratividade e a 
rentabilidade simples positivas, a mostarda foi à hortaliça que permitiu a atividade ter 
seus custos de produção cobertos. 
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