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Resumo 

A produção de hortaliças mostra-se promissora no auxílio a renda do pequeno agricultor, 

como também é importante na economia do município, estado e país. Nesta perspectiva, 

objetivou-se com o trabalho, avaliar a rentabilidade da produção de hortaliças de pequenos 

produtores no município de Orós, Ceará. Os colaboradores do levantamento foram: dois 

pequenos produtores beneficiados pelo Projeto Mudas da Enactus IFCE Iguatu e dois 

produtores comerciais da região. Foi feito um acompanhamento das vendas por um período de 

15 dias e então foram geradas as médias de produção e comercialização para vendas diretas 

(D) e vendas indiretas (I). 
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Introdução 

O mundo rural é caracterizado, historicamente, por se organizar em torno da produção 

de alimentos, cabendo aos agricultores familiares uma importante missão de abastecimento 

das sociedades a partir daquilo que é produzido nas unidades de produção (CHEUNG, 2013, 

p. 190).  

 
Entretanto, o mundo contemporâneo colocou o sistema familiar de produção 

dentro de um contexto socioeconômico próprio e delicado, haja vista, que 

sua importância ganha força quando se questiona o futuro das pessoas que 

subsistem do campo, a problemática do êxodo rural e, consequentemente, a 

tensão social decorrente da desigualdade social no campo e nas cidades 

(GUILHOTO, et al., 2014, p. 136). 

 

No último Censo Agropecuário realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) no ano de 2006, foram identificados 4.367.902 estabelecimentos da 

agricultura familiar, representando 84,4% dos estabelecimentos brasileiros. Segundo o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA, 2008), a agricultura familiar é responsável 
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por 10% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, tendo uma produção correspondente a 54 

bilhões de reais, significando 38% do valor bruto gerado pela agricultura. 

O emprego, mesmo informal, e a produção de alimentos voltada para o autoconsumo 

relacionam a Agricultura Familiar mais com as funções de caráter social do que com as 

econômicas (GUILHOTO, et al., 2014, p. 136). A partir da produção de alimentos 

tradicionais, o produtor rural de pequeno porte pode afastar-se da marginalização social, pois 

a identidade cultural presente nos produtos locais e regionais pode emancipá-los 

economicamente (SOUSA et al., 2016, p. 174). Entretanto, destacasse que o papel da 

produção familiar vai muito além do contexto rural, contribuindo expressivamente para a 

desenvolvimento das atividades produtivas ao considerar os encadeamentos setoriais da 

economia (GUILHOTO, et al., 2014, p. 137). 

Diante da realidade na agricultura familiar na economia, objetivou-se neste trabalho, 

avaliar a rentabilidade da produção de hortaliças de pequenos produtores no município de 

Orós, localizado no estado do Ceará. Visto que a produção de hortaliças exerce um importante 

papel social e econômico nacional:  

 
Como fonte de renda, geração de empregos, fixação do homem no campo, 

fortalecimento da agricultura familiar, fonte de alimentos saudáveis e 

diversificação da produção, a horticultura apresenta-se como uma atividade 

produtiva com o potencial fator no desenvolvimento regional (ARÊDES et 

al., 2014, p. 58). 

 

 

Metodologia 

O município de Orós está localizado na microrregião de Iguatu, mesorregião do 

Centro-Sul Cearense. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 

2015 o município de Orós tinha população estimada em 21394 habitantes, área territorial de 

576,270 km², distante 340,7 km da capital do estado, a cidade de Fortaleza. Coordenadas 

geográficas entre: 6° 14′ 33” de latitude Sul e a uma longitude 38° 54′ 11” Oeste e está a uma 

altitude de 153 metros (Figura 1). 
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Figura 1 – Localização do município de Orós, Ceará 

 

O município caracteriza-se pela agricultura de subsídio, tendo como principais 

culturas cultivadas: milho, arroz, feijão e pastagem para criação de rebanho (em maior parte 

bovinos). Contudo, diante das dificuldades enfrentadas na agricultura de sequeiro, alternativas 

de produção para implementar a renda das famílias tem sido a solução. Ganha destaque no 

município a produção de hortaliças em particular o coentro e a cebolinha (cheiro verde).  

O cultivo de hortaliças mostra-se como uma atividade promissora que auxilia na renda 

do pequeno agricultor, pois, além de ter uma ótima aceitação no mercado, está presente na 

mesa da maioria das casas dos brasileiros, além do bom preço no mercado e ainda devido ao 

seu curto ciclo é possível produzir durante todo o ano.  

Os produtores A e B, foram beneficiados pelo Projeto Mudas do time Enactus IFCE 

Iguatu. Onde com este projeto foram implantados um sistema alternativo de irrigação 

localizada e foram adotadas práticas agroecológicas de produção, adubação verde e com 

composto orgânico, fazendo desta produção, uma produção livre de quaisquer substâncias 

químicas.  

Projeto Mudas utilizou em sua metodologia, um sistema de irrigação de 

baixo custo, como um dos objetivos, levar ao pequeno agricultor um sistema 

de irrigação de microaspersão com emissor alternativo (PIROTEC) que tem 

um custo em torno de 7 centavos, confeccionado a partir de materiais 

simples, com arame, palito de pirulito e prego, o que reduz 

significativamente o custo de implantação deste sistema (MOURA et al., 

2016, p. 167).  

 

Visto que o alto custo de fertilizantes químicos e os mesmos proporcionarem 

aumento a salinidade do solo, alternativas tem sido usada para a produção 

destas e outras hortaliças, uma delas é a adubação orgânico de várias origens 

que visa não só melhor as propriedades físicas e químicas do solo, mas 
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também à redução das quantidades de adubos químicos que são aplicados 

(LINHARES et al., 2009, p. 66). 

 

Segundo Chaves e Callegari (2001, p. 53), práticas de adubação verde e cobertura 

vegetal têm ganhado cada vez mais destaque na agricultura, pois são responsáveis pela adição 

de matéria orgânica ao solo, aumentando a capacidade de troca de cátions (CTC) do solo, 

disponibilizando mais nutrientes para as plantas e criando ainda um ambiente mais favorável 

para os microrganismos do solo. 

 

Desta forma através do projeto, enfatizou - se a arte da produção do alimento 

tradicional através da implantação de hortas, visando perspectivas 

comerciais/sociais, como forma de impulsionar o comércio local e gerar 

renda para os envolvidos no projeto, já que grande parte dos pequenos 

produtores rurais vive com dificuldades econômicas e de produção (SOUSA 

et al., 2016, p. 175). 

 

Foi realizado um acompanhamento durante o período de 07 a 21 de fevereiro de 2016, 

nas comunidades sítio Cabeça do Negro e Sítio Aroeiras no Município de Orós – CE. Onde os 

dados colhidos foram digitalizados e gerado médias de preço e produção utilizando o software 

Office Excel conforme. 

 

Resultados e Discussão 

Os produtores “A” e “C” (Tabela 1) vendem seus produtos diretamente para os 

consumidores, contudo caracterizam-se como pequenos produtores e que fazem desta 

produção um complemento a renda familiar.  

 
Tabela 1 – Produção de hortaliças no município de Orós-CE 

PRODUTOR VENDA D VALOR VENDA I VALOR R$/SEM R$/MÊS 

A 50  R$ 1,50  0  R$ -     R$ 75,00  R$ 300,00 

B 150  R$ 3,33  150  R$1,00   R$ 649,50  R$ 2.598,00 

C 60  R$ 1,00  0  R$ -     R$ 60,00  R$ 240,00 

D 100  R$ 1,50  250  R$1,00   R$ 400,00  R$ 1.600,00 
*VENDA D – venda direta; VENDA I – venda indireta; R$/SEM – ganho semanal; R$/MÊS – ganho mensal. 

 

Os produtores “B” e “D” fazem tanto a venda direta ao consumidor, como também, 

repassam a produção para um intermediário/vendedor, sendo que, o produtor “B” tem sua 

venda direta subsidiada pelo Programa de Alimentação nas escolas do governo municipal de 

Orós, na qual a produção é escoada para escolas do município, a mesma por sua vez é vendida 

no peso (kg), onde para encontrar os valores presentes na tabela 1 foi pesado a quantidade de 
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um “mólho” que equivale a 1 kg, e então feito uma estimativa da quantidade vendida por 

mólhos. O produtor “D” por sua vez, tanto vende diretamente para o consumidor quanto para 

o intermediário, segundo o produtor, não dá para conciliar a produção e venda de toda a 

produção. A partir dos valores apresentados na (Tabela 1), gerou-se a tabela 2, na qual foi 

realizada uma média dos preços e produção, tanto da venda direta como da venda indireta e 

ainda se gerou um valor semanal e mensal que representa a renda bruta do produtor. 

 

Tabela 2 – Valores médios para produção de hortaliças no município de Orós-CE 

VALORES MÉDIOS 

  R$/MOI Q/SEM. R$/SEM. R$/MÊS 

VENDA D  R$ 1,83  90  R$ 164,93   R$ 659,70  

VENDA I    R$ 1,00  200  R$ 200,00   R$ 800,00  
*VENDA D – Venda direta; VENDA I – Venda indireta; Q/SEM. – quantidade em mólhos produzidos por 

semana; R$/SEM. – Ganho semanal; R$/MÊS – Ganho por mês.  

 

Observa-se na tabela 2, que a venda indireta das hortaliças proporciona aos produtores 

uma maior renda em relação a venda direta. Isso devido ao menor valor que o produtor 

repassa o produto para o atravessador. O ideal seria eliminar a figura do atravessador, 

proporcionando assim um maior incremento a renda destes produtores. Contudo os produtores 

que repassam seus produtos aos atravessadores relataram que não dá para conciliar o trabalho 

de produção, com a venda de toda sua produção, isto porque os mesmos, produzem em maior 

escala, diferindo assim dos produtores que vendem sua produção unicamente direta ao 

consumidor. 

Os produtores que fazem a comercialização direta dos seus produtos, caracterizam-se 

por serem pequenos produtores ou produtores de subsistência, ou seja, produzem para a 

alimentação da família e o excedente é comercializado. Segundo Moura et al. (2016, p. 171), 

após a implantação do Projeto Mudas nas comunidades Aroeiras e Riacho da Areias, situadas 

na Região Centro-sul do estado do Ceará beneficiando 6 agricultores dessas comunidades, 

com manejo aplicado nas hortas, as áreas de produção tiveram aumento médio em 493% por 

agricultor. 

 

A renda retirada das hortas, teve um aumento médio de 82,5% para cada 

agricultor beneficiado, maior produtividade, por meio das tecnologias de 

irrigação de baixo custo empregadas no projeto, e manejo adequado, com a 

reutilização de nutrientes dos recursos existentes, como as adubações verde e 

orgânica (SOUSA et al., 2016, p. 178).  
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Diante disso, os agricultores têm a capacidade para tomar decisões na sua produção te 

acordo com essa informação técnica, visando as questões econômica e sustentável, com a 

garantia de renda de sua produção não só no período chuvoso, mas durante todo o ano 

(MOURA et al., 2016, p. 171). 

De acordo com levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

divulgado em janeiro de 2015, apenas 37,3% dos brasileiros maiores de 18 anos consomem 5 

porções diárias de hortaliças, entre as regiões do Brasil destaca-se a região Centro-Oeste com 

43,9% e o Nordeste tem menor índice de consumo 28,2%, isso mostra que, levando-se em 

consideração os benefícios do consumo de hortaliças, é necessário aumentar estes índices. 

Segundo o levantamento econômico da cadeia produtiva de hortaliças do Brasil – 

ABCSEM em 2012, o senário da horticultura no Brasil configura-se como, produção total de 

19,62 milhões de hortaliças, em uma área de 656.730 mil hectares, gerando 2,4 milhões de 

empregos quantidade de mão de obra 65.783.150 homens/dia, valor produção – fazenda R$ 

12,21 bilhões, valor produção – Ceasa (atacado) R$ 26,84 bilhões e valor produção – 

consumidor R$ 53,49 bilhões.   

 

Considerações finais 

A partir do presente trabalho, é de notória importância econômica da produção de 

hortaliças tanto para implementação da renda das famílias produtoras como para o município, 

vale ressaltar a que o papel da agricultura familiar tem se mostrado cada vez mais efetiva na 

economia.  

Portanto, a produção de hortaliças mostra-se como de grande importância econômica e 

alimentar para os beneficiados pelo Projeto Mudas, e ainda, que este tipo de produção se 

mostra de grande importância para a economia do município. 
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