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RESUMO 

 
A produção de tomate apresenta importância socioeconômica para muitas regiões 
brasileiras, sendo sua produção realizada por pequenos produtores rurais. No 
município de Grandes Rios – PR tem a predominância de propriedades de pequeno 
porte tendo a produção de café como atividade principal. A adoção do cultivo de 
tomate em estufa modelo londrina tem aumentado com grande intensidade, sendo 
impulsionada pela geada ocorrida em 2013 que devastou grande parte das lavouras 
suscetíveis. No entanto, a implementação da cultura do tomate na maioria das vezes 
não é feita com prévio estudo de sua rentabilidade. Diante do exposto, o presente 
estudo teve por objetivo principal analisar a viabilidade de implantação do cultivo do 
tomate em ambiente protegido no município de Grandes Rios – PR. Para isso os 
procedimentos metodológicos foram obtidos através de cálculos com dados 
relacionados a produção e comercialização. A partir disso, foi calculado os custos de 
produção, as margens, o fluxo de caixa, o valor presente líquido, a taxa interna de 
retorno e a sazonalidade da cultura do tomate no referido município. Obteve-se 
como resultado que a cultura do tomate apresenta elevada rentabilidade, sendo uma 
possibilidade viável para a diversificação das propriedades. Observou-se também 
que o período mais adequado a sua comercialização encontra-se entre os meses de 
janeiro e agosto, já que nestes os preços encontram-se acima da média anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The tomato production has socio-economic importance for many regions of Brazil, 
and its production by small farmers. In the city of Grandes Rios - PR has the 
predominance of small farms having coffee production as the main activity. The 
adoption of tomato cultivation in “London greenhouse model” has increased with 
great intensity, being driven by frost occurred in 2013 that devastated much of 
susceptible crops. However, the implementation of tomato cultivation in most cases is 
not made with a previous study of profitability. Given the above, this study was aimed 
to analyze the implementation feasibility of tomato grown in greenhouses in the city 
of Grandes Rios - PR. For this the methodological procedures were obtained through 
calculations related to production and marketing data. From this, we calculated the 
production costs, margins, cash flow, net present value, internal rate of return and 
the seasonality of tomato cultivation in the municipality. Obtained results in the 
tomato crop has high profitability, being a viable possibility for diversification of 
properties. It was also observed that the most appropriate period to marketing is 
between the months of January and August, since these prices are above the annual 
average. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O cultivo de diversas hortaliças é realizado em grande parte por pequenos 

produtores, como forma de viabilizar sua propriedade, que em geral, apresentam 

área limitada à introdução de grandes culturas pela sua baixa remuneração por 

unidade de área e economia de escala. Neste contexto o tomate torna-se uma 

importante opção ao cultivo nessas propriedades, de forma que em um espaço 

reduzido de área é possível obter elevados rendimentos financeiros. 

Por apresentar estas características o cultivo do tomate tem sido a opção 

adotada por pequenos produtores, e no município de Grandes Rios – PR, a adoção 

da cultura ocorreu de forma mais expressiva nos últimos anos, em função de 

significativas adversidades ocorridas a cultura até então predominante do município, 

a cultura do café, que é desenvolvida em grande parte por pequenos produtores. 

Nos últimos anos a baixa remuneração obtida com a cultura do café, 

associado ao efeito de geadas no ano de 2013, que causou sérias perdas de 

produtividade à lavoura, foram fatores determinantes na busca por parte dos 

produtores de culturas alternativas, que proporcionassem melhores remunerações. 

Ocorrendo assim a adoção do cultivo do tomate por um grande número desses 

produtores. No entanto, sua implantação geralmente pouco estudada, já que não se 

realiza a avaliação de sua viabilidade no município, o que pode ser determinante na 

viabilidade das pequenas propriedades, uma vez que em sua grande maioria 

apresentam pouco capital de giro e perdas significativas em seu orçamento familiar 

em casos de insucesso nos negócios empreendidos. Diante do exposto, o presente 

estudo avaliou a viabilidade econômica do cultivo de tomate em ambientes 

protegidos, no município de Grandes Rios, PR? 

 

 

2. OBJETIVO GERAL 

 

Analisar a viabilidade econômica do cultivo do tomate em ambiente 

protegido no município de Grandes Rios, PR. 
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2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Calcular gastos relacionados a implantação e cultivo de tomate em estufa 

modelo londrina no município de Grandes Rios – PR. 

Determinar os custos variáveis, custos fixos, custo total e taxa interna de 

retorno (TIR) do sistema de produção. 

Analisar a viabilidade do cultivo a partir dos custos obtidos comparando-

se com série histórica de preços. 

 

 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

O tomate (Solanum lycopersicum) é um fruto da família das Solanáceas 

amplamente consumido no Brasil. Apresentou em 2013 uma produção de 4.294.912 

toneladas em uma área de 65.195 ha, obtendo-se assim uma produtividade de 

65.878 kg/ha. Deste montante o Paraná quarto maior produtor, participou com 

287.763 toneladas em uma área de 4.782 ha com produtividade 60.176 kg/ha, 

detendo assim aproximadamente 7% da produção nacional (IBGE, 2014). 

Ocupando a segunda colocação dentre as hortaliças (uma vez que ela é 

categorizada fora do escopo de fruta), o tomate perde apenas para a produção de 

batata no Brasil. No entanto apesar de ser amplamente cultivada, sua condução é 

bastante difícil, tendo em vista que se trata de uma cultura bastante suscetível a 

pragas e doenças, o que gera um grau elevado de risco associado a cultura e uso 

intensivo de defensivos, exigindo assim profissionalismo por parte dos produtores 

(LUZ; SHINZATO, 2007). 

Seguindo a definição de Crepaldi (1993), o tomate se classifica como uma 

cultura temporária, segundo seu conceito estes tipos de culturas são sujeitas ao 

replantio após um período de vida curto, o qual geralmente não supera o período de 

um ano. Também se enquadra na categoria de cultura temporária ou cultura anual a 

soja, milho, o trigo entre diversas outras. 

Dentre os benefícios trazidos pelo por seu consumo encontra-se o alto 

teor de licopeno, que se trata de uma substância que inibi os danos causados pelo 

excesso de radicais livres em seres humanos (COSTA; MONTEIRO, 2009). 
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No seguimento de hortaliças os consumidores realizam suas escolhas 

baseados principalmente na aparência e qualidade dos produtos, fato também 

constato para o tomate, onde o tamanho de fruto, cor e brilho são os principais 

aspectos envolvidos no critério de escolha, isso pode ser confirmado pelos maiores 

preços obtido por frutos com essas características durante a comercialização nos 

CEASAs (Centrais Estaduais de Abastecimento)(MIN, 2003). O que gera a 

necessidade de que os produtores busquem meios de produção que propiciem um 

produto com maior qualidade, obtendo-se assim uma remuneração adequada. 

A agricultura esta sujeita a uma grande sazonalidade, de forma que 

durante o ano somente alguns períodos são favoráveis ao cultivo de determinadas 

plantas, com a utilização de estufas torna-se possível o cultivo nos períodos menos 

adequados, já que ela proporciona a formação de microclimas favoráveis ao 

desenvolvimento, protegendo assim das condições climáticas adversas que possam 

ocorrer (BEZERRA, 2003). 

De acordo com estudos realizados por Fontes et al., (2003) o cultivo de 

tomate em ambiente protegido comparado com o cultivo a campo, propiciou mesmo 

nível de produção total, mas aumentos significativos da produção comercial, isso 

segundo o autor ocorre pela proteção promovida pela estufa e pelo sistema de 

condução vertical empregado, de forma que favoreceu a menor incidência de 

Phythophytora infestans, maior estabilidade da temperatura e controle da quantidade 

de água da chuva que incidiu sobre as plantas.  

Nos empreendimentos rurais, assim como em outras modalidades de 

empreendimento, é indispensável à administração com o máximo de eficiência por 

parte de seus gestores, sendo necessário não apenas obter elevados níveis de 

produtividade, mas também a correta gestão da produtividade obtida, o que se 

agrava pela sazonalidade do setor, tornando-o assim bastante instável, exigindo que 

sejam mais que simples produtores, se tornem empresários rurais, desta forma cada 

vez é mais necessário que os produtores se profissionalizem e passem a atentar 

para seu planejamento, controle de custos e investimentos a serem aplicados em 

sua propriedade (ANDRADE et al., 2012). 

A administração rural para ser gerida de forma eficiente deve ser 

desenvolvida com a máxima competência dos recursos físicos, financeiros, humanos 

e mercadológicos, auxiliando assim a manutenção e geração da competitividade. 

Entre os meios para se atingir essa viabilização encontram-se aumentos nas 
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margens de lucro, redução ao máximo possível de risco associados a produção e 

comercialização, e redução dos custos ligados a produção, tornando-se possível a 

obtenção de resultados que viabilizem a propriedade e proporcionem o alcance dos 

objetivos almejados pelos produtores (CANZIANI, 2001). 

A análise econômico-financeira permite a identificação dos aspectos 

fortes e deficientes dos resultados econômicos e técnicos da atividade, o que 

subsidia a tomada de decisão nos vários fatores ligados ao sistema de cultivo, o que 

possibilita uma melhor administração da propriedade proporcionando o uso mais 

eficiente dos recursos disponíveis ao produtor (SANTOS; JUNQUEIRA, 2004). 

Conforme Luz e Shinzato (2007) a análise econômica deve ser ajustada 

para cada estado, tendo em vista que os custos de produção são resultado de uma 

série de fatores, entre eles os ligados aos insumos, a mão-de-obra, a terra, 

ocorrendo de forma diferenciada entre as regiões. Em sua análise o autor obteve 

que custo de produção em estufa no sistema convencional foi de US$ 1.393,46 para 

estufa de 420 metros quadrados, custos bastante elevados quando comparado com 

o de outras culturas, o que gera a necessidade de grande profissionalismo por parte 

do produtor, já que são altos os investimentos. 

Na seleção de projetos uma série de análises devem ser realizadas, para 

que se possa tomar a decisão mais adequada, nestas analises ocorre a 

condensação de várias informações quantitativas em um único número, que permite 

a comparação com determinado padrão, que determina o aceite ou não do projeto, 

dentre este métodos se destacam Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna 

Retorno (TIR), sendo o primeiro uma técnica  utilizado selecionar projetos, e o 

segundo um gerador de indicadores adicionas, para projetos já selecionados 

(WOILER; MATHIAS, 1994). 

O VPL pode ser designado como a diferença entre o valor presente das 

entradas líquidas e o valor das saídas liquidas, levando em consideração uma taxa 

determinada de abatimento para as duas estimativas (LEITE, 1994). Segundo 

Gitman (2004) essa técnica leva em contra o valor do dinheiro no tempo, sendo 

considerado um método sofisticado de orçamento de capital, na técnica a taxa de 

abatimento ou também conhecida com custo de oportunidade é o retorno mínimo 

que deve ser obtido em um projeto para que o valor de mercado fique inalterado. 

Para desenvolver o cálculo da VPL temos a formula que segue abaixo, 

onde o VPL é obtido pela subtração do investimento inicial (FC0) do valor presente 
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de suas entradas de caixa (FCt), descontadas a uma taxa igual ao custo de capital 

da empresa (k). 

 
 
 

A TIR é considerada uma técnica de grande importância na escolha de 

propostas de investimento alternativos, respondendo basicamente qual é a taxa de 

lucratividade esperada dos projetos analisados (LEITE, 1994). Ela pode ser 

considerada a técnica sofisticada de orçamento de capital mais utilizada, no entanto, 

seu calculo manual é muito trabalhoso, nela a taxa obtida de lucratividade iguala o 

VPL de uma proposta de investimento a zero, sendo assim é a taxa composta de 

retorno anual que empresa obteria se concretizasse o projeto previsto e obtivesse as 

entradas e saídas estipuladas (GITMAN, 2004). 

Na equação a TIR corresponde ao valor de k, tornando o VPL igual a 

zero: 

 

Para a comparação de valores nominais provenientes de épocas 

diferentes é necessário cálculos que tragam estes valores para um determinado 

período de tempo, para isso utiliza-se o cálculo de deflacionamento, aos quais os 

valores nominais são transformando em reais, retirando-se assim o efeito da 

inflação, sobrando somente o crescimento real ou aumento das quantidades, ou 

uma queda real ou redução das quantidades (ALÉM, 2010). 

O deflacionamento mostra os valores reais, de forma que estes se 

expressam em unidades monetárias que tem um poder aquisitivo correspondente ao 

ano-base do índice deflator (PRADO, 1969). 

Assim temo a seguinte formula de deflacionamento: 
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𝑋 =
𝑉𝑁𝑛

𝐼𝑃𝑛
𝑋100 

Sendo: X o valor real, VNn o valor nominal e o IPn o índice de preço. 

 

4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O presente estudo foi desenvolvido no município de Grandes Rios – PR, 

visando avaliar a viabilidade de implantação do cultivo do tomate em ambiente 

protegido, o modelo de estufa utilizado na pesquisa foi o tipo londrina, predominante 

na região, o levantamento foi constituído de dados que podem ser classificados 

como primários e secundários. 

A estufa avaliada, modelo londrina, apresenta dimensões de 52 metros de 

comprimento por 22 metros de largura, de forma que a área a ser plantada se 

constitui de 50X20, totalizando 1000 metros quadrados, o sistema de irrigação 

utilizado foi o gotejamento, que apresenta como benefícios a boa precisão na 

distribuição da água, proporcionando redução em seu consumo, quando 

comparados aos demais. 

Com relação aos dados primários, estes se constituem de informações 

que foram obtidas junto aos elos da cadeia produtiva como os produtores, 

cooperativas, revendas agrícolas, atravessadores, engenhos agrônomos ligados à 

produção, e demais entidades e pessoas que possam fornecer informações úteis 

relacionadas a implantação, produção e comercialização do tomate no município. 

Neste levantamento obteve-se os gastos com a construções da estufa (materiais, 

mão-de-obra), custos de produção da cultura (mudas, fertilizante, inseticidas, 

fungicidas, mão-de-obra), canais de comercialização (mecanismo comercialização 

disponíveis ao produtor) etc. 

Já os dados secundários, são constituídos de informações que foram 

obtidas junto a bibliografia existente, sendo coletados por de meio de sites, artigos, 

livros, e demais matérias que forneçam informações que possam ser utilizadas no 

embasamento do presente trabalho, dentre eles se destacam a série de preços 

histórica obtida junto ao CEASA-Pr, e o índice de deflacionamento de preço, que no 

presente trabalho se constitui do IGP-DI, elaborado pela FGV – Fundação Getúlio 

Vargas. 
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A realização da adubação de base e correção do solo antes do plantio, 

visa corrigir o pH do solo e eliminar o alumínio tóxico através da calagem, e elevar 

os teores dos nutrientes a níveis adequados com uso de fertilizantes. Posteriormente 

ao plantio a reposição dos nutrientes ocorreu por meio da aplicação via fertirrigação. 

A aplicação de inseticidas/bactericidas e fungicidas na cultura ocorre com 

grande frequência, já que a cultura apresenta grande suscetibilidade ao ataque de 

pragas e doenças, sendo a frequência de aplicações intensificada quando as 

condições de clima se tornam mais favorável ao ataque. 

As analises econômicas se constituíram de calculo do deflacionamento de 

preço, da receita bruta, da margem bruta, da margem liquida, da elaboração de fluxo 

de caixa, do VPL – valor presente liquido, da TIR – taxa interna de retorno,e do 

calculo de sazonalidade do preço. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A partir dos levantamentos feitos, foi possível a obtenção dos custos 

relacionados a implantação de uma estufa modelo londrina, assim como o custos de 

produção e margens relacionados ao cultivo do tomate. 

 

5.1. IMPLANTAÇÃO DA ESTUFA 

 

A Tabela 1 demonstra os materiais necessários a construção da estufa, 

com suas respectivas descrição, quantidade, unidades do item, valor unitário e valor 

de uso. Com este levantamento foi possível verificar que o gasto total com materiais 

na construção atingiu R$ 5.560,10. 
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Tabela 1 - Levantamento dos materiais utilizados na construção da estufa modelo 
londrina e seus respectivos valores. 

Descrição Quant. Unid. 
Valor 

Unid. (R$) 
Valor de 
Uso (R$) 

Arame liso galvanizado 2,5 Rolo 1000m 310,00 775,00 

Grampo 1 Maço 1 kg 6,50 6,50 

Prego caibro 20x42 3 Maço 1 kg 8,00 24,00 

Prego tabua 17x27  1 Maço 1 kg 8,00 8,00 

Caibro 5x5 cm 150 Metro linear 2,40 360,00 

Catraca 74 Unid. 2,90 214,60 

Arame recozido 1 Kg 10,00 10,00 

Palanque 72 Unid. 15,00 1080,00 

Ancora 72 Unid. 1,00 72,00 

Arame galvanizado 14 8 Kg 6,50 52,00 

Amare galvanizado cerca elétrica 1 Rolo 1000m 160,00 160,00 

Filme para estufa 1 
8x155m x 
0.100µm 1614,00 1614,00 

Bambu 50 Unid. de 7m 6,00 300,00 

Bambu 225 Unid. de 3,5m 3,00 675,00 

Pulverizador costal 1 Unid. 209,00 209,00 

Total       5560,10 

 

A implantação da estufa envolve uma série de serviços, que vão desde de 

o preparo do solo, como subsolagem, gradagem, mão de obra empregada em sua 

construção, e o levantamento dos canteiros, estes gastos encontram-se 

discriminados na Tabela 2, totalizando R$ 2.190,00. 

 

Tabela 2 -Serviços necessários na implantação da estufa. 

Descrição Quant. Unid. 
Valor 

Unid. (R$) 
Valor de 
Uso (R$) 

Subsolagem  2 H/M 90,00 180,00 

Gradagem 1 H/M 90,00 90,00 

Mão de obra construção da estufa 1 Estufa 50 X 22 1800,00 1800,00 

Levanta canteiro 3 Dias 40,00 120,00 

Total       2190,00 

 

Na cultura do tomate, se torna obrigatório o uso de um sistema de 

irrigação quando se objetiva elevada produtividade, do contrario a falta de água 

pode ser um limitante a produção. A irrigação envolve desde a retirada da água de 

uma fonte (represa, poço, mina, dentre outros) até a distribuição de forma 

homogênea e em quantidade adequada as plantas. Sendo necessária uma série de 

matérias que se encontram discriminados na Tabela 3. No sistema de irrigação 
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foram gastos R$ 2.788,00 com os materiais necessários para deslocar a água desde 

sua fonte até a distribuição as plantas. 

 
Tabela 3 - Materiais utilizados na implantação do sistema de irrigação por 
gotejamento. 

Descrição Quant. Unid. 
Valor Unid. 

(R$) 
Valor de 
Uso (R$) 

Caixa d' água fibra de vidro 5000 Lt 1 Unid. 1.400,00 1.400,00 

Adaptador interno 1 1/2" 4 Unid. 2,00 8,00 

Mangueira 1 1/2" 3mm 1 Rolo 100 m 280,00 280,00 

Adaptador flange 1 1/2" 50 mm  1 Unid. 20,00 20,00 

Conector inicial gotejo 50 Unid. 1,20 60,00 

Gotejo tiquira 8MIL 20 cm 2 Rolo 600 m 150,00 300,00 

Fita veda rosca  2 Rolo 50 m 6,00 12,00 

Mangueira 1/2" 2.5 mm 1 Rolo 100 m 60,00 60,00 

Injetor de fertilizante 1 1/2" 1 Unid. 225,00 225,00 

Filtro disco 1 1/2" 120 mesh 1 Unid. 70,00 70,00 

Registro rosca 1 1/2" marrom 2 Unid. 25,00 50,00 

TE interno 1 1/2" 1 Unid. 4,00 4,00 

Luva rosca 1 1/2" 2 Unid. 4,50 9,00 

Bomba anauger 900 1 Unid. 290,00 290,00 

Total       2.788,00 

 
 

Os gastos totais com a implantação da estufa totalizaram R$ 10.538,10, 

neste valor está contido materiais para sua estrutura, sistema de irrigação e serviços 

necessários a implantação, estando assim apta ao início de um cultivo propriamente 

dito, gastos estes que deveram ser reembolsados no decorrer das safras. 

 

5.2. DESPESAS NA CONDUÇÃO DA LAVOURA 

 

A condução da lavoura de tomate envolve diversos tratos culturais que 

vão deste das despesas anteriores ao plantio das mudas até o encerramento do 

ciclo, neste se encontram, adubação de base, compra de mudas e a utilização de 

vários defensivos, visto que a cultura do tomate é bastante suscetível a uma ampla 

quantidade de doenças. 

Antes do plantio deve-se fazer a correção do solo com corretivos como 

calcário e fertilizantes, que iram proporcionar as mudas um desenvolvimento 

adequado, este gasto somados a aquisição das mudas totalizaram R$ 1.200,50 

(TABELA 4). 
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Tabela 4 - Insumos pré-plantio utilizados na lavoura de tomate. 

Produto Quant. Unid. 
Valor Unid. 

(R$) 
Valor de Uso 

(R$) 

Adubo 08-28-16 0,15 Ton 1500,0 225,0 

Fosfato reativo 0,25 Ton 740,0 185,0 

Calcário magnesiano 0,25 Ton 170,0 42,50 

Mudas 1,7 Milheiro 440,0 748,0 

Total 
   

1.200,50 

 
A tabela 5 apresenta a lista dos produtos utilizados para controle de 

doenças causadas por fungos e bactérias, sendo necessário um número razoável de 

produtos pela suscetibilidade que a cultura apresenta a doenças, de forma que o 

gasto foi de R$ 375,50 para a proteção da lavoura em um ciclo produtivo.  

 
Tabela 5 - Fungicidas e bactericidas utilizados no ciclo da cultura. 

Produto Quant. Unid. 
Valor Unid. 

(R$) 
Valor de Uso 

(R$) 

Recop 3 Kg 20,00 60,00 

Galben-m 2 Kg 59,00 118,00 

Infinito 0,5 Lt 135,00 67,50 

Revus 0,4 Lt 190,00 76,00 

Orthocide 500 1 Kg 25,00 25,00 

Cercobin 700 wp 1 Kg 29,00 29,00 

Total 
   

375,50 

 
Os gastos com inseticidas se encontram discriminados na Tabela 6, a 

proteção contra praga na lavoura totaliza R$ 623,50, durante o ciclo produtivo da 

lavoura. 

 
Tabela 6 - Inseticidas utilizados no ciclo da cultura. 

Produto Quant. Unid. 
Valor Unid. 

(R$) 
Valor de Uso 

(R$) 

Evidence 700 wg 2 Pacote 30g 9,00 18,00 

Kraft 36 ec 0,4 Lt 55,00 22,00 

Oberon 1,6 Lt 130,00 208,00 

Connect 2 Lt 65,00 130,00 

Premio 0,4 Lt 550,00 220,00 

Tiger 100 ec 0,3 Frasco 225 Ml 85,00 25,50 

Total 
   

623,50 

 

A fertirrigação na cultura do tomate é amplamente utilizada, uma vez que 

os nutrientes quanto distribuídos por este mecanismo apresentam elevada 

eficiência, pela boa distribuição, também ocorre redução na mão de obra necessário 
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a aplicação. Na Tabela 7 consta o produtos utilizados neste sistema, com seus 

respectivos valores, que totalizaram R$ 575,50. 

 

Tabela 7 - Produtos utilizados na fertirrigação e suas respectivas quantidades e 
valores. 

Produto Quant. Unid. 
Valor Unid. 

(R$) 
Valor de Uso 

(R$) 

Sulfato de magnésio 3 Saco (25 Kg) 35,00 105,00 

Nitrato de cálcio 3 Saco (25 Kg) 47,00 141,00 

Cloreto potássio branco 3,5 Saco (25 Kg) 37,00 129,50 

 Fosfato monoamônico 2 Saco (25 Kg) 100,00 200,00 

Total 
   

575,50 

 
A Tabela 8 apresenta alguns itens que não se enquadram nas tabelas 

apresentadas anteriormente, entre eles constam fertilizantes foliares, óleo mineral, e 

fitas utilizadas na condução das hastes da planta, que totalizaram R$ 213,00. 

 
Tabela 8 - Outros itens utilizados no decorrer do cultivo. 

Produto Quant. Unid. 
Valor Unid. 

(R$) 
Valor de Uso 

(R$) 

Fitilho  5 Rolo 1500m 14,00 70,00 

Foliar Ca Bo 2 Lt 12,00 24,00 

Biozyme tf 0,4 Lt 110,00 44,00 

Assist 2 Lt 9,00 18,00 

Best clean 0,5 Lt 114,00 57,00 

Total 
   

213,00 

 

As despesas totais na condução da lavoura totalizaram R$ 2988,00, ou 

seja, no decorrer de uma safra foi gasto este montante na proteção contra pragas e 

doenças, fertirrigação, entre outros materiais. 

 

5.3. PRODUÇÃO E RECEITA 

 

A partir dos levantamentos realizados, obteve-se que em média uma 

estufa modelo londrina, com dimensões de 52 por 22 m atinge uma produção total 

de 400 caixas de 21 kg. De forma que 250 caixas são de tomate AA e 150 de tomate 

A, em geral a remuneração obtida pelo produtor no tipo A é bastante inferior a do 

tipo AA, uma vez que este é considerado de segunda qualidade, onde o principal 

determinante é o tamanho do fruto. Durante o ciclo é usual a colheita de ambos, já 
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que as planta apresentam no início frutos de maior calibre e encerram com uma 

produção de frutos menores. 

Com relação ao preço de venda, este foi obtido a partir da série histórica 

fornecida pelo CEASA-PR, onde realizou-se a consulta do preço atingido pela 

cultura nos últimos 5 anos, posteriormente foi reduzido R$ 10,00 por caixa deste 

preço, que é o custo que os atravessadores deduzem para entregar o produto no 

CEASA, após esse desconto foi feito o deflacionamento do preço com base no IGP-

DI, para assim compor o preço médio deflacionado obtido pelo produtor. 

O gráfico 1 apresenta a série de preços deflacionados recebidos pelo 

produtor, nota-se a grande variabilidade de preço do decorrer dos 5 anos 

analisados, já que se trata de uma cultura com altamente perecível, e produção 

sujeita as variações climática, o que faz com haja períodos com maiores e menores 

oferta, impactando assim nos preços. Desta forma o preço médio deflacionado 

obtido pelo produtor no decorrer dos 5 anos foi de  R$ 38,05 para o tomate AA. 

 
Gráfico 1 - Série de preços deflacionados do tomate extra AA (R$/caixa) recebida 
pelo produtor no período de janeiro/2010 a outubro/2014. 

 
 
 

Conforme já mencionado anteriormente o tomate A apresenta 

remuneração inferior ao tipo AA, o Gráfico 2 apresenta o preço médio deste, 

descontado a margem do atravessador (R$ 10,00/caixa). Neste tipo o preço também 

sofre significativas oscilações no período analisado, com remuneração média 

deflacionada de R$ 18,07 ao produtor. 
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Gráfico 2 - Série de preços deflacionados do tomate extra A (R$/caixa) recebida 
pelo produtor no período de janeiro/2010 a outubro/2014. 

 
 
 
A produtividade é algo bastante variável no setor agrícola, principalmente 

quanto se opera no ramo de hortifruti, onde geralmente se encontra elevadas 

produtividades, e grandes oscilações, já que são fortemente afetadas por condições 

climáticas, e ataque de pragas e doenças. Na cultura do tomate encontramos a 

mesma situação, levando em conta esse fatores, no levantamento realizado com 

produtores e assistência técnicas da região, obteve-se que a produtividade média se 

encontra ao redor de 450 caixas em estufa de 52x22 metros, sendo 250 caixas de 

tomate tipo AA e 150 do tipo A. Ao se considerar os preços médios deflacionados ao 

produtor encontra-se uma remuneração de R$ 9.505,40 com o tomate AA e R$ 

2.711,16 com o tipo A, o que totalizou R$ 12.216,60 (TABELA 9).  

 
Tabela 9 - Produção média em caixa, preço médio deflacionado ao produtor e 
receitas em estufa modelo londrina de 52x22. 

Produção (Caixas 21 Kg) Pr. Médio Deflacionado (R$) Total (R$) 

250 38,02 9.505,40 

150 18,07 2.711,16 

400 30,54 12.216,60 

 

5.4. MÃO DE OBRA NA CONDUÇÃO DA LAVOURA 

 

A lavoura de tomate exige grande dedicação em sua condução, na região 

analisada predomina o sistema de parceria, onde o proprietário disponibiliza a terra, 
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a estufa, e todos os insumos necessários ao cultivo no ciclo da cultura, e este 

recebe 65% do valor produzido, já o parceiro ou “porcenteiro” como também é 

conhecido, é responsável por toda a mão de obra empregada na estufa, desde o 

plantio a colheita, ficando com 35% do valor obtido. 

Desta forma considerando a produção de 400 caixas e o preço médio de 

R$ 30,54, o desembolso com mão de obra é de R$ 4.275,79. 

 
Tabela 10 - Mão de obra condução da lavoura 

Mão de obra   %  Total (R$) 

 Participação na produção          35,00  4.275,79 

 
 

5.5. FLUXO DE CAIXA 

 

A partir dos dados levantados, como custo do implantação da estufa, mão 

de obra, despesas na condução da lavoura, entre outros foi possível elaborar o fluxo 

de caixa do empreendimento, permitindo uma analise mais aprofundada, este se 

encontra na Tabela 11. 

No fluxo de caixa foi considerado um horizonte de análise de 3 

anos,embora sua durabilidade seja algo que pode sofre variação, ao se observar as 

estufas da região determinou-se que este é um período razoável para ser  utilizado 

na análise. Como a cultura apresenta um ciclo curto, ao redor de 4 a 5 meses, é 

possível o cultivo de duas safra no decorrer de uma ano, o que totaliza 6 safra no 

horizonte analisado. 

Várias das informações contidas no fluxo foram anteriormente discutidas, 

exceto: 

Terra – Considerou-se o valor da terra de R$ 24,723.00/ha e uma área 

ocupada de 18000 m², o que atribuí a área utilizada pela estufa o valor de R$ 

4,462.80. 

Valor residual da estufa – neste consta R$ 100,00, valor referente a 

reaproveitamentos de madeira e arames empregados. 

Manutenção da estufa – atribui-se um valor de 30% sobre o valor total de 

construção da estufa no decorrer de sua vida útil, para possíveis reparos do filme 

plástico, madeiramento, e sistema de irrigação, totalizando R$ 526,91 por safra. 
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Tabela 11 - Fluxo de caixa, contendo VPL - Valor Presente Líquido (taxa de 6%) e 
TIR – Taxa Interna de Retorno. 

Ano 0 1 2 3 

Entradas / safra 0 1ª 2ª 1ª 2ª 1ª 2ª 

Venda produção 
 

  12.216,56    12.216,56    12.216,56    12.216,56    12.216,56     12.216,56  

Terra 
      

     4.876,60  

Estufa 
      

        100,00  

Total     12.216,56    12.216,56    12.216,56    12.216,56    12.216,56     17.193,16  

        Saídas               

Terra       4.462,81  
      Estufa     10.538,10  
      Total     15.000,91                -                  -                  -                  -                  -                   -    

        Desembolsos               

Mão-de-obra 
 

    4.275,79      4.275,79      4.275,79      4.275,79      4.275,79       4.275,79  

Insumos pré-plantio 
 

    1.200,50      1.200,50      1.200,50      1.200,50      1.200,50       1.200,50  

Fungicidas/bactericidas        375,50         375,50         375,50         375,50         375,50          375,50  

Inseticida/acaricidas 
 

       623,50         623,50         623,50         623,50         623,50          623,50  

Fertirrigação 
 

       575,50         575,50         575,50         575,50         575,50          575,50  

Outros 
 

       213,00         213,00         213,00         213,00         213,00          213,00  

Manutenção estufa 
 

       526,91         526,91         526,91         526,91         526,91          526,91  

Total                  -        7.790,70      7.790,70      7.790,70      7.790,70      7.790,70       7.790,70  

        Saldo Safra -   15.000,91      4.425,86      4.425,86      4.425,86      4.425,86      4.425,86       9.402,46  

Saldo Ano -   15.000,91                          8.851,71                          8.851,71                         13.828,31  

        TAXA  VPL  

0,06 -   15.000,91      4.175,34      4.175,34      3.939,00      3.939,00      3.716,03       7.894,48  

VPL     12.838,28  
      TIR 44,23% 
       

Ao analisar-se o fluxo de caixa observa-se que em todas as safras e anos 

apresentaram valores absolutos positivos, chegando a obter receita de R$ 8.851,71 

ao ano, no entanto, a análise não pode se basear somente nestes valores, o que 

tornou necessário o cálculo do VPL e da TIR, que são os parâmetros a serem 

realmente levados em consideração na determinação da viabilidade. 

No cálculo da VPL foi considera uma taxa de 6% a.a., também conhecida 

como taxa de oportunidade, que é um retorno aproximando que o investidor pode 

obter em aplicações financeiras, utilizando esta taxa de oportunidade de 6%, o VPL 

foi positivo em R$ 12.838,28. O que torna o investimento na cultura viável quando 

comparado a taxa de oportunidade de 6% a.a. 
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Com relação a TIR que é a taxa que faz com que o VPL se iguale a zero, 

ou seja, a taxa que torna indiferente investir ou não na atividade, esta foi de 44,23%, 

valor bastante elevado, o que torna viável investir na cultura, já que em poucos 

empreendimentos se consegue retornos deste patamar. No ramo do hortifruti é 

comum a obtenção de elevados ganhos em relação ao capital investido, por se 

tratarem de culturas que apresentam intenso uso dos fatores de produção e 

elevados riscos. 

 

5.6. CUSTOS FIXOS, CUSTOS VARIÁVEIS E MARGENS 

 

Os custos fixos são encontrados nas mais variadas formas de 

investimentos, este podem ser compostos por variados itens, no caso da produção 

de tomate em ambiente protegido, estes são compostos pela depreciação da estufa 

e juros sobre o capital, ou seja, juros referentes ao valor de implantação da estufa e 

sobre o valor da terra ocupada. 

Desta forma conforme se observa na Tabela 12, o maior custo fixo foi a 

depreciação da estufa, participando com 85% do custo fixo total, já os juros sobre a 

estufa e referente a terra tiveram uma participação menor (14%) sobre os custos 

fixos. 

 

Tabela 12 - Análise dos custos fixos, por ano, safra, por caixa produzida e 
participação (%) nos custos fixos total. 

Custos Fixos  

 Depreciação          

 Itens  Ano (R$) Safra (R$) Caixa (R$) Part. (%) 

 Estufa  3.479,37 1.739,68 4,35 85,31 

 Total  3.479,37 1.739,68 4,35 85,31 

      Juros   Taxa 0,06 
   Itens  Ano (R$) Safra (R$) Caixa (R$) Part. (%) 

 Estufa  319,14 159,57 0,40 7,82 

 Terra  280,18 140,09 0,35 6,87 

 Total  599,33 299,66 0,75 14,69 

 Custo Fixo Total  4.078,69 2.039,35 5,10 100,00 

 

Outro componente do custo total de um empreendimento é o custo 

variável, ou seja, aqueles que ocorrem do decorrer do ciclo produtivo, e caso não 
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haja cultivo não ocorreram, diferentemente dos custos fixos que ocorrem independes 

de se estar cultivando ou não. 

Nos custos variáveis (TABELA 13) os itens que mais o impactaram foram 

a mão de obra, com 54% do custo variável total, seguida dos insumos pré-plantio 

com 15%, já os demais itens tiveram participação variando entre 2 e 8% do custo 

variável total. 

 
Tabela 13 - Análise dos custos variáveis, por ano, safra, por caixa produzida e 
participação (%) nos custos variável total. 

Custos Variáveis  

 Itens  Ano (R$) Safra (R$) Caixa (R$) Part. (%) 

 Mão de obra  8.551,59 4.275,79 10,69 54,88 

 Insumos pré-plantio  2.401,00 1.200,50 3,00 15,41 

 Fungicidas/bactericidas  751,00 375,50 0,94 4,82 

 Inseticida/acaricidas  1.247,00 623,50 1,56 8,00 

 Fertirrigação  1.151,00 575,50 1,44 7,39 

 Outros  426,00 213,00 0,53 2,73 

 Manutenção estufa  1.053,81 526,91 1,32 6,76 

 Custo Variável Total  15.581,40 7.790,70 19,48 100,00 

 

Após elaborar os custos variáveis e fixos, é possível pela subtração da 

receita determinar a margem bruta e líquida, de forma que a margem bruta é o 

resulta da subtração do custo variável da receita bruta e margem líquida é o 

resultado da subtração custo variável e fixo da receita bruta. 

Estes cálculos encontram-se apresentados na Tabela 14, do preço médio 

de R$ 30,54 por caixa, R$ 19,48 é composto pelos custos variáveis, o que gera uma 

margem bruta de R$ 11,06 por caixa, e R$ 5,10 por caixa de custos fixos, finalizando 

assim com uma margem líquida de R$ 5,97 por caixa. 

 

Tabela 14 - Análise da receita, custos e margens, por ano, safra, por caixa 
produzida e participação (%) na receita. 

Itens Ano (R$) Safra (R$) Caixa (R$) Part. (%) 

 Receita Bruta  24.433,11 12.216,56 30,54 100,00 

 Custos Fixos  4.078,69 2.039,35 5,10 16,69 

 Custos Variáveis  15.581,40 7.790,70 19,48 63,77 

 Margem Bruta  8.851,71 4.425,86 11,06 36,23 

 Margem Liquida  4.773,02 2.386,51 5,97 19,54 

 

 



25 
 

5.7. SAZONALIDADE 

 
Com os dados obtidos junto a o CEASA-PR, além do preço médio 

também foi possível elaborar a sazonalidade para dos preços recebidos pelos 

produtores dos tomates tipo AA e A. 

Esta análise foi realizada com o intuito de a partir dos dados históricos 

identificar em quais períodos obteve-se as melhores remunerações. No tomate AA 

(GRÁFICO 3) observa-se que entre janeiro e junho é o período que apresenta as 

melhores remunerações, chegando a atingir cotações até 34% acima da média. Já 

no período entre agosto e dezembro o preço encontra-se com valores inferiores a 

média, atingindo remunerações equivalentes a 55% do preço médio histórico. 

 
Gráfico 3 - Sazonalidade do tomate extra AA. 

 
 
Já o tomate tipo A (GRÁFICO 4), considerado de qualidade inferior, 

demonstra comportamento distinto do tipo AA, uma vez que sua distribuição de 

preços difere do tipo apresentados anteriormente, no tipo A, o preço manteve-se 

acima da média entre os meses de março a agosto, já entre agosto e março os 

preços se apresentam abaixo da média. 
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Gráfico 4 - Sazonalidade do tomate extra A. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do levantamento realizado e cálculos desenvolvidos pode-se 

concluir que o cultivo do tomate região analisada apresenta viabilidade, com 

margem liquida ao redor de R$ 5,97 por caixa e elevada taxa interna de retorno 

(44%). Pode-se observar também que a época mais adequada a comercialização 

encontra-se entre os meses de janeiro e agosto considerando os tipos AA e A. 

É importante destacar que os resultados obtidos são válidos para a região 

de Grandes Rios - PR, não podendo ser extrapolados para outras localidades, pois 

podem ter composição de custos e comercialização diferenciada, o que necessitaria 

da realização de um novo levantamento local. 

Sugere-se desta forma que outros estudos em regiões distintas sejam 

feitos a fim de avaliar se esta percepção de viabilidade se replica em outras 

condições edafo-climáticas bem como de mercado. 

Por fim, este estudo que buscou analisar a viabilidade da produção de 

tomate na região de Grandes Rios no estado do Paraná. Tendo como finalidade a 

busca de um sinalizador de possibilidades para os produtores rurais a fim de que 

ocorra uma diversidade agrícola que lhe permita a sua sustentabilidade. 
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