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RESUMO 

 

 

Os sistemas agroflorestais (SAF) são uma alternativa de produção de alimentos e 

produtos de origem florestal, de maneira sustentável. Esses sistemas produtivos 

apresentam vantagens devido a uma utilização sustentável dos recursos naturais e 

uma menor utilização de insumos externos, viabilizando os cultivos, inclusive em 

pequenas propriedades rurais. Aspectos como a conservação da biodiversidade e 

proteção do solo e da água são realizados em propriedades sem que os aspectos 

financeiros sejam afetados negativamente. A elaboração deste trabalho visou 

realizar, um planejamento técnico de produção agroflorestal, na região dos Campos 

Gerais no Paraná, com o intuito de elaborar um plano de negócios. 
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ABSTRACT 

 

Agroforestry systems (AFS) are an alternative for food production and forestry 

products in a sustainable manner. These production systems have advantages due 

to a sustainable use of natural resources and a lower use of external inputs, allowing 

the crops, including in small rural properties. Issues such as the conservation of 

biodiversity and protection of soil and water, properties are held without the financial 

aspects are affected negatively. This work aimed to accomplish, a technical planning 

agroforestry production, in the region of Campos Gerais in Paraná, in order to draw 

up a business plan.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A agricultura e a silvicultura moderna ou convencional, que é voltada a 

indústria tem se mostrado mais preocupada com a maximização da produção e do 

retorno econômico em curto prazo do que com a otimização dos recursos naturais e 

do espaço, causando com isso uma série de impactos ambientais e até mesmo 

sociais. 

 Segundo Amador, 200?, tais cultivos baseiam-se em produção de 

monoculturas, que com o passar do tempo causam a compactação do solo, a perda 

de fertilidade, devido, a erosão e lixiviação de nutrientes e perda de biodiversidade 

do ambiente. Além desses fatores, o sistema é considerado de baixa eficiência 

energética, pois necessita de muitos insumos como adubos químicos e diferentes 

tipos de agrotóxicos, utilizados para combater pragas decorrentes de um 

ecossistema desequilibrado. Por sua vez, componentes químicos, quando usados 

indiscriminadamente, causam impactos, muitas vezes contaminando os solos, a 

água, animais e até seres humanos. 

 Atualmente, a agricultura moderna vai além desse pacote tecnológico acima 

citado, ao incluir as sementes “bio-engenheiradas”, ressaltando ainda mais a 

dependência do agricultor pelos insumos acoplados (ALMUDENA, 1998 apud 

PENEIREIRO, 1999). 

 O ganho econômico da produção convencional provém da exploração dos 

recursos naturais, não se preocupando com a sustentabilidade dos sistemas 

produtivos em longo prazo. 

 O resultado desta abordagem tem sido o desenvolvimento de uma 

superprodução, através de uma agricultura industrial que apresenta grande 

dificuldade de manter a qualidade ambiental, os recursos naturais, a segurança 

alimentar e a qualidade de vida rural (GLIESSMAN, 1990 apud PENEIREIRO, 1999). 

 O investimento para este tipo de produção, como a compra de implementos, 

adubos e agrotóxicos, é muito alto por isso tem se mostrado economicamente 

inviável para pequenas propriedades rurais.  

 Apesar de representar uma significativa parcela na produção nacional, os 

agricultores familiares ainda carecem de sistemas de produção apropriados à sua 
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capacidade de investimento, ao tamanho de suas propriedades rurais e ao tipo de 

mão de obra empregada (ARMANDO, BUENO, e SILVA ALVES, 2002).  

 Além disso, muitas vezes a matéria prima de origem florestal é escassa, para 

o uso nas propriedades rurais, onde pode ser utilizados para diversas construções, 

postes ou mourões para cercas, lenha entre outras finalidades possíveis de 

utilização da madeira.   

Como alternativa à agricultura moderna principalmente para a agricultura 

familiar, podem ser utilizados os sistemas agroflorestais (SAF’s), que tem se 

mostrado muito eficientes. Esse sistema produtivo apresenta vantagens devido a 

uma utilização sustentável dos recursos naturais e uma menor utilização de insumos 

externos, causando menos impactos ambientais. Além disso, apresenta vantagens 

econômicas, pois a variedade de produtos, incluindo produtos provenientes das 

espécies arbóreas, garante uma renda diversificada. 

 Nos sistemas agroflorestais são utilizadas várias espécies que originam 

diferentes tipos de produtos ou serviços para o sistema. Os produtos podem ser 

madeiras com diversas finalidades, produtos não madeiráveis, como por exemplo, 

óleos essenciais, frutas, mel, sementes, entre outros. As plantas também podem 

apresentar outras características interessantes para a propriedade como, proteção 

contra ventos fortes ou geadas, sombreamento para culturas, deposição de matéria 

orgânica, proteção contra erosão, fixação de nitrogênio, melhorando as condições 

produtivas do local.   

 Diante do contexto, o presente trabalho tem o intuito de propor um plano de 

negócio visando à implantação de um sistema agroflorestal para a Região dos 

Campos Gerais.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVOS GERAIS 

 

Propor um plano de negócio visando à implantação de um sistema 

agroflorestal (SAF) e uma unidade de beneficiamento de frutas, na Colônia 

Witmarsum, no município de Palmeira, Paraná. 

 

 

   

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 - Definir as espécies, seus usos e seus benefícios para o Sistema 

agroflorestal. 

 - Definir os espaçamentos e o desenho agroflorestal. 

 - Analisar a viabilidade técnica e econômica dos principais produtos.  
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1. SISTEMAS AGROFLORESTAIS (SAF’s) 

 

 Os sistemas agroflorestais são formas alternativas do uso da terra em que 

diversos tipos de plantas florestais, são associados a cultivos agrícolas e/ou com 

animais num mesmo local de forma simultânea ou sequencial, com o objetivo de 

melhorar a produção de forma sustentável (DUBOIS, 2009). 

 Os estudos relacionados a este tipo de sistema produtivo comprovam que 

ocorre o aumento de fertilidade do solo ao longo do tempo. Isso ocorre, pois os 

SAF’s protegem o solo e a água, a deposição de matéria orgânica e a nitrogenação 

do solo melhoram a qualidade e a biodiversidade do solo, que auxilia na 

decomposição da matéria orgânica, fornecendo os nutrientes de forma mais eficiente 

para as plantas incluídas no sistema produtivo (GOHST, 1995, PENEIREIRO 1999, 

DUBOIS 2009). 

 Com a melhoria da fertilização do solo e com a diminuição da perda de 

nutrientes pela erosão, o sistema se torna menos dependente de insumos externos, 

tornando-o viável economicamente e criando um ambiente e produtos mais 

saudáveis.  

 Os sistemas agroflorestais buscam seguir a lógica da própria natureza 

compreendendo sua estratégia de vida, atuando no sentido de possibilitar cada vez 

mais vida, ou seja, inspirando-se na sucessão natural e nos agentes naturais 

dinamizadores do sistema (vento, insetos, etc.) (PENEIREIRO, 1999).  

   

3.2. TIPOS DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS 

 

 Existem diferentes tipos de SAF’s, segundo Miller (2009) “existem no Brasil 

duas principais linhas de pensamento, os SAF’s agroecológicos e os da linha 

agronômica ou convencionais, que se diferenciam basicamente pela quantidade de 

espécies utilizadas e a dinâmica da produção”. Dentre essas duas principais 

divisões ainda é possível distinguir os sistemas em outros grupos, de acordo com as 

combinações, tais como: sistemas silviagrícolas, silvipastoris e agrossilvipastoris, 

podendo ser estáticos ou dinâmicos. 
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3.2.1. SAF’s agronômicos 

 

 Os SAF’s agronômicos apesar de incluir o componente florestal na 

propriedade rural são parecidos com a agricultura convencional, pois apresentam 

pouca diversidade de espécies, promovendo com isso poucas interações e 

consequentemente gerando poucos produtos (MILLER, 2009). 

 Esse tipo de sistema apresenta pouca flexibilidade em relação ao desenho 

dos SAF’s e o plantio é feito no espaçamento final do sistema, tendo uma dinâmica 

menor que os sistemas gerados a partir da sucessão natural das espécies, por isso, 

são classificados como estáticos. 

 Nos sistemas estáticos as intervenções realizadas, ao longo do tempo na 

floresta, não afetam a estrutura do sistema, como exemplo típico pode-se citar o 

cultivo de cacau no sistema cabruca (MILLER, 2009). 

 O sistema cabruca consiste em fazer o raleamento da floresta nativa 

(cabrocar, inclusive retirando madeiras comerciais), eliminando a vegetação de 

menor porte e mantendo grande parte as árvores de grande porte. 

 O consórcio “café/ ingá/ louro-pardo” quando mantido sem modificações 

dinâmicas e sem podas periódicas dos ingazeiros, é outro exemplo de SAF estático: 

as únicas intervenções são a colheita do café e as capinas (REBRAF, 2007). 

 A quantidade de podas e desbastes é menor, porém o plantio no 

espaçamento final exige que sejam realizadas mais operações de roçada devido ao 

espaço deixado nas entre linhas (DUBOIS, 2009).  

 Segundo Miller (2009) “o excesso de limpeza do terreno causa a diminuição 

de produção de matéria orgânica, comprometendo o potencial regenerativo e as 

qualidades físico-químicas do solo”. 

 Os sistemas convencionais são utilizados, porque exigem menos 

conhecimento sobre a dinâmica da vegetação e, portanto são mais simples de 

manejar, porém na produção em SAF’s convencionais com a utilização de poucas 

espécies faz se necessário o uso de defensivos químicos, pois existe a ocorrência 

de pragas que comprometem economicamente o sistema, isso ocorre porque o 

agroecossistema não se encontra em equilíbrio. 
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3.2.2. SAF’s agroecológicos 

 

 Em sistemas mais adensados, característica da abordagem agroecológica, 

geralmente utiliza-se um maior número de espécies, o que contribui ao maior 

equilíbrio ecológico (MILLER, 2009). Os sistemas de produção apresentam maior 

flexibilidade em relação ao desenho da floresta e às espécies utilizadas.  

 Além de fornecer uma quantidade maior de matéria orgânica, uma variedade 

maior de espécies, fornece um maior equilíbrio entre pragas (insetos herbívoros) e 

seus inimigos naturais, de diversas formas. Segundo Altieri (1994, apud Peneireiro, 

1999) o equilíbrio entre pragas e inimigos naturais depende de um agroecossistema 

com diversidade de espécies, que criam microambientes num sistema, com 

diferentes funções. 

 As plantas estabelecem um maior equilíbrio fornecendo, hospedeiros, como 

presas alternativas, durante períodos de escassez da praga, alimento (néctar e 

pólen), para parasitoides adultos e predadores, e refúgios para oviposição. Estas 

técnicas têm como objetivo manter as populações de insetos, em quantidades 

aceitáveis, durante períodos extensos para assegurar a sobrevivência contínua dos 

insetos benéficos (MILLER, 2009). 

 Os SAFs agroecológicos são desenvolvidos a partir da sucessão e da 

regeneração natural. Este tipo de trabalho é desenvolvido por pesquisadores 

observadores da natureza, como por exemplo, o agrônomo Ernst Götsch, (1995) que 

define o processo de sucessão natural de espécies como consórcios que tem uma 

determinada função no sistema e que darão origem a novos consórcios diferentes, 

mais exigentes em fertilidade ou que necessitam de um ecossistema diferente do 

encontrado em um momento inicial, sendo um processo altamente dinâmico. 

 A sucessão ecológica é uma sequência de mudanças na comunidade vegetal, 

em resposta às condições do ambiente. Alguns indivíduos morrem e outros ocupam 

o espaço deixado, é um processo natural de mudanças nos tipos de espécies, que 

ocorre devido à diferença de adaptação para obtenção de nutrientes, luz, água, 

espaço, etc (REIS, SILVA E TRES, 2010).     

 Este tipo de produção é feita pelo plantio misto e com a dispersão de muitas 

sementes de várias espécies diferentes simultaneamente. Para fazer a implantação 

através do uso de sementes é necessário utilizar um número grande de sementes 
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para que a quantidade de plantas estabelecidas seja satisfatória, pois muitas plantas 

se perdem no campo e muitas sementes nem germinam (DUBOIS, 2009).  

 Como a amplitude genética existente em um lote de sementes é muito maior 

do que a existente em um número reduzido de mudas, o uso de sementes para 

implantar o SAF, em vez de mudas, também constitui um processo ativo de 

melhoramento. A seleção, natural nesse caso, é feita nas condições encontradas no 

campo, e não em viveiros com condições controladas. (MILLER, 2009). 

 Com a prática do plantio de consórcios adensados tenta-se preencher os 

diversos nichos com as culturas de interesse econômico, usando alta densidade de 

plantio em policultura com a mesma densidade usada em monocultura, só que 

combinadas entre pioneiras, secundárias, intermediárias e transicionais. 

(PENEIREIRO, 1999). 

 As práticas de desbaste se assemelham com práticas silviculturais onde é 

realizado o desbaste para liberar espaço, diminuindo a competição das plantas por 

luz e por nutrientes, selecionando os indivíduos de maior interesse conforme suas 

características. As árvores cortadas neste caso são utilizadas na propriedade para 

diversas finalidades como: varas, lenha entre outras utilidades. 

 Como a atividade florestal é de longo prazo a flexibilidade da produção é uma 

vantagem, pois as mudanças nem sempre são previsíveis, podem ocorrer mudanças 

socioeconômicas que afetem o mercado, e um sistema dinâmico possibilita várias 

opções ao longo da evolução do sistema, como por exemplo, favorecer uma ou 

outra espécie de maior interesse (MILLER, 2009). 

 É importante ressaltar que as técnicas utilizadas para o controle de plantas 

daninhas, pragas e doenças, através do uso de agrotóxicos, não são abordados 

como técnicas de manejo dessa proposta de SAF dirigido pela sucessão natural, 

porque está alicerçado em outro paradigma. Inclusive, o próprio conceito de 

competição, muito presente nos sistemas agrícolas convencionais, tem um sentido 

muito distinto nessa proposta (GÖTSCH, 1995, apud PENEIREIRO, 1999). 

 Segundo Götsch (1995 apud Peneireiro, 1999), duas ou mais espécies 

podem ocupar espaços muito próximos, se forem plantas que ocupam estratos 

diferentes e tiverem funções diferentes no sistema. Dessa forma o conceito de 

competição é alterado, pois a competição só ocorre se as plantas estiverem 
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disputando os mesmos recursos, o que não acontece se as plantas desempenharem 

um papel complementar no ecossistema. 

 O mesmo pode ser admitido para alguns animais que são considerados 

pragas em outros sistemas produtivos 

 

“dessa forma, os animais podem ser vistos também como “ajudantes”, 

distribuidores, intermediadores, dispersores, transformadores, que 

dinamizam o processo sucessional (Götsch, 1995). As formigas cortadeiras 

têm sido muito consideradas nesse papel, pois pelo fato de cortarem as 

plantas que estão criando tensão no consórcio podem ser usadas como 

indicadoras do que deve ser podado ou retirado do sistema” (PENEIREIRO, 

1999). 

 

 Os sistemas Agroflorestais podem ser subdivididos em diversas categorias, 

ou técnicas, conforme as suas funções e objetivos. 

 

3.2.3. Sistema silviagrícola 

 

 Os sistemas silviagrícolas são baseados na combinação de árvores, arbustos, 

com cultivos agrícolas. Nestes sistemas os principais produtos são os cultivos 

agrícolas.  As espécies arbóreas são colocadas no consórcio para fornecerem 

sombra, proteção contra ventos e geadas, proteger o solo e a água e auxiliar na 

ciclagem de nutrientes, não tendo muita importância econômica. 

 Os principais exemplos de sistemas silvi-agrícolas são o cultivo do café, da 

erva mate, sombreados por outras espécies arbóreas. Nestes sistemas além de 

conservar melhor os recursos naturais, as espécies agrícolas cultivadas apresentam 

uma melhor qualidade e podem ser comercializados por um valor melhor, 

favorecendo o cultivo. 

  

3.2.4. Sistema silvipastoril 

 

 O sistema silvipastoril é uma forma de consorciar cultivos florestais com 

plantas forrageiras, utilizadas como pastagens para produção animal. Esse sistema 

tem por finalidade reunir as vantagens econômicas dos setores florestal e pecuária. 
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O setor florestal apresenta boas perspectivas de mercado e a pecuária oferece um 

retorno financeiro mais rápido e constante. 

 Segundo Porfírio da Silva (2004), “a presença de árvores, dispostas de forma 

adequada, favorece o bem-estar animal bem como promove melhorias a produção 

forrageira”. 

 A produção de plantas forrageiras é beneficiada, porque o uso em pastagens 

de árvores e arbustos dotados de raízes profundas possibilita a captação de 

nutrientes do solo, em horizontes inacessíveis às raízes da grande maioria das 

espécies forrageiras herbáceas e, desta forma, ocorre um processo contínuo de 

adubação natural das pastagens pela caída de folhas e ramos das espécies de porte 

alto (REBRAF, 2007). 

 As árvores oferecem proteção contra geadas, ventos e chuvas fortes, além de 

fornecer sombra ao gado. Para não se tornarem estressados os animais precisam 

encontrar nas pastagens abrigos de sombra, onde possam ficar pelo menos nas 

horas de calor intenso (DUBOIS, 2009). 

 As árvores podem ser distribuídas de diferentes formas na pastagem, 

conforme as condições do terreno ou a regeneração natural, caso houver.  Elas 

podem ser plantadas em linhas, formando quebra ventos, seguindo curvas de nível 

ou dividindo os piquetes. Também podem ser distribuídas de forma mais ou menos 

uniforme, isoladas ou em forma de bosquetes. 

  

3.2.5. Sistema agrossilvipastoril 

 

 Os sistemas agrossilvipastoris são constituídos de uma combinação de 

técnicas produtivas silviagrícolas e silvipastoris, onde geralmente são criados 

animais de médio e pequeno porte. Como por exemplo, a criação de galinhas ou 

porcos em quintais agroflorestais (REBRAF, 2007). 

 Neste caso os animais podem usufruir de alimentos do local e das condições 

climáticas mais agradáveis do sistema e contribuem com a melhoria do solo, 

estercando e fuçando ou ciscando em busca de alimento. Dessa maneira, 

integrando se a produção animal e a vegetal, é possível reduzir custos e a 

dependência de insumos de fora da propriedade. (MÜLLER, ROCHA BARCELLOS, 

2000). 
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 No Paraná é comum a utilização do sistema faxinal, num ambiente modificado 

de floresta nativa com araucária, onde os diversos animais domésticos (equinos, 

suínos, caprinos e aves) são soltos em pastagens comunitárias sombreadas pelas 

árvores remanescentes. Além dos animais é produzida erva-mate para gerar uma 

renda complementar. 

 Nas mesmas propriedades, as áreas “de plantar” (quase que exclusivamente 

com culturas de ciclo curto) são “privadas” e separadas dos criadouros coletivos, por 

valos e/ou cercas. O faxinal tradicional é “conservador” da biodiversidade local, pelo 

menos quando não ocorrer sobrecarga de animais domésticos nos criadouros 

coletivos (REBRAF, 2007). 

 Também podem ser incluídas criações de peixes, em pequenos lagos, onde 

as bordas são cultivadas com espécies frutíferas, que fornecem alimento aos peixes. 

  

3.3. ARQUITETURA DO SAF 

 

 A arquitetura do SAF é a forma como as espécies estão distribuídas. Convém 

considerar aqui a estrutura vertical do SAF (existência de um ou vários estratos 

também chamados de “camadas” ou “andares”) e a densidade das espécies 

principais que conformam o consórcio agroflorestal (REBRAF, 2007). 

 Em relação à estrutura vertical o SAF pode apresentar vários estratos, sendo 

o estrato mais alto ocupado por espécies dominantes, o intermediário por espécies 

arbóreas de porte médio, geralmente umbrófilas, e um estrato de cobertura 

composto por espécies herbáceas ou arbustivas. 

 No momento de implantação do SAF e nos primeiros anos de manejo é muito 

importante dar atenção à densidade dos plantios, segundo Miller (2009), e o manual 

agroflorestal elaborado pela Rebraf (2007), o excesso de espaço entre as árvores 

pode facilitar a invasão de plantas herbáceas e arbustivas nocivas ao sistema.  

 Nesse momento é indicado o plantio de espécies que oferecem algum serviço 

ao SAF, como as adubadoras e espécies de cobertura, que devem ser submetidas a 

podas ou rebaixamentos para não competirem com as espécies mais importantes e 

também para acumular matéria orgânica.  
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3.4. FUNÇÕES DAS ÁRVORES EM SAF’S 

 

 As espécies utilizadas em sistemas agroflorestais podem apresentar 

diferentes finalidades, conforme as suas características, e por isso o planejamento 

de manejo e a distribuição das espécies deve ser realizada levando em 

consideração as funções de cada indivíduo.  

  

3.4.1. Cobertura vegetal 

 

 As plantas que são utilizadas para dar uma cobertura vegetal são de grande 

importância, pois, são estas que oferecem proteção ao solo nos primeiros momentos 

de desenvolvimento do SAF, impedindo o desenvolvimento de espécies gramíneas e 

herbáceas indesejadas, diminuem os efeitos de compactação do solo, causado pelo 

impacto das gotas de água das chuvas, a cobertura impede a erosão do solo e a 

lixiviação de nutrientes, causado pelo escorrimento superficial da água, e diminui a 

incidência dos raios solares, evitando a perda de água através de 

evapotranspiração.  São utilizadas espécies de permanência temporária, que podem 

ser exploradas economicamente viabilizando o sistema produtivo desde o inicio 

(PENEIREIRO, 1999). 

 

3.4.2. Fornecimento de matéria orgânica e Nitrogenação do solo 

 

 Com a finalidade de aumentar a produtividade da propriedade devem ser 

utilizadas espécies adubadoras e fixadoras de nitrogênio, leguminosas que fazem 

associação com microrganismos através de simbiose, como feijões, crotalárias, 

ervilhaca entre outras. É preciso tomar certos cuidados, evitar que estas plantas se 

tornem invasoras competindo com outras culturas de interesse. 

 Para melhorar o condicionamento do solo é imprescindível adicionar matéria 

orgânica ao solo, através de podas e rebaixamentos periódicos. O acumulo de 

matéria orgânica condiciona o solo, fornece nutrientes lentamente e de forma 

equilibrada (todos os nutrientes, inclusive os micro) (PENEIRREIRO, 1999 ?). 

 Todos os componentes da agrofloresta contribuem na acumulação da 

cobertura morta, principalmente as espécies perenes submetidas a podas periódicas 
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ou rebaixamento, entre elas: os ingás, as imbaúbas e muitas espécies entre as que 

são utilizadas para efeito de sombreamento. (REBRAF, 2007). 

 A cobertura morta reduz a evapotranspiração na parte superficial do solo e 

maximiza a infiltração da água das chuvas, diminuindo consequentemente a erosão 

e a lixiviação de nutrientes (PENEIREIRO, 1999).  

 Segundo a apostila do educador agroflorestal além dos fatores citados acima 

a cobertura morta favorece a vida no solo, aumenta a CTC (capacidade de troca 

catiônica) do solo, dinamizando a ciclagem dos nutrientes, acelerando o 

desenvolvimento de plantas.  

 Para formar a cobertura viva, o produtor deverá dar prioridade a espécies 

perenes ou persistentes capazes de gerar renda (DUBOIS, 2009). 

 

3.4.3. Quebra ventos 

 

 O vento influencia diretamente na produção de diversas culturas, 

primeiramente por aumentar as perdas de água por evapotranspiração e também, 

podem dispersar doenças, como é observado na cultura do café, que é muito 

sensível a ventos fortes. Em muitos casos o vento forte causa danos mecânicos, 

como a quebra de folhas e galhos que são portas de entrada para fungos e bactérias 

(REBRAF, 2007), podendo também provocar a queda de flores e fruto e a erosão do 

solo.   

 Os quebra-ventos agem diretamente sobre o ambiente, proporcionando 

sombreamento parcial ou temporário da cultura e diminuindo a velocidade dos 

ventos, podendo assim proporcionar um microclima favorável às culturas agrícolas, 

um aumento na produção e uma redução nos custos da cultura (COSTANTIN, 

200?). 

 Com a finalidade de diminuir a velocidade ou a direção do vento dominante 

são plantadas árvores que podem ter funções de adubação ou um aproveitamento 

econômico.  

 Os quebra-ventos são alinhados perpendicularmente aos ventos dominantes 

da região e não podem formar uma barreira muito fechada ou muito densa. 

(REBRAF, 2007). 
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 Quando impermeável, ele faz com que o vento, ao passar pela parte mais alta 

da barreira, provoque turbulências fortes que podem causar danos aos cultivos. 

(MONTOYA, MEDRADO, 199?). 

Um quebra vento adequado é formado de algumas linhas, sendo a primeira, a 

que recebe o vento dominante plantada com arbustos ou árvores de porte médio. A 

segunda e a terceira linha com árvores maiores e por fim novamente uma linha de 

arbustos. As espécies escolhidas devem ser preferencialmente perenifólias. Para 

manter um grau adequado de “permeabilidade” do quebra-vento, é necessário podar 

periodicamente as árvores das segundas e terceiras linhas, eliminando os ramos na 

parte inferior dos fustes (REBREAF, 2007).  

 

3.4.4. Cerca viva 

 

 As cercas vivas delimitam a área, usando uma ou mais espécies arbóreas 

que podem servir de abrigo para aves, trazer efeitos benéficos sobre o equilíbrio de 

insetos, diminuir o efeito de ventos e, se bem adensados, impedir a passagem de 

animais e pessoas. 

 Nas cercas podem ser utilizados mourões vivos, onde as árvores são 

utilizadas como postes da cerca. Esta técnica é utilizada para diminuir o custo com 

cercas. 

 

3.4.5. Tutores vivos 

 

 Os tutores são utilizados para conduzir plantas “trepadeiras”, proporcionando 

níveis de sombreamento desejado, em alguns casos melhorando as condições do 

ecossistema. Auxiliam na implantação do sistema por reduzir o custo de instalação 

de tutores, porém as árvores devem ser podadas periodicamente, para que as 

culturas não sejam sombreadas de forma excessiva. 

 São priorizadas plantas que forneçam mais de um serviço, como por exemplo, 

auxiliar na nitrogenação do solo e na deposição de matéria orgânica através da 

perda de folhas, ou, possuir flores atrativas à insetos benéficos, tais como as 

abelhas. 
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3.4.6. Plantas Melíferas 

 

 As abelhas proporcionam uma série de vantagens ao sistema produtivo, seja 

pela amplitude de serviços ambientais decorrentes de suas atividades, ou pelos 

diversos produtos gerados pelas colmeias. 

Segundo Wiese, 2000, “a apicultura é uma das atividades mais antigas e 

importantes do mundo, prestando grande contribuição ao homem através da 

produção do mel, da geleia real, da própolis, da apitoxina, da cera e do pólen, bem 

como à agricultura, pelos serviços de polinização”.  

 Plantas melíferas podem ser adicionadas num SAF para auxiliar na produção, 

aumentando a renda do proprietário, favorecendo a vida de colônias através de 

floradas atrativas, mantendo um pasto apícola durante o ano, garantindo a qualidade 

do mel e a perpetuidade das abelhas. 

 A criação de abelhas em sistemas agroflorestais apresenta vantagens como 

garantir uma boa produção de frutas e sementes viáveis através da polinização, 

aumentar a renda do agricultor com a comercialização do mel e pólen e gerar um 

maior equilíbrio ecológico no sistema, diminuindo a ocorrência de insetos que podem 

se tornar uma praga (REBRAF, 2007).  

 

3.4.7. Comestíveis 

 

 Plantas comestíveis podem gerar renda ou ser produzidas exclusivamente 

para autoconsumo, garantindo uma segurança alimentar de qualidade ao produtor 

rural e sua família. 

 As plantas utilizadas com essa finalidade podem ser frutíferas permanentes 

ou plantas anuais. As espécies anuais são de rápida produção, porém exigem maior 

cuidado com manutenções. As frutíferas arbóreas levam mais tempo para se 

estabelecer e produzir, mas são de grande importância, pois podem ser fonte de 

produtos de maior valor agregado, como geleias e compotas. 
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3.4.8. Produtos Madeiráveis 

 

 A diversidade de espécies utilizadas em sistemas agroflorestais é muito 

grande, e consequentemente os produtos madeireiros originados, também são. As 

árvores cultivadas em SAF’s podem ser comercializadas ou utilizadas na 

propriedade, como madeira para diversos usos como lenha, carvão, postes, 

mourões, cabos para ferramentas, matéria prima para a indústria moveleira ou para 

serraria, apresentando maior valor agregado.  

 As espécies de crescimento rápido, geralmente espécies pioneiras, possuem 

pouca resistência e baixa durabilidade, por isso são utilizadas como lenha. Por outro 

lado, encontram se as espécies de crescimento mais lento, com madeira de maior 

densidade e durabilidade, estas possuem uma finalidade mais nobre e maior valor 

agregado, espécies como: canela imbúia, mogno, cedro, angelim, de outras canelas 

e uma infinidade de espécies. 

 Nos SAF’s são também são utilizadas espécies exóticas, com o intuito de 

gerar produtos madeiráveis, a uva-do-japão é uma espécie típica encontrada em 

cultivos agroflorestais, pois apresenta características vantajosas ao sistema e uma 

madeira boa.  

   

3.4.9. Outros serviços 

 

 Além das diversas funções citadas acima as árvores fornecem serviços, como 

o sequestro de carbono, fornecem alimento para animais nativos, garantindo a 

biodiversidade (DUBOIS, 2009) e criam um ambiente agradável ao homem, 

facilitando o trabalho além de ser utilizado para a recreação.  

 Algumas plantas também têm propriedades medicinais ou óleos essenciais 

que podem ser explorados para fins de autoconsumo ou para comercialização.    

 
3.5. EMPREENDEDORISMO 

  

 O empreendedorismo tem evoluído nos últimos anos com o aumento do 

interesse das pessoas em tornar se independente. A busca pela realização pessoal 

ocasiona em um grande número de novos negócios, que podem auxiliar no 
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desenvolvimento econômico das regiões onde são implantados estes 

empreendimentos.  

 Segundo Dornelas (2001) “o empreendedor de sucesso possui características 

extras, além dos atributos de administradores, somados a características 

sociológicas e ambientais, permitem o nascimento de uma nova empresa”, ou de 

inovações dentro de negócios já existentes. 

  O mesmo autor ressalta que os empreendedores são indivíduos que além de 

ter uma boa visão sobre o futuro, sabem tomar decisões corretas, assumindo riscos 

e explorando ao máximo as oportunidades, dedicando se muito para atingir seus 

sonhos sempre planejando as suas atividades. 

 Para um empreendimento ter sucesso é de extrema importância fazer um 

bom planejamento e ter um amplo conhecimento sobre o ramo que a empresa é 

destinada a atuar. Por isso é muito importante realizar um plano de negócios, no 

qual são analisadas questões relativas ao novo negócio, que vão desde a sua 

descrição até a pesquisa de mercado (DORNELAS, 2001).   

 

3.6. PLANO DE NEGÓCIOS 

 

 Na elaboração do plano de negócios é feito um levantamento de dados que 

demonstram as condições do empreendimento com o objetivo de facilitar sua 

implantação e analisar sua viabilidade econômica. 

 O plano de negócios é um documento usado para descrever um 

empreendimento e o modelo de negócios que sustenta a empresa. Sua elaboração 

envolve um processo de aprendizagem e autoconhecimento, e, ainda, permite ao 

empreendedor situar-se no ambiente de negócios. 

(DORNELAS, 2001) 

 A reflexão sobre a natureza do empreendimento, os objetivos, o modelo do 

negócio, a estratégia empresarial adequada, a estrutura e os recursos necessários, 

bem como a análise da viabilidade econômica do empreendimento e a melhor forma 

de financiamento, é propiciada pelo desenvolvimento e elaboração de um plano de 

Negócios. (BERNARDI, 2006). 

  Dornelas (2001) ressalta que através da elaboração do plano de negócios é 

possível identificar oportunidades, transformando-as em diferencial competitivo da 
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empresa, gerenciar a empresa de forma mais eficiente, tomando decisões acertadas 

e estabelecer as diretrizes para o negócio, atrair investidores, parceiros, clientes, 

bancos e outros possíveis financiadores do projeto.  

 

3.6.1. Estrutura do plano de negócios 

 

 A estrutura de um plano de negócios deve ser objetiva e elaborada de tal 

forma que proporcione um entendimento completo do empreendimento, mantendo 

“uma sequência lógica que permita a qualquer leitor do plano entender como a 

empresa é organizada, seus objetivos, seus produtos e serviços, seu mercado, sua 

estratégia de marketing e sua situação financeira”. (DORNELAS, 2001). 

 Segundo Dornelas (2001) “não existe estrutura rígida e específica para se 

escrever plano de negócios, pois cada negócio tem particularidades e semelhanças, 

sendo impossível definir um modelo padrão universal e aplicado a qualquer 

negócio”. 

  

3.7. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO   

 

 O planejamento estratégico é realizado a nível gerencial, utiliza técnicas 

administrativas, avaliando as ameaças e oportunidade, pontos fortes e fracos da 

empresa, para realizar a tomada de decisões ao longo de toda a vida da instituição.  

 Para elaborar um planejamento estratégico é preciso definir metas, objetivos 

e conhecer a finalidade da empresa compondo a sua visão e missão para o futuro.   

 A visão define aonde a empresa quer chegar, a direção que pretende seguir, 

e o que ela quer ser. Já a declaração de missão deve refletir a razão de ser da 

empresa, o que ela é, e o que ela faz. (DORNELAS, 2001). 

 Para que a empresa seja eficiente é de extrema importância realizar um bom 

planejamento, com o objetivo de atingir as metas estipuladas. O planejamento é 

realizado em três níveis principais: Operacional, tático e estratégico (BERNARDI, 

2006).  

 O nível operacional é onde são realizados planejamentos de curto prazo, são 

as ações que atingirão as metas, definidas em níveis superiores da organização. O 
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planejamento operacional contém informações sobre os procedimentos básicos das 

operações e os recursos necessários para realizar as tarefas (BERNARDI, 2006). 

 A principal função do nível tático é aperfeiçoar os diferentes setores da 

empresa com a finalidade de otimizar os recursos obtendo melhores resultados de 

determinadas áreas da empresa (BERNARDI, 2006). 

 No nível estratégico é realizada uma análise da situação do negócio e 

avaliadas as alternativas, ou meios, para atingir os objetivos da empresa, com base 

na sua visão e missão (BERNARDI, 2006). 

Bernardi (2006) afirma que existem três enfoques que direcionam uma 

empresa aos objetivos, consolidação, crescimento ou diversificação.  

 A consolidação é quando o principal objetivo da empresa é de sobreviver, 

mantendo um retorno para que atinja um equilíbrio. 

  O crescimento é quando existe a preocupação em aumentar a venda do 

produto existente a novos clientes ou aumentar a venda através de novos produtos 

aos clientes já existentes. 

 A diversificação para Bernardi ocorre quando há um esgotamento do modelo 

que esta atuando, sendo necessário um reposicionamento estratégico. A 

diversificação pode acontecer na produção através da diminuição de custos, nas 

vendas através do volume de vendas e preços dos produtos, nos produtos, com 

diferenciação no design, imagem, marcas, marketing e desenvolvimento de 

produtos, ou no foco, baseando-se em segmentação de mercados. 

 Segundo Dornelas (2001) “só depois de uma análise ambiental criteriosa é 

que a empresa poderá estabelecer seus objetivos e metas, bem como as estratégias 

que programará para atingi-los”. A análise ambiental não se restringe a fatores 

externos da empresa, sendo importante avaliar as condições internas demonstrando 

os pontos fortes e fracos. 

 O mesmo autor ressalta que: “O plano de negócios deve mostrar que o 

empreendimento conhece sua empresa internamente e o que deve fazer para driblar 

os fatores externos, sobre os quais não consegue agir diretamente”. Por isso é 

importante realizar a análise SWOT (strengths, weakness, opportunities, threats – 

forças, fraquezas, oportunidades e ameaças). 
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3.7.1. Análise SWOT 

 

 Na análise SWOT são avaliados aspectos relevantes ao negócio identificando 

as fraquezas, para minimizá-las, e os pontos fortes.  

 Segundo Dornelas (2001), existem cenários de ordem macro ambiental 

(demográficos, econômicos, tecnológicos, político-legais, socioculturais) e os fatores 

micro ambientais (consumidores, concorrentes, canais de distribuição, fornecedores) 

que afetam diretamente a empresa. 

 Após identificar o ambiente que a empresa vai atuar é preciso fazer uma 

análise do ambiente interno, para conhecer as fragilidades da empresa e os efeitos 

que causam no negócio, com o objetivo de minimizar ou elimina-las, identificar os 

pontos positivos, para que se tornem o diferencial da empresa, tornando o 

empreendimento viável. 

 Com a análise SWOT definida, a empresa poderá identificar seus fatores 

críticos de sucesso, que deverão ser o foco de atenção de sua gestão. Assim, os 

objetivos e metas podem ser definidos com mais precisão e coerência. (DORNELAS, 

2001) 

 

3.7.2. Estudo de mercado 

 

 O estudo de mercado é a análise do ambiente que a empresa vai atuar, 

identifica a quantidade dos possíveis consumidores, bem como as suas 

características, além de fazer uma análise de seus concorrentes.   

 Toda a estratégia de negócio depende de como a empresa abordará seu 

mercado consumidor, procurando se diferenciar da concorrência, agregando maior 

valor aos seus produtos/serviços, com o intuito de conquistar seus clientes 

continuamente. A análise de mercado é considerada por muitos a parte mais 

importante do plano de negócios, e também a mais difícil de se fazer 

(DORNELAS,2001). 

 Além de conhecer o perfil dos clientes e suas ambições para satisfazê-los é 

importante conhecer a concorrência. Segundo Dornelas (2001), concorrentes não 

são somente os empreendimentos que oferecem produtos similares, mas são 

aqueles que de alguma forma desviam a atenção dos clientes para que consumam 
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outros produtos. Se a empresa tem informações sobre a concorrência poderá 

oferecer um produto com um diferencial que possa atrair os consumidores, 

garantindo a venda de seus produtos. 

 

3.7.3. Plano operacional 

  

 Para que um empreendimento seja eficiente todos os membros da empresa 

precisam desempenhar um papel, específico de seu setor. 

 O plano operacional identifica como deverá ser a produção de cada setor da 

empresa, definindo as estruturas, equipamentos e mão de obra, necessários para 

realizar as atividades, bem como a localização do setor (DORNELAS, 2001). 

 

3.8. MARKETING 

 

 O marketing é uma importante ferramenta de qualquer empreendimento para 

que sejam atingidas as metas, é através das estratégias de marketing que as 

vendas se tornam satisfatórias, tornando o negócio viável economicamente. 

 As estratégias de marketing são os meios e métodos que a empresa deverá 

utilizar para promover a comercialização de seus produtos. Dornelas, 2001, explica, 

”as estratégias geralmente se referem ao composto de marketing, ou os 4P (quatro 

pês): produto, preço, praça (canais de distribuição) e propaganda/ comunicação”. A 

estratégia de marketing define o posicionamento do produto, perante o mercado. 

 Para estabelecer a estratégia utilizada pela empresa, é necessário conhecer 

características dos possíveis clientes, para isso são realizadas pesquisas de 

marketing. 

 

3.8.1. Produto 

 

 O produto vendido por uma empresa deve satisfazer os clientes. Dornelas 

(2001) afirma: “posicionar o produto no mercado significa direcionar o produto para 

atender às expectativas e necessidades do cliente-alvo escolhido, no segmento de 

mercado definido”. 
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 É necessário criar uma imagem do produto para os clientes de forma que 

estes sintam o desejo de consumi-lo. 

 

3.8.2. Preço 

 

 O preço é uma variável que pode determinar o sucesso de vendas do 

produto, ressaltando a importância de identificar quanto os clientes estão dispostos a 

pagar pelo produto oferecido. 

 A estratégia de preços que a empresa adota para um produto ou uma família 

de produtos interfere diretamente na imagem do produto no mercado e em qual 

segmento irá consumir o produto. (DORNELAS, 2001). 

 Portanto, se o mercado alvo escolhido tiver como principal característica a 

qualidade, o fator preço, tem menos influência nas vendas que a forma que o 

produto atender as expectativas dos clientes. Caso o diferencial de concorrência for 

o preço, a empresa terá que ser muito eficiente para colocar o produto com o preço 

mais competitivo possível no mercado (DORNELAS, 2001). 

 Quando existe um produto novo que será lançado no mercado, os preços 

baixos podem garantir a venda e criar clientes para o produto. Além deste tipo de 

estratégia, podem ser ofertadas promoções que chamem a atenção do cliente para o 

produto, garantindo uma fatia maior no mercado.  

 Para se definir a estratégia de preços mais adequada, a utilização dos 

resultados da análise de mercado, na qual se identificam as características, o 

comportamento e os anseios do consumidor, deve ser considerada uma premissa 

básica. (DORNELAS, 2001). 

 

3.9.3. Praça 

 

 Praça refere-se à forma que o produto é levado ao cliente. Pode ser pela 

venda direta, ou através de atacadistas ou distribuidores. Para definir a melhor forma 

de distribuição do produto características de armazenagem, embalagens, meios de 

transporte utilizados e local dos depósitos devem ser aspectos levados em 

consideração.  

 



 

31 

 

 

3.8.4. Promoção 

 

 A promoção é responsável por influenciar o cliente, auxiliando as vendas. As 

promoções podem ser feitas através da oferta de amostras, brindes, prêmios, 

experimentação gratuita, entre outras. 

 

3.9. PLANO FINANCEIRO 

 

 O planejamento financeiro demonstra a viabilidade do negócio, deve refletir 

em números tudo que envolve o empreendimento, descrito nas outras seções do 

plano de negócios: os investimentos, gastos com marketing, despesas com vendas, 

gastos com pessoal, custos fixos e variáveis, projeções de vendas, análises de 

rentabilidade, etc. 

 Os principais demonstrativos a serem apresentados em um plano de 

negócios são: Balanço patrimonial, Demonstrativo de Resultados e Demonstrativos 

de Fluxo de Caixa, todos projetados com um horizonte de no mínimo três anos. Por 

meio desses demonstrativos, é possível efetuar uma análise de viabilidade do 

negócio e o retorno financeiro proporcionado. Para essas análises, geralmente se 

usam os seguintes métodos: análise do ponto de equilíbrio, prazo de payback, TIR 

(Taxa Interna de Retorno) e VPL (Valor Presente Líquido). (DORNELAS, 2001). 

 A tomada de decisões de um empreendimento de sucesso geralmente ocorre 

através da análise de informações quantitativas, qualitativas e de experiências, que 

compõem os elementos utilizados em cálculos econômicos, sendo, as 

demonstrações financeiras, informações valiosas para gerentes, empreendedores e 

até acionistas. 

 

3.9.1. Investimento Inicial e custos (Fixos e variáveis) 

  

 O investimento inicial demonstra qual a quantia necessária deve ser investida 

para iniciar e manter as atividades produtivas do empreendimento. Os custos fixos e 

variáveis são os custos necessários para que sejam mantidas as atividades 

produtivas da empresa. 
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3.9.2. Receitas e projeções de receitas 

 

 Para atingir um valor realista a projeção de vendas deve ser feita tendo como 

base a análise de mercado, a capacidade produtiva e a estratégia de marketing da 

empresa (DORNELAS, 2001). 

  

3.9.3. Fluxo de caixa 

 

 O fluxo de caixa é a analise de todas as operações financeiras realizadas 

pela da empresa, sendo uma importantíssima ferramenta para tomar decisões 

gerenciais. 

 Para Dornelas, 2001, uma das coisas mais importantes é definir as melhores 

formas de venda dos produtos de maneira que seja possível honrar os 

compromissos, pagar seus credores, salários, fornecedores, impostos e etc., sem 

que a empresa fique com um fluxo de caixa negativo, para que não precise recorrer 

a empréstimos continuamente. 

 Assim, ao analisar o fluxo de caixa, o empresário poderá montar sua 

estratégia de venda, por exemplo, diminuindo estoques, realizando vendas a prazo, 

dando descontos, para aumentar o fluxo de caixa (DORNELAS, 2001).  

 

3.9.4. Balanço patrimonial  

 

 Balanço patrimonial reflete a posição financeira em um determinado 

momento, constituído de ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo corresponde a 

todos os bens e direitos da empresa (DORNELAS, 2001). O passivo é composto por 

dividas, parcelas e financiamentos, obtidos de terceiros, que devem ser pagos. 

 Segundo Dornelas 2001, o ativo da empresa representa as aplicações de 

recursos que se dividem em circulantes, de longo prazo, e permanentes. O passivo 

e o patrimônio líquido representam de onde são os recursos utilizados pela empresa. 

 Os ativos circulantes são contas que estão constantemente em giro, como 

caixa, estoques e contas a receber. O ativo realizável em longo prazo são os bens e 

direitos que serão uma fonte de renda no futuro e os ativos permanentes são 
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compostos por bens que não tem a finalidade de venda e possuem vida útil, 

geralmente longa (DORNELAS, 2001). 

 Outro aspecto importante no Balanço Patrimonial é a quantidade de capital de 

giro, calculado pela subtração do passivo circulante pelo ativo circulante. Este 

cálculo demonstra a flexibilidade financeira da empresa (DORNELAS, 2001). 

 Quanto maior for essa diferença, maior poderá ser a mudança estipulada pela 

decisão dos administradores do empreendimento. 

 

3.10.5. Demonstração de resultado 

 

 A demonstração de resultado é a avaliação, num determinado período, 

geralmente de um ano, do fluxo de despesas e receitas geradas pela empresa, com 

o objetivo de avaliar a sua lucratividade.  

 Para Dornelas 2001, “a demonstração do resultado é uma classificação 

ordenada e resumida das receitas e despesas da empresa em determinado período, 

contabilizando-se no final a soma de lucros e prejuízos que, se não forem 

distribuídos aos sócios, serão incorporado ao patrimônio líquido”. 

 

3.9.6. Valor Presente líquido 

 

 O VPL calcula a taxa do investimento para obtenção da Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA) ele leva todos os dados financeiros ao valor presente para 

obtenção da análise financeira. (PHILIPPSEN et al. 2013) 

 

3.9.7. Taxa mínima de atratividade (TMA) 

 

 Conforme Casarotto (2008, apud Philippsen et al, 2013), é necessário fazer 

uma análise da perda de oportunidade gerada pela aplicação do investimento em 

outro negócio. A rentabilidade mínima deve ser superior àquela gerada por 

investimentos de baixo risco, ela é calculada em percentual. 
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3.9.8. Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

 De acordo com Dolabela (1999 apud Calazans, 2007), a taxa interna de 

retorno é a técnica mais utilizada para avaliar as alternativas de investimento. É 

definida como a taxa que iguala o valor presente líquido ao investimento inicial 

referente ao projeto. Para o cálculo de TIR deve–se descobrir a taxa de desconto (K) 

que fornece um valor presente líquido igual à zero (DORNELAS, 2001). 

 A (TIR) representa a rentabilidade gerada por certo tipo de investimento, 

demonstra os juros sobre o capital investido, buscando a maximização dos 

resultados. Através da TIR é feito uma análise do fluxo de caixa trazido ao valor 

presente, para fornecer informações como base para a tomada de decisão 

(PHILIPPSEN et al, 2013). 

 

3.9.9. Ponto de equilíbrio  

 

 No ponto de equilíbrio não há lucro nem prejuízo. É o ponto no qual a receita 

proveniente das vendas equivale à soma dos custos fixos e variáveis. Através desta 

ferramenta é possível identificar o momento em que a empresa começa a obter lucro 

(DORNELAS, 2001). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

         A metodologia do presente trabalho foi realizada com o intuito de analisar a 

viabilidade técnica e econômica da produção agroflorestal, descrevendo um modelo 

de produção teórico, com base nos modelos agroecológicos.  

 A análise técnica de produção foi realizada através de pesquisa bibliográfica, 

encontrada em livros, artigos e na internet, onde foram estudadas as espécies 

relacionadas ao negócio, princípios de agroecologia, produção agroflorestal, 

empreendedorismo e planos de negócio. Além disso, foram consultados agricultores 

da região, através de entrevistas informais com o intuito de avaliar a possível 

produção de cada espécie incluída no SAF. 

 O estudo de mercado foi realizado através de entrevistas informais com 

moradores e visitantes da Colônia Witmarsum, para avaliar as características de 

possíveis consumidores dos produtos. 

 Como o público alvo é composto por turistas, que visitam a Colônia 

Witmarsum, os entrevistados foram empreendedores, donos de hotéis, pousadas, 

cafés, restaurantes, entre outros, que desenvolvem trabalhos com o mesmo público, 

com a finalidade de conhecer melhor as características dos turistas e identificar a 

concorrência e possíveis parcerias para o futuro.  

 As estratégias de produção e de marketing serão desenvolvidas conforme os 

resultados obtidos no estudo de mercado, mas podem se alterar com o 

desenvolvimento do negócio, sendo importante fazer análises da situação da 

empresa periodicamente. 

 Para avaliar a viabilidade econômica do negócio foram utilizadas as 

ferramentas já descritas anteriormente neste trabalho, estimando se os valores de 

investimento inicial, projeções de receita, fluxo de caixa, balanço patrimonial, 

demonstrativo do resultado, valor presente líquido, taxa mínima de atratividade, taxa 

interna de retorno e ponto de equilíbrio.   

 A produtividade de cada espécie foi estimada com base em dados 

encontrados em pesquisa bibliográfica e valores obtidos diretamente em campo, no 

caso de espécies que já são produzidas na propriedade em questão.  
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 As espécies cultivadas até o momento são: araçá, araucária, amora, 

framboesa, nêspera e physalis, entre outras que não serão avaliadas neste trabalho. 

Porém não são cultivados em um sistema agroflorestal, como o proposto neste 

trabalho, por isso os valores obtidos podem variar quando cultivadas de maneira 

diferente. 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

 

 O projeto será implantado na Colônia Witmarsum no município de Palmeira, 

nos Campos Gerais, a uma altitude de aproximadamente 900 metros do nível do 

mar. 

 O clima, da região segundo a classificação de Köppen (1948), é do tipo 

subtropical úmido mesotérmico (Cfb) com média do mês mais quente superior a 

20°C e do mês mais frio inferior a 18 °C, sem estação seca, verão brando, e geadas 

severas e frequentes, no inverno. 

 A vegetação nativa é de campos, com espécies herbáceas, gramíneas e 

algumas plantas de porte arbustivo, e Floresta Ombrófila Mista onde se destacam os 

pinheiros-do-paraná. Também são encontradas outras espécies como Podocarpus 

lambertii, Ilex paraguariensis, Schinus terebinthifolius, Ocotea porosa, e várias 

espécies da família Lauraceae e Myrtaceae. 

 A topografia da região é levemente ondulada e o solo é predominantemente 

arenoso, porém apresenta alguns locais com maiores proporções de argila e maior 

fertilidade. 

 O terreno utilizado para a produção agroflorestal é uma propriedade do 

empreendedor, que possuí 64 hectares de extensão, com áreas destinadas à 

preservação permanente e reserva legal, conforme estabelecido pelo código 

florestal. 

  A área utilizada inicialmente para a produção agroflorestal será de dois 

hectares, que eram utilizados para o cultivo de soja e milho. O restante de áreas 

agricultáveis do terreno, vinte hectares, permanecerão sendo arrendados para o 

cultivo de espécies agrícolas, como o milho, soja e aveia.  
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 Quando o negócio estiver estável e houver demanda por mais produtos 

originados do sistema agroflorestal a estratégia definida poderá ser a expansão da 

área, uma vez que existe terreno disponível. 

 

  

4.2. ESPÉCIES 

 

 As espécies utilizadas em um sistema agroflorestal devem ser adequadas à 

região, levando em consideração as condições climáticas e as características do 

solo.   

 Os sistemas agroflorestais sempre devem ser particulares e específicos para 

uma determinada condição, e por isso a pesquisa deverá principalmente indicar 

princípios que vão em direção a essa especificidade (PENEIREIRO, 1999). 

 Götsch (1995, apud Peneireiro, 1999) esclarece que se quisermos intervir 

com sucesso em ambientes florestais, é necessário ter um grande conhecimento do 

biótipo no qual se deseja interferir. Compreender o funcionamento do ecossistema 

original no local, identificar os nichos para as plantas que se quer cultivar, assim 

como saber quais devem ser removidas. 

 As espécies utilizadas possuem uma função no sistema e devem ser 

distribuídas adequadamente, de uma maneira que não fiquem espaços vazios 

quando uma cultura for excluída do sistema (PENEIREIRO, 1999). 

 Em termos de espaçamento, é como se fossem várias monoculturas 

sobrepostas na mesma área, aproveitando melhor todos os fatores de produção, 

diminuindo assim, a participação das plantas espontâneas de ciclo curto, que 

senesceriam rapidamente (PENEIREIRO, 1999). 

 Para o sistema proposto foram escolhidas 12 espécies que serão utilizadas 

inicialmente na agroflorestal, porém, com o passar do tempo, poderão ser incluídas 

mais espécies no sistema, para aumentar a quantidade de produtos, utilizados pelos 

proprietários.   
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4.2.1. Aroeira, Schinnus terebinthifolius 

 

 A aroeira pertence à família Anacardiaceae, é uma espécie que se adapta a 

diversas condições ambientais, ocorrendo desde o Nordeste ao Rio Grande do Sul. 

É uma espécie pioneira de rápido crescimento que pode atingir uma altura de até 15 

metros. 

 É uma espécie bastante utilizada na recuperação de áreas degradadas, uma 

vez que se trata de uma espécie com uma grande plasticidade ecológica e muito 

adaptada na colonização de ambientes (CARVALHO, 2003).  

 Além de ser uma espécie com potencial de melhorar os solos, a aroeira 

vermelha rebrota com grande facilidade, permitindo um manejo de podas drásticas 

acelerador da reciclagem de nutrientes nas áreas de cultivo. 

 O fuste é geralmente curto e tortuoso, sustentando uma copa arredondada, 

pouco densa e atraente, principalmente quando da floração (pequenos cachos de 

flores brancas) e frutificação (cachos de frutos globulosos, vermelhos) (REITZ, et al. 

1983, apud BAGGIO, 199?). 

 A madeira é utilizada para lenha, tendo um poder calorífico similar ao da 

bracatinga e de alguns eucaliptos (BAGGIO, 199?). 

 A floração é prolongada, estendendo-se desde outubro até abril e possuí um 

alto valor apícola para a produção de mel de alta qualidade. A aroeira começa a 

florescer a partir dos três meses de idade. 

 Além das características vantajosas do cultivo da aroeira ela fornece frutos, 

trata-se da pimenta rosa utilizada na culinária como condimento. Ainda, existem 

diversos relatos sobre as propriedades medicinais da espécie.  

 

4.2.2. Araçá, Psidium cattleianum e Psidium longipetiolatum 

 

 O araçá é uma espécie frutífera pertencente à família Myrtaceae que ocorre 

naturalmente na Floresta Ombrófila Mista. Os frutos são do tipo baga de coloração 

amarela (Psidium cattleianum) e vermelha (Psidium longipetiolatum). (FRANZON, et 

al, 2009). 

 O potencial de comercialização de seus frutos deve-se ao fato de seus frutos 

serem levemente adocicados e muito apreciados, com alta aceitação no mercado 
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consumidor. Sendo utilizadas para a produção de geleias e doces, além de 

apresentar altos teores de vitamina C (FRANZON, et al, 2009). 

 As árvores possuem troncos lisos, tortuosos e ramificados, a madeira é dura, 

de boa qualidade, muito utilizada para fazer cabos de ferramentas.  

 A classificação quanto ao estágio sucessional, é considerada de estágio 

secundário tardio.  

 A floração ocorre de novembro a dezembro com frutificação de fevereiro a 

março, sendo uma importante espécie melífera. As sementes possuem um alto 

índice de germinação e são dispersas pelas aves. 

 

4.2.3. Pinheiro-do-paraná, Araucaria angustifolia 

 

 A araucária é uma espécie que foi muito explorada no Paraná, pois, sua 

madeira é muito boa, os troncos são retos, em forma colunar quase cilíndrico. Os 

fustes atingem 20 metros ou mais de comprimento (CARVALHO, 1994). 

 É uma espécie gimnosperma, dióica, ou seja, existem árvores femininas e 

masculinas. Suas sementes são comestíveis e a germinação das sementes é alta. O 

ciclo reprodutivo desta espécie inicia-se geralmente em torno dos 10 a 15 anos, em 

florestas plantadas. 

 Quanto ao grupo sucessional, a espécie é secundária longeva, mas possui 

características de pioneira. Segundo Carvalho (1994), o pinheiro é uma espécie 

pioneira e heliófila, avançando e irradiando se sobre os campos de modo a formar 

continuamente novos capões. 

 A copa é alta, característica interessante para o cultivo em sistemas 

agroflorestais, pois, permite o desenvolvimento em consórcio de outras espécies. 

 Para ser realizado o manejo da araucária é necessário fazer o registro das 

atividades, em órgãos ambientais, pois, se trata de uma espécie protegida. O corte 

desta árvore é permitido se a madeira for utilizada na propriedade. Mas para fins de 

um plano de negócios bem estruturado, será analisado criteriosamente o uso desta 

espécie. 
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4.2.4. Amora, Rubus sp 

 

 A amora é uma planta pertencente à família Rosaceae, com uma grande 

variedade de espécies, algumas de porte rasteiro, outras arbustivas e são 

encontradas espécies arbóreas como é o caso da Rubus fruticosus.  

 A amora é uma espécie de fácil cultivo e grande valor comercial, com grande 

aceitação no mercado. Podem ser comercializados ao natural ou como geleias, 

iogurtes, frutos em calda, entre outros produtos. 

 A cultura requer uma combinação de horas de frio (abaixo de 7,2°C), nas 

estações mais frias, variando de 100 até 1.000 horas, em função da espécie/cultivar, 

e calor abundante, nas estações mais quentes, para que ocorram adequadas 

brotação, floração e produtividade. 

 O crescimento da espécie é rápido e a propagação vegetativa através de 

estacas é eficiente. Neste sistema produtivo as podas realizadas, podem originar 

novos indivíduos, sendo esta espécie de fácil propagação e pouco exigente quanto 

ao solo. 

 Segundo Manica (2000), o cultivo destas culturas possui grande possibilidade 

de alto retorno econômico em áreas de cultivo pequenas num curto espaço de 

tempo. É uma alternativa de renda promissora, pois os custos de implantação e 

manutenção são baixos, se comparados a outras espécies frutíferas. 

 A variedade de amora rasteira pode ser utilizada como cerca viva, sendo 

plantada nas extremidades da Agrofloresta. Neste local ela delimitará a área de 

cultivo e receberá luz, garantindo uma boa produtividade. 

 

4.2.5. Bracatinga, Mimosa scabrella 

 

 A bracatinga é uma árvore da Família Mimosoidae, é uma espécie 

leguminosa, muito utilizada para a recuperação de áreas degradadas, pois é uma 

planta pioneira que auxilia na fixação de nitrogênio. 

 As árvores atingem 18m de altura e um diâmetro de 20 a 30 cm, ou mais em 

sua idade adulta (CARVALHO, 2003), com fustes retilíneos. A madeira apresenta 

coloração clara, baixa durabilidade em ambientes adversos e um poder calorífico de 

4.569 a 4.830 Kcal/kg (CARVALHO, 2003). 
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 A Floração ocorre de junho a outubro, e a polinização ocorre principalmente 

por abelhas dos gêneros Apis e Trigona (CARVALHO, 1994), sendo uma importante 

espécie melífera. 

  A coleta de sementes pode ser feita manual ou mecanicamente. As 

sementes da bracatinga possuem dormência tegumentar que é superada através do 

calor. 

 O crescimento das árvores é rápido e os troncos são retilíneos e não 

possuem ramificações, a madeira geralmente é utilizada para a lenha, mas pode ter 

outros usos, como na produção de móveis.   

  

4.2.6. Cerejeira-do-mato, Eugenia involucrata 

 

 A cerejeira é uma planta pertencente à família Myrtaceae, de porte arbustivo 

e arbóreo, pode atingir uma altura de até 15 metros, com um fuste retilíneo de até 7 

metros.  

 Naturalmente são encontradas em associação a outras plantas na Floresta 

Ombrófila Mista, e dificilmente é encontrada em florestas primárias. A cerejeira 

ocorre nos fragmentos florestais de forma dispersa, mais ou menos ao acaso. É uma 

espécie de grande importante ecológica, pois seus frutos são dispersos pela fauna, 

e por isso é indicada para a recuperação de áreas degradadas.  

 Sua madeira é considerada densa, de cor branco-pardacenta, compacta, 

elástica, muito resistente e de boa qualidade. Tem sido utilizada na construção civil, 

produção de cabos de ferramentas, lenha e carvão. Apresenta boa durabilidade 

natural, mas, no entanto, é pouco explorada (CARVALHO, 2008 apud GOLLE, 

2010). 

 As plantas florescem na primavera geralmente de julho a outubro, e as flores 

são atrativas aos insetos, sendo polinizadas geralmente por abelhas. A frutificação 

ocorre a partir do sétimo ano, os frutos maduros são encontrados de setembro a 

novembro, são muito saborosos e possuem uma ou mais sementes. 

 A cerejeira requer solos férteis e bem drenados. Segundo Carvalho (2009). A 

semente da cerejeira é recalcitrante, ou seja, perde o poder germinativo, por isso, 

não é viável armazená-la por longos períodos, sendo recomendado no máximo duas 

semanas.  
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 Os frutos devem ser colhidos diretamente da árvore, ou recolhidos do chão 

logo após a queda. Estes devem ser despolpados com água corrente e as sementes 

secas à sombra, para que possam germinar.  

  

4.2.7. Crotalária, Crotalaria juncea 

 

 Em um sistema agroflorestal é importante manter o solo coberto, a crotalária é 

uma planta bastante utilizada para adubação verde, por ser uma planta leguminosa 

de rápido crescimento, ela permite uma cobertura eficiente, garantindo a proteção do 

solo contra a erosão, além de fixar nitrogênio no solo.  

 São semeadas no verão nos meses de outubro até fevereiro, florescendo em 

torno de 120 dias após a semeadura. 

 Além de manter uma cobertura vegetal protegendo o solo a crotalária é uma 

planta melífera, sendo uma importante espécie para o sistema proposto pela 

possibilidade de gerar renda rapidamente através da produção de mel. 

 

4.2.8. Framboesa, Rubus rosifolius 

 

 A framboesa é uma espécie da família Rosaceae, de porte arbustivo, com 

caule reto geralmente com altura de um pouco mais de um metro, com acúleos ao 

longo do caule. 

 É encontrada naturalmente nos sub-bosques, sendo que se desenvolve bem 

em ambientes sombreados, porém sua produtividade é maior se houver maior 

incidência de luz (ANTUNES, 2004). 

 A floração ocorre de outubro até o começo do inverno, quando ocorre a 

primeira geada, a frutificação ocorre no mesmo período. Se a geada for fraca existe 

a possibilidade das plantas continuarem produzindo. A produtividade desta espécie 

é alta (OLIVEIRA, 2007). 

 O manejo desta planta consiste em podas e desbastes para facilitar a colheita 

dos frutos e corte raso após a geada, quando as plantas secarem. 

 Esta espécie possui um grande poder regenerativo, sendo que no início da 

primavera toda a área desbastada é coberta pelos novos brotos.  
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 Os frutos são utilizados para a produção de geleias, com grande aceitação no 

mercado e as flores são melíferas. 

 

4.2.9. Jabuticaba, Myrciaria cauliflora 

 

 A Jabuticaba também é uma planta pertencente à família Myrtaceae, é uma 

árvore que ocupa um estrato secundário em florestas nativas, sendo encontrada 

naturalmente em florestas em estágio médio e avançado de regeneração. 

 É uma espécie que demora em torno de vinte anos para frutificar, por isso 

existe a necessidade de utilizar técnicas de propagação vegetativa, como enxertos. 

 Os frutos tem grande aceitação no mercado, podem ser vendidos em seu 

estado natural, ou usados para a confecção de geleias, sucos e licores (SEAGRI, 

2013). 

 Na jabuticaba podem ocorrer duas a três frutificações em um ano, por isso é 

uma cultura muito produtiva (SEAGRI, 2013).  

 Para melhorar as condições de produção e de colheita devem ser realizadas 

podas de formação (MANICA, 2000). 

 

4.2.10. Nespereira, Eriobotrya japonica 

 

 É uma planta exótica de origem oriental, produz frutos muito saborosos, ricos 

em vitamina C e sais minerais, são comercializados em sua forma natural ou 

utilizados para a produção de geleias. 

 As árvores são de rápido crescimento, e auxiliam na ciclagem de nutrientes 

pela deposição constante de suas folhas. 

 Para que os frutos cultivados atinjam um porte maior é necessário realizar 

podas e retirar parte dos frutos da árvore. As podas de formação são realizadas para 

melhorar a incidência de luz e arejamento nas plantas (BARBOSA, 2007). 

 A frutificação começa a partir do segundo ano e ocorre no início de maio e se 

estende até julho, caso a geada não danifique as plantas. 

 Como a geada pode causar danos nesta espécie, o cultivo na região 

estudada deve ser realizado em consórcio com outras espécies que forneçam 

proteção contra as geadas, garantindo uma produtividade maior. 
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4.2.11. Physalis, Physalis angulata  

 

 Physalis é uma planta pertencente à família Solanaceae, de porte arbustivo, 

sendo considerada uma planta rústica e tem se mostrado uma alternativa 

interessante para o cultivo orgânico, uma vez que é de fácil produção e não sofre 

ataques de insetos, porque seus frutos encontram-se protegidos por um cálice que 

os envolvem (LIMA, et al, 2009). 

  Os frutos são considerados exóticos e podem ser comercializados por um 

alto valor. São comercializados em seu estado natural com um aspecto decorativo 

para festas, ou em forma de doces e geleias. 

 

4.2.12. Espécies espontâneas 

 

 Algumas espécies espontâneas apresentam características benéficas ao 

sistema produtivo. Como exemplo, pode-se citar a atividade biológica no solo, a 

ciclagem de nutrientes, a regulação populacional, a criação de hábitats e zonas de 

refúgio para manutenção de maior diversidade dentro e ao redor das áreas de 

cultivo, entre outros (LANA, 2007). 

 Espontâneas podem atuar como culturas de cobertura, armazenar nutrientes 

que serão liberados e absorvidos pelas culturas subseqüentes, bem como prevenir a 

erosão dos solos, entre outros. Espontâneas leguminosas, por realizarem 

associações simbióticas com bactérias fixadoras de nitrogênio atmosférico, 

comprovadamente reduzem a necessidade de fertilizantes nitrogenados (MOREIRA 

& SIQUEIRA, 2002 apud LANA, 2007). 

 As plantas espontâneas criam ambientes que podem servir de refúgio e fonte 

de alimento para insetos benéficos que polinizam culturas e predam pragas das 

lavouras (ALTIERI & NICHOLLS, 1999 apud LANA, 2007). 

 Devido às características citadas, o manejo proposto de plantas espontâneas 

segue a linha do pensamento agroecológico, onde as plantas são mantidas para que 

possam desempenhar suas funções ecológicas no sistema, e serão eliminadas 

somente quando ocorrer competição das mesmas com as espécies cultivadas.   
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4.3. APIÁRIO 

 

 Os apiários serão montados na extremidade oeste da agrofloresta, desta 

maneira as abelhas quando saírem, para coletar o pólen, tendem a seguir em 

direção à área de cultivo, aumentando a polinização. 

 As caixas de abelhas serão montadas seguindo o padrão langstroth. Sendo 

utilizadas dez colmeias neste estudo, serão avaliadas as condições do futuro pasto 

apícola.  

  

4.4. DESENHO DO SAF 

 

 O sistema agroflorestal proposto segue a linha de pensamento agroecológico, 

onde inicialmente serão utilizadas 12 espécies distribuídas em faixas conforme a 

estrutura e as funções de cada espécie, além das plantas espontâneas que serão 

manejadas de acordo com a necessidade. 

 Nas extremidades laterais do sistema serão colocadas as amoras rasteiras, 

em uma linha, com plantas em um espaçamento de 50 cm, e uma faixa de 6 m de 

framboesas, a uma distância de 2 m das amoras, com um espaçamento de 1m entre 

plantas, que tem como função delimitar a área, sendo utilizadas como cerca viva. 

 Ao lado das framboesas, a uma distância de um metro será colocada uma 

linha de nêspereiras, com um espaçamento de 5m entre as plantas. 

 As crotalárias serão utilizadas em diversos locais, para aumentar a cobertura 

viva e a matéria orgânica, e inicialmente proporcionar a possibilidade de produção 

de mel. Como o ciclo de vida desta planta é curto, elas serão substituídas por outras. 

 Com o passar do tempo as crotalárias serão utilizadas novamente, em locais 

que o desbaste for realizado, para que o solo não fique exposto e a fixação de 

nitrogênio, proporcionado por essa espécie, aumente a fertilidade do local.  

 Seguindo a sequência será plantada uma faixa de crotalárias, a 0,5m de 

distância das nêspereiras, com 19m de largura. Esta faixa posteriormente será 

substituída por uma faixa composta pelas plantas da família Myrtaceae, que são: os 

araçazeiros, as cerejeiras e as jabuticabeiras, e uma linha de araucárias no centro 

da faixa. 
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 Esta faixa será composta por três linhas com uma distância de 5m entre cada 

linha, onde as plantas da família Myrtaceae estarão distanciadas a 5m entre si, 

distribuídas de forma alternada, nas duas linhas externas e com a mesma distância, 

entre as araucárias na linha do centro. As araucárias serão plantadas a cada 10 m 

na linha central. 

 Ao lado desta faixa composta pelas quatro espécies descritas, estarão as 

Aroeiras. Dispostas em uma faixa com largura de 12 m, onde inicialmente, estarão 

em espaçamentos bem adensados de 2x2 m, e com o desenvolvimento das plantas 

será realizado um desbaste.  

 Após a faixa de aroeiras, estarão as plantas de physalis, em uma faixa de 

10m seguidos por uma linha de amoreiras arbustivas, com um espaçamento de 7m 

entre plantas, e depois uma faixa de bracatingas, com 12m, também com uma 

densidade alta de 2x2 m, com o objetivo de ser realizado o desbaste. 

 Uma nova linha de nêspereiras será alocada ao lado da faixa de bracatingas, 

da mesma maneira que a primeira. Seguida por mais uma faixa composta das 

quatro espécies: araucária, araçá, cerejeira e jabuticabeira, da mesma forma que a 

primeira. 

 Por fim mais uma faixa de framboesas e uma linha externa de amoras 

rasteiras, como cerca viva, seguindo o esquema do início da agrofloresta. 

   As caixas de abelhas estarão dispostas na parte do fundo da agrofloresta, ou 

seja, no lado oeste do terreno. 

 

4.5. IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 

 

 As técnicas utilizadas na implantação do sistema agroflorestal, são 

basicamente as mesmas utilizadas em plantios exclusivamente silviculturais. 

 A etapa inicial consiste no preparo do solo, controle de formigas, adubação 

plantio e replantio, coroamento e adubação de manutenção. 

  

4.5.1. Preparo do solo 

 

 Para proporcionara um melhor desenvolvimento inicial das plantas, será 

realizada a limpeza do terreno, roçando as plantas indesejadas. 
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 No preparo do solo é necessário descompacta-lo com o uso de um 

escarificador, assim como corrigir a acidez. Para corrigir a acidez será utilizado 

Calcário conforme a análise do solo, que será realizada antes de se iniciar qualquer 

outra atividade. A quantidade de calcário colocada em um determinado momento no 

terreno nunca deve ultrapassar duas toneladas por hectare, pois isso afeta a 

microbiologia do solo, causando danos na fertilidade. Se a análise demonstrar uma 

maior necessidade de calcário, este deve ser distribuído em mais de um momento 

respeitando se um intervalo de no mínimo seis meses.  

 As atividades de preparo do terreno devem ser realizadas em torno de um 

mês antes do plantio, assim há tempo suficiente para a reação do calcário corrigir o 

solo.     

  

4.5.2. Controle de Formigas 

 

 O controle de formigas será realizado com a utilização de iscas formicidas 20 

dias antes do plantio e somente será realizado o repasse se a população de 

formigas for muito alta, mas uma vez que o sistema estiver implantado, teoricamente 

não existira mais necessidade de utilizar meios de eliminar os insetos. 

 Uma das estratégias mais efetivas contra o ataque de insetos é assegurar o 

vigor e saúde da plantação (CHABOUSSOU, 1987, apud PENEIREIRO 1999). 

 

4.5.3. Adubação 

 

 No momento de implantação do sistema agroflorestal, serão utilizados adubos 

orgânicos, como o esterco de diversos animais, pó de rocha, pó de concha e Fosfato 

natural, para acelerar a produção. 

 A quantidade de adubos utilizados varia, conforme a condição do solo e a 

necessidade das espécies, sendo as espécies pioneiras menos exigentes em 

fertilidade.  

 Com o tempo o sistema agroflorestal tende a exigir menor utilização de 

insumos externos, devido às práticas que retroalimentam o sistema, como as podas 

e os desbastes, que tem como função aumentar a ciclagem de nutrientes. A 
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utilização de adubos será considerada neste trabalho para garantir a produtividade 

das plantas. 

 

4.5.4. Plantio 

 

 O plantio será realizado em diversas etapas. A primeira fase consiste em 

plantar as espécies pioneiras, as forrageiras e as primeiras frutíferas como as 

framboesas, physalis e as amoras rasteiras. 

 Na fase inicial de implantação do SAF poderiam ser plantadas ou semeadas 

não somente as espécies do primeiro grupo sucessional, mas, também, espécies de 

outros grupos, quando se tratar de espécies mais longevas que costumam aparecer 

no início do processo sucessional (DUBOIS, 2009), como no caso a araucária. 

 Na faixa composta pelas quatro espécies; araucária, araçá, cereja e 

jabuticaba, será realizado primeiramente o plantio da crotalária e da aroeira, que 

será desbastada e dará lugar ao consórcio das outras espécies.  

 

4.5.5. Controle mecânico de plantas infestantes 

 

 O coroamento das mudas é realizado para diminuir a competição entre as 

espécies desejadas, com as de desenvolvimento espontâneo. 

 Será realizado sempre que a mato competição atingir 50% da altura das 

árvores de interesse produtivo do sistema. O coroamento será realizado 

manualmente com enxadas ou utilizando moto roçadeiras, conforme os estudos de 

viabilidade. 

 

4.5.6. Replantio  

 

 O replantio de mudas será realizado nas etapas iniciais, aproximadamente 

um mês após o plantio das primeiras árvores. Considerando a sobrevivência de 

cada espécie. 

 O replantio será realizado constantemente, ao longo do tempo, uma vez que 

o sistema se mostra dinâmico e muitos indivíduos são mantidos no sistema por 
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tempo determinado, sendo eliminadas com o intuito de aumentar a produtividade do 

sistema, sendo substituídos por outras plantas. 

 

4.5.7. Adubação de manutenção 

 

 A adubação de manutenção será realizada somente em espécies frutíferas 

mais exigentes em fertilidade e que fornecem produtos de maior valor agregado, 

como a jabuticabeira e a cerejeira. 

 A fertilidade do sistema tende a aumentar conforme o manejo realizado ao 

longo do tempo, uma vez que são utilizadas espécies forrageiras e árvores para 

aumentar a quantidade de matéria orgânica do solo.   

 

4.6. MANEJO 

 

 O Manejo do sistema tem a função de aumentar a produtividade do sistema 

agroflorestal. No manejo são utilizadas técnicas como a poda o desbaste e a capina. 

 

4.6.1. Poda 

 

 A poda tem como objetivo aumentar a quantidade de matéria orgânica que 

recobre o solo, fornecendo nutrientes para as plantas constantemente, e aumentar a 

entrada de luz no sistema (PENEIREIRO, 1999). 

 A poda de plantas frutíferas tem como objetivo eliminar e induzir o 

crescimento de novos ramos, equilibrar a parte vegetativa com a parte produtiva da 

planta, estimular o florescimento, frutificação e a produção de frutos de melhor 

qualidade e em caso de produção de madeira para serrarias as podas proporcionam 

uma madeira livre de nós, originando um produto de maior valor. 

 Toda a biomassa originada de podas e de desbastes é devidamente picada e 

distribuída sobre o solo, rente ao chão para facilitar a decomposição. 
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4.6.2. Desbaste 

 

 Os desbastes também têm como função aumentar a quantidade de matéria 

orgânica, mas são técnicas um pouco mais drásticas, uma vez que são derrubados 

indivíduos inteiros.  Além de aumentar a quantidade de matéria orgânica os 

desbastes diminuem a tensão e a competição entre as plantas, a competição por 

nutrientes e por luz do sol diminui após serem realizados os desbastes, desta 

maneira os indivíduos remanescentes se desenvolvem melhor. 

 No desbaste poderão ser retiradas algumas plantas para gerar renda, sendo 

comercializadas como lenha, ou para uso na propriedade. 

 

4.6.3. Colheita de frutos 

 

 A colheita de frutos começa nos primeiros meses de implantação do sistema, 

as espécies framboesa, physalis, amora fornecem produtos na fase inicial do 

sistema, bem como a pimenta rosa. Com o passar do tempo, em torno de três anos 

serão obtidos outros frutos em diferentes épocas do ano. As árvores que forem 

enxertadas produzirão rapidamente, o tempo de produção varia conforme a espécie.  

 Os frutos serão beneficiados na propriedade para que adquiram um maior 

valor agregado, aumentando a viabilidade econômica do negócio, além de permitir 

uma conservação dos frutos por um período maior e facilitar a distribuição dos 

produtos. 

  

4.6.4. Colheita de madeira  

 

 As primeiras madeiras poderão ser comercializadas a partir do 7º ano, para 

lenha. Com o desenvolvimento de outras espécies o uso da madeira tende a ser 

mais nobre, como para cabos de ferramenta, móveis, construção civil, postes e 

madeira serrada. 
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4.7. BENEFICIAMENTO DE PRODUTOS 

 

 O beneficiamento de produtos no sistema proposto consiste basicamente na 

produção de geleias e sucos dos frutos colhidos na agrofloresta. 

 Para regularizar a produção serão pesquisadas as normas, de instalação de 

cozinhas, de produção e também as normas de transporte de alimentos. 

Para que os produtos possuam um valor maior uma estratégia adotada pode ser 

recorrer à certificação de produção orgânica, garantindo ao cliente, desta maneira a 

qualidade do produto. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1. SUMÁRIO EXECUTIVO  

 

 O projeto tem como objetivo a implantação e manejo de um sistema 

agroflorestal baseado em princípios de produção sustentável, com a produção de 

diversas espécies, nativas e exóticas, obtendo múltiplos produtos como mel, frutos 

utilizados para confecção de geleias, doces, sucos, e comercializados in natura além 

de madeira para lenha e serraria, utilizada na propriedade. 

 O empreendimento está localizado na Colônia Witmarsum, nos Campos 

Gerais, que apresenta um constante crescimento de turistas e empreendimentos 

voltados ao atendimento dos mesmos. 

 Os principais clientes dos produtos, como as geleias e o mel, são os turistas 

que visitam a colônia. Portanto os produtos serão comercializados diretamente aos 

mesmos a outros empreendedores da região e para cidades próximas, tais como 

Curitiba e Ponta Grossa. 

 A madeira produzida poderá ser comercializada, para lenha, aos moradores 

da Colônia e para a Cooperativa Agrícola Mista de Witmarsum, onde poderá ser 

utilizada na fábrica de ração e na secagem de grãos, ou utilizada na propriedade. 

 Para o investimento inicial é preciso um capital de R$ 55.000. O prazo de 

retorno do investimento é de quatro anos, com uma rentabilidade alta. A estimativa é 

de se atingir um VPL de R$ 25.486.093 e uma TIR de 67%. 

 

5.2. DESCRIÇÃO DO NEGÓCIO 

  

 O empreendimento localizado na Colônia Witmarsum, na região dos campos 

gerais do Paraná, tem como objetivo produzir alimentos de alta qualidade em um 

sistema produtivo agroflorestal, baseado em princípios agroecológicos, em que os 

principais produtos são de origem não madeireira, geleias de diversos frutos e mel, 

também serão cultivadas espécies florestais, para a produção de madeira com 

diversas finalidades, com o objetivo de utilizá-las na propriedade rural e vender o 

excedente. As geleias serão comercializadas na localidade para turistas que 

frequentemente visitam a colônia e a madeira, quando for comercializada, será 
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vendida aos moradores interessados ou para a Cooperativa Agrícola Mista de 

Witmarsum, onde poderá ser utilizada como lenha na secagem de grãos. 

 O investimento inicial necessário para a implantação do SAF, adaptação da 

unidade de beneficiamento de frutos e compra de um veículo, para realizar o 

transporte é de R$ 54.000. 

  O lucro bruto inicial esperado no empreendimento é de R$ 49.046 no 

segundo ano, aumentando gradativamente ao longo do tempo atingindo um valor de 

R$ 150.000, esperado para o vigésimo ano. Gerando um lucro líquido de 

aproximadamente R$ 37.943,37 a R$ 108.520 anuais, entre o terceiro ao vigésimo 

ano. Com um período de payback do investimento de quatro anos. 

A empresa será composta por dois principais sócios:  

Daniel Charles Philippsen, Engenheiro Florestal e Permacultor com 

experiência em produção de diferentes culturas em modelos de produção 

agroecológica incluindo Sistemas Agroflorestais, que será responsável pelo cultivo 

das plantas e Ricardo Philippsen, Permacultor e Administrador de empresas com 

experiência empresarial e em produção orgânica, sendo o responsável pela 

administração do empreendimento.  

 O nome da empresa ainda será definido. 

Visão: Criar uma empresa que se torne referência em produção agroflorestal 

na região, estimulando mais produtores a seguir o modelo de produção 

agroecológica. 

Missão: Obter lucro a partir de uma produção agroecológica, produzindo uma 

grande diversidade de alimentos saudáveis, de alta qualidade. 

 A empresa atua no setor de atividade agrícola e Florestal simultaneamente, 

sendo caracterizada como microempresa. 

O investimento inicial do empreendimento será de capital próprio, sendo 

dividido igualmente entre os sócios. 
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5.3. ANÁLISE DE MERCADO  

 

5.3.1. Características dos Consumidores 

  

Com o aumento de atividades voltadas ao turismo na Colônia Witmarsum, há 

uma crescente demanda por produtos confeccionados no local. O público alvo do 

empreendimento em questão tem como objetivo atingir a visitantes, que geralmente 

vem das cidades próximas como Curitiba e Ponta Grosa, nos finais de semana e em 

feriados. Os consumidores são homens e mulheres de todas as idades, que visitam 

a Colônia com suas famílias ou em grupos como excursões escolares. 

Os clientes em potencial procuram diversidade de produtos e presam pela 

alta qualidade dos alimentos, sendo o fator preço, menos relevante na escolha do 

produto. Além disso, devido à crescente preocupação com fatores ambientais, o 

público tem demonstrado um grande interesse por produtos ecológicos.  

  

 5.3.2. Concorrentes 

 

 Atualmente existem quatro principais concorrentes que oferecem produtos 

similares na Colônia Witmarsum, dois destes não cultivam os próprios frutos, 

portanto não tem como garantir a mesma qualidade e tem a necessidade de 

comercializar um volume maior de seus produtos, para que o negócio seja viável, 

por isso vendem para outras cidades.  

 O terceiro produz os frutos, porém tem pouca variedade de produtos e 

também vende suas geleias em feiras em Curitiba. 

 O último dos principais concorrentes é o único que oferece produtos 

orgânicos, porém seus principais produtos não são geleias. 

Após analisar o mercado é possível constatar que existe espaço no mercado 

e que o negócio proposto tem alguns diferenciais em relação aos concorrentes tais 

como; O cultivo dos próprios frutos garantindo alta qualidade, maior variedade de 

produtos e produção agroecológica. 
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5.3.3. Fornecedores 

  

 Para realizar a produção, serão necessários alguns insumos como; mudas, 

adubos, ferramentas, embalagens e açúcar. Na escolha dos fornecedores foram 

levados em consideração o preço dos produtos e a distância do empreendimento até 

propriedade em que serão produzidas as geleias. 

 As mudas serão adquiridas do viveiro do Porto Amazonas, que oferece bons 

preços e está em um local próximo. Os adubos necessários serão comprados na 

Colônia Witmarsum, sendo o calcário e o fosfato natural, adquiridos na cooperativa 

agrícola mista, o pó de rocha é ofertado pela Bioland e o esterco utilizado será 

comprado de vizinhos agricultores. As ferramentas e EPI’s necessários serão 

obtidas em Palmeira e os vidros e o açúcar para as geleias serão comprados em 

Campo Largo. 

 

5.4. PLANO DE MARKETING 

 

5.4.1. Produtos  

 

 Os produtos comercializados serão geleias de: araçá, amora, cereja, 

framboesa, jabuticaba, nêspera, physalis, em potes de 240 ml. Mel em potes de um 

quilograma e de 500 gramas. O Pinhão será vendido a granel e madeira para lenha 

será vendida em metros cúbicos. 

 

5.4.2. Preço 

  

 As geleias serão vendidas por R$7. O mel será vendido por R$12/kg, o preço 

do pinhão é de aproximadamente R$4/Kg. 

 O valor pago pela lenha é estipulado pela cooperativa e geralmente em 

épocas de safra da soja o valor pago é melhor, atingindo um valor de até 60 R$/m³. 
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5.4.3. Promoção 

 

 Para promover a comercialização dos produtos serão oferecidas amostras 

gratuitas, degustações e em algumas ocasiões, como eventos, serão realizados 

sorteios e oferecidos brindes. 

 

5.4.4. Praça 

 

A venda dos produtos será efetuada diretamente aos consumidores, sendo o 

produto disposto semanalmente na feira realizada nos sábados na Colônia. Além 

disso, o produto será ofertado diretamente na propriedade para os visitantes, que 

terão a possibilidade de conhecer a propriedade em visitas agendadas realizadas 

pela agência de turismo local. 

O objetivo inicial do plano de negócios era comercializar os produtos somente 

na localidade, porém, através de uma análise da produção, verificou-se que a 

capacidade produtiva ultrapassa a capacidade de comercialização do local, por isso 

o produto também será comercializado nas cidades mais próximas. 

 

5.5. PLANO OPERACIONAL 

 

 A fase inicial do empreendimento consiste em realizar a implantação do 

sistema agroflorestal, para isso será necessária à compra de alguns insumos, como 

por exemplo, adubos orgânicos, calcário, sementes e mudas de algumas espécies 

que ainda não são cultivadas no local, madeira para a construção das caixas de 

abelha, madeira e arame para a condução das amoras rasteiras. 

 As operações mecanizadas somente serão realizadas na fase inicial de 

implantação do SAF para o preparo do terreno e nos momentos de colheita das 

espécies florestais, para a retirada da madeira e novo preparo do solo. As atividades 

de roçada, subsolagem e calagem, serão realizadas por um agricultor local, que será 

contratado com seu trator e implementos necessários para realizar as atividades. 

 Outras atividade como a instalação do apiário, o controle de Formigas, 

plantio, re-plantio, adubação de cobertura, coroamento, roçada semi-mecanizada, 

podas e a colheita e beneficiamento dos frutos serão desenvolvidas pelos próprios 
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investidores do empreendimento e por diaristas contratados para realizar algumas 

atividades. 

 O fluxograma a seguir evidencia a sequência de atividades realizadas no 

empreendimento. 

 

Figura 1- Fluxo das atividades produtivas 

 

 

 

Fonte: o autor, 2013. 

 

 Com o desenvolvimento das espécies no Sistema Agroflorestal e o aumento 

de produção serão contratados dois funcionários, um para trabalhar na silvicultura e 

manejo do SAF e uma cozinheira para confecção de geleias. 

 O primeiro plantio acontecerá depois do inverno, serão utilizadas sementes 

de araçá, araucária, aroeira, nêspera, physalis, bracatinga, crotalária. Das quais, as 

cinco primeiras já são cultivadas no local e as sementes serão coletadas na 

propriedade. O plantio das amoreiras e das framboesas será feito por estaquia, no 

mês de Janeiro.  

As Cerejeiras e as Jabuticabeiras serão incluídas mais tarde no sistema. A 

princípio o lugar delas será ocupado pelas crotalérias e por aroeiras, com o objetivo 
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de aumentar a quantidade de matéria orgânica do solo, através de podas e 

desbastes, com a finalidade de melhorar a condição inicial do terreno, além de 

favorecer a produção do mel. 

Durante o planejamento e implantação do Sistema agroflorestal é importante 

conhecer o arranjo físico que se deseja obter, determinar os espaçamentos e 

estrutura de cada espécie. 

Para que seja possível entender o arranjo físico do sistema agroflorestal, 

permitindo um melhor desenvolvimento das atividades operacionais, foi elaborado 

um layout. 

As figuras a seguir demonstram o Layout da área de produção. A primeira 

retrata estrutura vertical e a distribuição dos indivíduos. 

 

Figura 2- Estrutura vertical das espécies e sua distribuição 

 

Fonte: o autor, 2013. 

 

A próxima figura retrata a distribuição das espécies na área de produção. 



 

59 

 

Figura 3- Distribuição das espécies no Sistema Agroflorestal 

 

 

Fonte: o autor, 2013. 

 

Para garantir uma boa produtividade, será realizada a adubação de cobertura 

e adubações de manutenção, coroamentos e roçadas, para diminuir a competição 

com plantas indesejadas, podas e desbastes, para diminuir as tensões entre as 

plantas cultivadas e obter uma melhor produção de frutas. 

As crotalárias serão desbastadas após lançarem suas sementes no solo, 

permitindo-se o desenvolvimento das novas plantas. As amoras rasteiras, as 

framboesas e os physalis serão desbastados no inverno, quando secarem por causa 

das geadas. Após o inverno estas rebrotam e são novamente conduzidas. 

Para obter uma melhor qualidade de frutos e uma produtividade mais 

elevada, além de acelerar a frutificação de espécies tardias, poderão ser realizadas 

enxertias em alguns indivíduos, selecionando-se os melhores materiais genéticos. 



 

60 

 

O início de produção, bem como a capacidade produtiva apresenta uma 

grande variação entre as espécies. A tabela 1 demonstra a expectativa de produção 

de cada espécie no SAF nos primeiros anos, com base nos dados encontrados na 

literatura e através de pesquisa com agricultores da região. 

 

Tabela 1- Expectativa de produção de frutos 

 
PRODUÇÃO DE FRUTOS (Kg/ano) 

 
Ano 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Espécie 

Araçá 0 0 165 165 165 181,5 198 214,5 231 237,6 231 231 

Amora Arb. 0 0 56 84 91 140 210 238 280 350 392 420 

Amora Rast. 0 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 

Cereja 0 0 0 0 0 49,5 66 82,5 115,5 165 165 181,5 

Framboesa 1000 2000 3000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 

Jabuticaba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165 330 528 

Nêspera 0 0 200 320 360 480 520 600 600 600 600 600 

Physalis 1000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 

 

Fonte: o autor, 2013. 

 

O rendimento de produção de geleias também varia de acordo com as 

espécies, isso ocorre devido à presença de sementes maiores, quantidade de polpa 

dos frutos, características físicas e químicas de cada fruto. 

O primeiro gráfico representa o rendimento de beneficiamento dos frutos de 

cada espécie. 

 

Gráfico 1- Produção de geleias 

 

Fonte: o autor, 2013. 
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O segundo gráfico demonstra o desenvolvimento, a capacidade de produção 

e a longevidade de algumas espécies, ao longo de vinte anos. Este gráfico é de 

grande importância porque auxilia na tomada de decisões, através dele é possível 

identificar os melhores momentos de intervenções, como as podas e desbastes, 

sendo necessário atualizar os dados a cada ano para garantir um bom desempenho 

e melhor qualidade produtiva do sistema.  

 

Gráfico 2- Produção de quilogramas de frutas por ano.  

 

 

 

Fonte: o autor, 2013.  

 

A época de frutificação das espécies também é diferente, isso garante uma 

produção ao longo do ano e uma boa distribuição de renda, facilitando a gestão da 

empresa, por possibilitar um fluxo de caixa favorável durante o ano todo. Além disso, 

demanda por mão de obra é constante, não existindo a necessidade de contratar 

funcionários em épocas de colheita por períodos curtos durante o ano. 
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Com a floração ocorrendo em épocas diferentes tem se uma alta 

produtividade de mel, pela existência de pasto apícola durante o ano inteiro. 

A próxima tabela indica os meses de floração e de frutificação das espécies 

utilizadas no SAF, evidenciando seus principais produtos. 

 

Tabela 2- Época de Floração e Frutificação 

 

ESPÉCIE FLORAÇÃO FRUTIFICAÇÃO MELÍFERAS PRODUTO  

Araucária 
ano todo 

abr - jul  
Semente e 
madeira ago - jan 

 
Araçá nov - dez fev - mar X Fruto 

Amora Arborea set- nov out-dez X Fruto 

Amora rasteira set- nov out-dez X Fruto 

Aroeira out - abr  
 

X Flor e Fruto 

Bracatinga jun - out 
 

X Flor e madeira 

Cereja jul - out set -nov X Fruto 

Crotalária fev - jun 
 

X Flor 

Framboesa out - jul out -jul X Fruto 

Jabuticaba jul-ago e nov-dez 
  

Fruto 

Nêspera set- nov mai - jul 
 

Fruto 

Physalis out- jun mai - jul   Fruto 

 

Fonte: o autor, 2013. 

 

5.6. PLANO FINANCEIRO 

 

5.6.1. Investimento 

 

 O investimento inicial consiste na compra de insumos e custos operacionais 

para a implantação do Sistema Agroflorestal, compra de ferramentas, instalação da 

cozinha e estoque inicial para beneficiamento dos frutos. 

 O custo de implantação e operações do Sistema agroflorestal foi calculado no 

Excel, onde foram atribuídos todos os gastos com insumos e mão de obra. 

O plantio e manutenções do SAF geram um custo da ordem de R$ 140.428. A 

partir do sexto ano o custo de manutenção estabiliza, atingindo valores anuais entre 

R$50.000 a R$60.000. A variação ocorre devido ao aumento de salário de 

funcionários, que poderá ser maior do que o calculado. 
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As instalações necessárias para realizar o beneficiamento já existem no local, 

porém precisam ser adaptadas para seguir as normas da vigilância sanitária. Para 

realizar as obras foi estimado um custo entre 5 a 10 mil reais, onde estão incluídos 

custos com obras, aquisição de geladeira, fogão, congelador e outros materiais 

necessários para realizar o beneficiamento dos frutos. 

 O local deve possuir um banheiro, duas portas, para entrada, e saída de 

emergência, um depósito para os frutos frescos, a cozinha para o beneficiamento e 

um deposito para os produtos prontos.  

A compra de ferramentas para realizar as operações de plantio e manutenção 

do SAF vai gerar um custo de R$ 3.200. Para fazer a distribuição do produto e a 

compra de alguns insumos é preciso comprar um carro, a opção dos investidores foi 

adquirir um pick-up que custa R$ 30.000. 

 Foi criado um fundo de reserva com o objetivo de investimentos de melhorias 

para a unidade de beneficiamento, aquisição de ferramentas e EPI’s, necessários 

para as atividades de produção e uma parte será destinada para a troca do veículo, 

quando este estiver depreciado.  

 A tabela a seguir indica o investimento inicial necessário para iniciar as 

atividades de produção, beneficiamento e comercialização de geleias. 

 

Tabela 3- Investimento Inicial 

 

Investimento inicial 

Especificação Valor (R$) Quantidade TOTAL 

Reformas na unidade de beneficiamento 6000 1 6000 

Geladeira 800 1 800 

Fogão 800 1 800 

Congelador 650 1 650 

Materiais para a cozinha 500 1 500 

Motorossadeira 850 1 850 

Motosserra 600 1 600 

Ferramentas para Silvicultura 300 3 900 

EPIs 150 4 600 

Roupas para apicultura 120 2 240 

Caixas de abelha 60 10 600 

Carro 30000 1 30000 

Total     42540 
 

Fonte: o autor, 2013. 
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5.6.2. Estimativa do custo de produção 

 

 Para realizar o beneficiamento das frutas são incluídos custos como a mão de 

obra, gastos de manutenção da unidade de beneficiamento, gás, energia elétrica, 

água, açúcar e potes com tampa. 

 Para a quantidade produzida pelo empreendimento foi estimado um custo de 

R$ 2,50 por pote de geleia, sendo possível atingir custos mais baixos por unidade se 

houver uma maior produção. 

 Para a comercialização dos produtos foi estimado um custo de transporte, 

levando em consideração os gastos com combustível e pedágio que seriam gerados 

para comercializar os produtos em Curitiba e Ponta Grossa. 

 Os custos com mão de obra foram calculados para a produção e para a 

comercialização.  

 

5.6.3. Demonstrativo do resultado 

 

O demonstrativo do resultado estimou os valores de faturamento do 

empreendimento, descontando impostos, os custos fixos e variáveis da produção, 

beneficiamento e comercialização, bem como os investimentos iniciais necessários 

para o negócio, sendo possível, através deste, identificar o ponto de equilíbrio e a 

viabilidade econômica do negócio proposto neste trabalho. 

 

Tabela 4 – DRE para os cinco primeiros anos 

 

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO 

  Ano 0 Ano 1 Ano2 Ano 3 Ano 4 

Receita com Vendas -       85.500,00   157.260,00    208.163,50   221.964,00  

Fundo Rural 2,3% -      1.966,50       3.616,98        4.787,76       5.105,17  

IRPF (5,5%) -      4.702,50       8.649,30      11.448,99     12.208,02  

Receita Líquida -    78.831,00   144.993,72    191.926,75   204.650,81  

Custos Fixos 54.061,00          6.453,25       8.103,25      15.289,25     49.268,25  

Custos Variáveis -       30.000,00     55.450,00      73.451,25     78.380,00  

Fundo de reserva 
 

        15.000,00     15.000,00  

Total   (54.061,00)    42.377,75     81.440,47      88.186,25     62.002,56  
 

Fonte: o autor, 2013. 
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A próxima tabela mostra o Demonstrativo do resultado do exercício até o 

décimo ano. 

 

Tabela 5 – DRE do quinto ao décimo ano 

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO 

  Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 

Receita com Vendas  235.404,00   244.546,00   250.762,00    256.320,00   260.341,50  

Fundo Rural 2,3%      5.414,29       5.624,56       5.767,53        5.895,36       5.987,85  

IRPF (5,5%)    12.947,22     13.450,03     13.791,91      14.097,60     14.318,78  

Receita Líquida  217.042,49   225.471,41   231.202,56    236.327,04   240.034,86  

Custos Fixos    49.192,50     49.496,00     49.127,50      49.146,25     50.837,50  

Custos Variáveis    83.180,00     86.445,00     88.665,00      90.650,00     92.086,25  

Fundo de reserva    15.000,00     15.000,00     15.000,00      15.000,00     15.000,00  

Total    69.669,99     74.530,41     78.410,06      81.530,79     82.111,11  
 

Fonte: o autor, 2013. 

 

Tabela 6 – DRE do décimo primeiro ao décimo quinto ano 

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO 

  Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano13 Ano14 

Receita com Vendas  270.447,40   276.802,00   284.295,50    288.569,00   293.151,00  

Fundo Rural 2,3%      6.220,29       6.366,45       6.538,80        6.637,09       6.742,47  

IRPF (5,5%)    14.874,61     15.224,11     15.636,25      15.871,30     16.123,31  

Receita Líquida  249.352,50   255.211,44   262.120,45    266.060,62   270.285,22  

Custos Fixos    54.465,00     50.288,75     52.081,75      53.113,50     55.432,50  

Custos Variáveis    95.695,50     97.965,00   100.641,25    102.167,50   103.732,50  

Fundo de reserva    15.000,00     15.000,00     15.000,00      15.000,00     15.000,00  

Total    84.192,00     91.957,69     94.397,45      95.779,62     96.120,22  
 

Fonte: o autor, 2013. 

 

Tabela 7 – DRE para os últimos cinco anos avaliados 

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO 

  Ano 15 Ano 16 ano 17 ano 18 ano 19 

Receita com Vendas  298.252,00   304.404,00   312.168,00    312.932,00   325.364,00  

Fundo Rural 2,3%      6.859,80       7.001,29       7.179,86        7.197,44       7.483,37  

IRPF (5,5%)    16.403,86     16.742,22     17.169,24      17.211,26     17.895,02  

Receita Líquida  274.988,34   280.660,49   287.818,90    288.523,30   299.985,61  

Custos Fixos    56.407,50     57.691,30     62.053,50      60.469,80     61.587,15  

Custos Variáveis  105.540,00   107.680,00   110.310,00    110.440,00   114.880,00  

Fundo de reserva    15.000,00     15.000,00     15.000,00      15.000,00     15.000,00  

Total    98.040,84   100.289,19   100.455,40    102.613,50   108.518,46  
 

Fonte: o autor, 2013. 
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5.6.4. Indicadores de viabilidade 

 

Período de Payback, considerando o faturamento, com as geleias, o mel e o 

pinhão é de quatro anos. O cálculo do possível rendimento obtido através da 

comercialização de madeira não foi incluído, porque não se obteve dados de 

crescimento das espécies para a região e porque provavelmente a madeira será 

utilizada na propriedade, e segundo as expectativas, não haverá a necessidade de 

comercialização de mesma para complementar a renda. 

Ainda é possível realizar a comercialização da pimenta rosa, para exportação. 

Existe uma associação em uma região próxima, porém não foi possível entrar em 

contato e por isso não possuo informações sobre os valores de comercialização, 

nem sobre a produtividade da espécie. 

 

Tabela 8 – Fluxo de Caixa 

 

FLUXO DE CAIXA 

Ano Despesas Receitas VP desp VP Rec 

0 (54.061,00) - (54.061) 0 

1 (36.453,25) 85.500,00 (32.841) 77027,03 

2 (63.553,25) 157.260,00 (114.510) 283351,4 

3 (88.740,50) 208.163,50 (239.839) 562604,1 

4 (127.648,25) 221.964,00 (459.994) 799870,3 

5 (132.372,50) 235.404,00 (596.273) 1060378 

6 (135.941,00) 244.546,00 (734.816) 1321870 

7 (137.792,50) 250.762,00 (868.962) 1581382 

8 (139.796,25) 256.320,00 (1.007.541) 1847351 

9 (142.923,75) 260.341,50 (1.158.841) 2110877 

10 (150.160,50) 270.447,40 (1.352.797) 2436463 

11 (148.253,75) 276.802,00 (1.469.181) 2743083 

12 (152.723,00) 284.295,50 (1.651.059) 3073465 

13 (155.281,00) 288.569,00 (1.818.606) 3379637 

14 (159.165,00) 293.151,00 (2.007.486) 3697400 

15 (161.947,50) 298.252,00 (2.188.480) 4030432 

16 (165.371,30) 304.404,00 (2.383.730) 4387805 

17 (172.363,50) 312.168,00 (2.639.801) 4780951 
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18 (170.909,80) 312.932,00 (2.771.510) 5074573 

19 (176.467,15) 325.364,00 (3.020.609) 5569294 

20 (195.567,50) 375.344,00 (3.523.739) 6762955 

TOTAL (2.867.492,25) 5.261.989,90 (30.094.677) 55580770 

VPL 25.486.093 

TIR 67% 

 

 

Fonte: o autor, 2013. 

 

Com os valores obtidos no fluxo de caixa e faturamento esperado, utilizando 

uma TMA de 11%, foi calculado o VPL e a TIR, atingindo valores de R$ 25.486.093 

para o VPL e uma TIR de 67%. 

 

 

5.6. Análise SWOT 

 

 A análise SWOT tem a finalidade de evidenciar as forças, fraquezas, 

oportunidades e ameaças do empreendimento, com o objetivo de facilitar o 

planejamento, a nível tático e estratégico do negócio. Com a pesquisa foi possível 

identificar os seguintes pontos. 

Pontos fortes: 

1- Grande variedade de produtos. 

2- Floração durante o ano todo, garantindo boa produção de mel.  

3- Produção de Frutos durante quase todo o ano, com exceção do mês de 

agosto. Garantia de renda bem distribuída durante o ano. 

4- Produtos com alto valor agregado. 

5- Beneficiamento aumenta o tempo de conservação dos frutos, facilita o 

transporte e a comercialização dos produtos. 

6-  A Comercialização de boa parte dos produtos diretamente aos 

consumidores, sem a presença de atravessadores. 

7- Em caso de expansão do mercado: Facilidade de escoamento de produtos 

pela proximidade de grandes cidades, como Curitiba e Ponta Grossa. 
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Pontos Fracos: 

 

1- Dificuldade de mecanização do sistema produtivo, e necessidade de mão de 

obra. 

2- Falta de mão de obra capacitada. Necessidade de realizar treinamentos e 

capacitações. 

3- Pouca pesquisa relacionada a sistemas produtivos semelhantes na região. 

4- Dificuldade de obtenção de material genético de alta produtividade de 

algumas espécies. 

5- Necessidade de melhorar a fertilidade do solo. 

Oportunidades: 

 

1- Possibilidade de trabalhar em conjunto com outros empreendedores da 

região. 

2- Incentivar outros produtores a trabalhar com produção agroflorestal, 

possibilitando a expansão do mercado e aumentando a renda da 

comunidade. 

3- Trabalhar com um sistema produtivo preservando o meio ambiente. 

(“Marketing Verde”). 

4- Aumento da demanda de produtos ecologicamente corretos. 

5- Crescimento das atividades relacionadas ao turismo, o principal público do 

empreendimento. 

6- Trabalhar em conjunto com órgãos de extensão e de pesquisa que tenham 

interesse de desenvolver trabalhos em sistemas agroflorestais. As pesquisas 

podem auxiliar com novas técnicas produtivas e materiais genéticos 

diferentes. 

7- Desenvolver um sistema produtivo que melhore as condições de fertilidade do 

solo ao longo do tempo, além de proteger os recursos hídricos.  

 

Ameaças: 

 

1- Competição entre empreendedores que atuam no mesmo mercado; produção 

de geleias. 
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2- Dificuldades geradas por fatores ambientais como geadas, chuvas e ventos 

muito fortes, etc.  

3- Dificuldade de projeção de produção pela falta de dados existentes em 

relação à produtividade de cada espécie. Possível falha nas estimativas de 

produção. 

4- Dificuldades de manejar espécies nativas devido a empecilhos legislativos. 

 

5.7. CENÁRIOS 

 

 Para a construção dos cenários, foram utilizadas diferentes estimativas de 

rendimento na produção de frutos, para a confecção de geleias, o principal produto 

do negócio em questão. Em cada cenário foram estimadas as receitas e o lucro 

mantendo o mesmo custo fixo para a produção. 

 Para realizar o cálculo de ponto de equilíbrio foram utilizados os dados 

obtidos nas planilhas, descontando um valor relativo a um salário para cada 

investidor, até o momento do empreendimento gerar lucro. 

O primeiro cenário representa uma expectativa pessimista de produção dos 

frutos. 

 

Tabela 9 – Cenário pessimista 

Pessimista 

Ano Custo fixo Custo variável Produção de geleias Receita Lucro líquido Lucro Bruto Lucro 

0 54061 0 0 0 -54061 0 -54061 

1 6453,25 21150 8460 50760 23156,75 46699,2 19095,95 

2 8103,25 45590 18236 109416 55722,75 100662,72 46969,47 

3 15289,25 65375 26150 156900 76235,75 144348 48683,75 

4 49268,25 70850 28340 170040 49921,75 156436,8 21318,55 

5 49192,5 74612,5 29845 179070 55265 164744,4 25939,4 

6 49496 77375 30950 185700 58829 170844 28973 

7 49127,5 78850 31540 189240 61262,5 174100,8 31123,3 

8 49146,25 82625 33050 198300 66528,75 182436 35664,75 

9 50837,5 87500 35000 210000 71662,5 193200 39862,5 

10 54465 88815 35526 213156 69876 196103,52 37823,52 

11 50288,75 92250 36900 221400 78861,25 203688 46149,25 

12 52081,75 92660 37064 222384 77642,25 204593,28 44851,53 

13 53113,5 94005 37602 225612 78493,5 207563,04 45444,54 

14 55432,5 94500 37800 226800 76867,5 208656 43723,5 

15 56407,5 95062,5 38025 228150 76680 209898 43428 
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16 57691,3 93900 37560 225360 73768,7 207331,2 40739,9 

17 62053,5 93750 37500 225000 69196,5 207000 36196,5 

18 60469,8 94750 37900 227400 72180,2 209208 38988,2 

19 61587,15 94650 37860 227160 70922,85 208987,2 37750,05 

  

Fonte: o autor, 2013. 

 

 Neste cenário foi possível identificar que o período de payback é mais longo, 

sendo os investimentos iniciais e os custos de produção pagos somente depois do 

sétimo ano. Para este cenário, seria necessário realizar um empréstimo para cobrir 

os gastos nos primeiros anos, adiando ainda mais o ponto de equilíbrio, devido ás 

taxas de banco e juros sobre o valor do empréstimo.  

 Para aumentar a viabilidade econômica, neste cenário seria possível diminuir 

os gastos com mão de obra, nos primeiros anos, desta maneira os próprios 

investidores seriam requisitados na produção. 

 O segundo cenário representa uma expectativa de produção maior e um 

retorno financeiro mais rápido que o do primeiro cenário. Neste o ponto de equilíbrio 

ocorre no quarto ano. 

  

Tabela 10 – Cenário realista 

 

Realista 

Ano Custo fixo Custo variável Produção de geleias Receita Lucro líquido Lucro Bruto Lucro 

0 54061 0 0 0 -54061 0 -54061 

1 6453,25 30000 12000 84000 47546,75 77280 40826,75 

2 8103,25 55450 22180 155260 91706,75 142839,2 79285,95 

3 15289,25 73451,25 29380,5 205663,5 116923 189210,42 85469,92 

4 49268,25 78380 31352 219464 91815,75 201906,88 59258,63 

5 49192,5 83180 33272 232904 100531,5 214271,68 66899,18 

6 49496 86445 34578 242046 106105 222682,32 71741,32 

7 49127,5 88665 35466 248262 110469,5 228401,04 75608,54 

8 49146,25 90650 36260 253820 114023,75 233514,4 78718,15 

9 50837,5 92086,25 36834,5 257841,5 114917,75 237214,18 79290,43 

10 54465 95695,5 38278,2 267947,4 117786,9 246511,608 81351,108 

11 50288,75 97965 39186 274302 126048,25 252357,84 89104,09 

12 52081,75 100641,25 40256,5 281795,5 129072,5 259251,86 91528,86 

13 53113,5 102167,5 40867 286069 130788 263183,48 92902,48 

14 55432,5 103732,5 41493 290451 131286 267214,92 93049,92 

15 56407,5 105540 42216 295512 133564,5 271871,04 94923,54 

16 57691,3 107680 43072 301504 136132,7 277383,68 97012,38 
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17 62053,5 110310 44124 308868 136504,5 284158,56 96795,06 

18 60469,8 110440 44176 309232 138322,2 284493,44 98583,64 

19 61587,15 114880 45952 321664 145196,85 295930,88 104463,73 

 

Fonte: o autor, 2013. 

 

  

 No último cenário projetado, o otimista, foram utilizadas valores mais elevados 

de produção. Neste caso o período de payback é de três anos, mesmo se 

considerarmos um salário de R$ 1500 mensais, para cada investidor, durante os 

primeiros três anos. 

 

Tabela 11 – Cenário otimista 

 

Otimista 

Ano Custo Fixo Custo Variável Produção de geleias Receita Lucro líquido Lucro Bruto Lucro 

0 54061 18400 8000 56000 -16461 0 -34861 

1 6453,25 34500 15000 105000 64046,75 96600 55646,75 

2 8103,25 58121 25270 176890 110665,75 162738,8 96514,55 

3 15289,25 78338 34060 238420 144792,75 219346,4 110719,15 

4 49268,25 82935,7 36059 252413 120209,05 232219,96 85016,01 

5 49192,5 88602,9 38523 269661 131865,6 248088,12 95292,72 

6 49496 94829 41230 288610 144285 265521,2 106196,2 

7 49127,5 96876 42120 294840 148836,5 271252,8 110249,3 

8 49146,25 101315 44050 308350 157888,75 283682 118220,75 

9 50837,5 103546 45020 315140 160756,5 289928,8 120545,3 

10 54465 105800 46000 322000 161735 296240 120975 

11 50288,75 106950 46500 325500 168261,25 299460 127221,25 

12 52081,75 109250 47500 332500 171168,25 305900 129568,25 

13 53113,5 110400 48000 336000 172486,5 309120 130606,5 

14 55432,5 111895 48650 340550 173222,5 313306 130978,5 

15 56407,5 113183 49210 344470 174879,5 316912,4 132321,9 

16 57691,3 115782 50340 352380 178906,7 324189,6 135716,3 

17 62053,5 117484 51080 357560 178022,5 328955,2 134417,7 

18 60469,8 119738 52060 364420 184212,2 335266,4 140058,6 

19 61587,15 127972 55640 389480 199920,85 358321,6 153762,45 

 

Fonte: o autor, 2013. 
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6. CONCLUSÃO 

 

O trabalho foi realizado com o intuito de analisar a viabilidade técnica de 

produção de um sistema agroflorestal para a região dos Campos Gerais e avaliar 

aspectos financeiros, considerando ainda, uma unidade de beneficiamento de frutos, 

com o objetivo de comercializar geleias. 

Para a implantação do SAF foram consideradas características climáticas, 

condição do solo e principalmente as características gerais de diversas espécies, 

tanto nativas, como exóticas. 

Todas as espécies descritas no trabalho possuem um grande potencial de 

adaptação ao local e uma boa capacidade produtiva. 

O estudo de viabilidade econômica foi realizado, com base em dados de 

produtividade, rendimento de produção e custos para a produção de frutos e 

confecção de geleias. Também foi avaliada a situação do mercado. 

A situação do mercado demonstrou ser favorável para o empreendimento, pela 

elevada aceitação dos produtos, principalmente oriundos de sistemas produtivos 

agroecológicos. 

Nas análises financeiras do estudo foi possível verificar que o negócio é rentável 

e tem um bom retorno financeiro. O empreendimento demonstra ser viável em todos 

os cenários projetados, com variações na rentabilidade e no tempo para atingir o 

ponto de equilíbrio. 

Com base nas estimativas de produção e comercialização, o retorno financeiro 

ocorre no quarto ano e ao longo do período projetado, de vinte anos, foi possível 

identificar um VPL de R$ 25.486.093 e uma TIR de 67%, portanto, o negócio é 

viável.  
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