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RESUMO 

O cultivo da goiabeira apresenta como importância econômica nas diversas formas de 

aproveitamento do seu fruto, podendo ser consumida como fruta in natura e utilizada na 

indústria como polpa, néctar, sucos, doces, entre outros. A exigência dos consumidores por 

frutos de melhor qualidade, torna indispensável a adoção de práticas culturais no sistema de 

produção. A agricultura familiar representa 84,4% dos estabelecimentos agropecuários 

brasileiros, representando 24,3% da área ocupada. Nesse cenário a fruticultura apresenta-se 

como uma atividade atrativa economicamente, gerando emprego e renda e auxiliando na 

redução do êxodo rural. O objetivo deste trabalho foi elaborar um estudo de viabilidade técnica 

e econômica do cultivo da goiabeira na agricultura familiar com o intuito da renovação do 

pomar e aumento da área de plantio. No estudo foi feita análise através dos indicadores de 

viabilidade econômica sendo Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e 

payback. A análise econômica da produção de goiaba apresenta preço médio de venda de R$ 

3,25, Valor Presente Líquido VPL a 6% ao ano de R$ 195.825,37 e Taxa Interna de Retorno 

TIR estimada em 121%. O investimento apresenta alta liquidez, dentro do normal esperado para 

culturas perenes. O payback da cultura foi de 3 anos. A dedicação ao cultivo da goiabeira na 

agricultura familiar, é uma atividade sustentável economicamente empregando técnicas de 

manejo necessárias para máxima produtividade. 

 

Palavras-chave: Psidium guajava, Agricultura familiar, rentabilidade, custo de produção.   



 

 

ABSTRACT 

The cultivation of guava presented as economic importance in the various forms of 

exploitation of its fruit can be consumed as fresh fruit and used in the industry as pulp, nectar, 

juices, pastries, among others. The consumer demand for the best quality fruits, makes it 

essential to adopt cultural practices in the production system. Family farming is 84.4% of 

Brazilian agricultural establishments, representing 24.3% of the occupied area. In this scenario 

horticulture presents itself as an economically attractive activity, generating jobs and income 

and helping to reduce the rural exodus. The objective was to conduct a study of technical and 

economic viability of guava cultivation in family farming with the aim of renewing the orchard 

and increased planting area. The study was done through analysis of economic viability 

indicators and Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) and payback. The 

economic analysis of guava production has average sales price of R $ 3.25, Net Present Value 

NPV to 6% per year of R$ 195,825.37 and Internal Rate of Return IRR estimated at 121%. The 

investment has a high liquidity within the normal expected to perennial crops. The culture was 

payback of 3 years. The dedication to the cultivation of guava in family farming is a sustainable 

activity economically using management techniques needed for maximum productivity. 

 

Keywords: Psidium guajava, Family farming, yield, production cost.  
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INTRODUÇÃO 

A goiabeira (Psidium guajava L.) é encontrada em quase todas as regiões tropicais e 

subtropicais do mundo, devido sua adequação a diversos climas e fácil propagação seminífera 

(NETO, et al., 2001). Os Estados de São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, Piauí e Rio de 

Janeiro se destacam como mais importantes, representando aproximadamente 80% da produção 

(AGRIANUAL, 2015). 

A produção mineira de goiaba é de 15,9 mil toneladas, sua produção cresceu 4,0% entre 

os anos de 2011 e 2012. As variedades mais cultivadas são: Paluma e Pedro Sato. As regiões 

Zona da Mata e Central são as principais produtoras de Minas Gerais, representando 56,6% do 

volume estadual. Em 2012 a produção de Visconde do Rio Branco foi de 3,6 mil toneladas, 

sendo a maior de todo estado (SOUZA, 2014) 

A importância econômica desta frutífera é ocasionada devido a versatilidade de 

aproveitamento do seu fruto, podendo ser utilizada na indústria, como polpa, néctar, suco, 

doces, entre outros, também é largamente consumida como fruta in natura. A fruta apresenta 

alto valor nutritivo, possuindo elevados teores de vitamina C (ácido ascórbico), vitamina A, 

cálcio, tiamina, niacina, fósforo e ferro (NETO, et al., 2001). 

No Brasil, a safra natural de goiabas ocorre entre os meses de janeiro a abril, com maior 

concentração em fevereiro, épocas em que o produto alcança os menores preços no mercado, e 

a oferta varia tanto em volume quanto em qualidade. A poda de frutificação permite a colheita 

de frutos nas épocas desejadas, sendo economicamente viável, pois possibilita a colheita 

justamente nos períodos de menor oferta no mercado. A sua execução pode ser programada, 

para melhor distribuição dos tratos culturais do pomar, apresentando maior flexibilidade de 

comercialização (HOJO, et al., 2007) 

A goiabeira pode ser considerada uma planta rústica quanto à tolerância à acidez e 

adaptação à baixa reserva de nutrientes no solo, mas a aplicação racional de fertilizantes pode 

promover aumentos indispensáveis na produção de frutos (NATALE, et al., 2009). Sendo que 

a aplicação do subproduto da indústria processadora de goiabas proporciona alterações na 

fertilidade do solo do pomar de goiabeiras, aumentando a concentração de fósforo (SOUZA, et 

al., 2014a).  

A procura dos consumidores por produtos de maior qualidade e melhores preços, além 

dos tratos culturais o ensacamento de goiabas, apresenta-se como uma técnica que visa proteger 

os frutos contra o ataque de pragas e reduzir a aplicação de agroquímicos. Esta prática pode 
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proporcionar alterações na qualidade dos frutos, como aumento no peso e coloração 

(TOKAIRIN, 2014). 

Segundo o Censo Agropecuário 2006, foram identificados 4.367.902 estabelecimentos da 

agricultura familiar, representando 84,4%, dos estabelecimentos brasileiros. Os agricultores 

familiares ocupa uma área de 80,25 milhões de hectares, representando 24,3% da área ocupada 

pelos estabelecimentos agropecuários brasileiros. Quanto ao uso da terra na agricultura familiar, 

45,0% são destinados a pastagens, as áreas com matas, florestas ou sistemas agroflorestais 

ocupa 28,0% das áreas, e por fim as lavouras ocupam 22,0% (Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística - IBGE, 2006). 

A fruticultura como fonte geradora de renda, apresenta como uma atividade viável a 

agricultura familiar constatado por (FERREIRA, 2003, VITAL & SAMPAIO, 2007 e 

PETINARI, 2008), apresentando como principal alternativa para pequenas áreas, desde que 

bem conduzidas, são capazes de manter toda a família trabalhando e conseguindo obter um bom 

retorno financeiro. A capacitação é um fator limitante, pois de modo geral, o nível de 

escolaridade é baixo e a idade dos agricultores é elevada, retardando o processo de aprendizado 

e o estabelecimento de unidades sustentáveis. 

A produção sustentável de produtos sempre foi realizada pelos povos e comunidades 

tradicionais para autoconsumo, sendo, o excedente escoado na forma de produtos primários 

com baixa agregação de valor e grande dependência de atravessadores (CARAZZA, et al., 

2011). 

O objetivo deste trabalho é elaborar um estudo de viabilidade técnica e econômica do 

cultivo da goiabeira na agricultura familiar. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A goiabeira 

A goiabeira (Psidium guajava L.), pertencente à família Myrtaceae. É uma árvore de 

pequeno porte, em pomares adultos conduzidos sem poda, pode atingir de 3 a 8 m de altura. As 

folhas são opostas, grossas, coriáceas, de coloração verde-amarela (SAMPAIO, 2011). Seu 

sistema radicular apresenta raízes adventícias primárias, concentrando a uma profundidade de 

30 cm do solo. A planta de goiabeira propagada via semente apresenta raiz pivotante, já as 

mudas propagadas através de estacas têm apenas raízes secundárias e não atingem grandes 

profundidades (NETO, et al., 2001). 

Suas flores são brancas, hermafroditas, e surgem em botões isolados ou em grupos de 

dois ou três botões, sempre na axila das folhas, que brotam em ramos maduros após a poda ou 

naturalmente. Seus frutos são bagos que têm tamanho, forma e coloração de polpa variáveis, 

conforme a variedade. A frutificação começa no 2º ou no 3º ano, em pomares propagados via 

semente. Quando o pomar é implantado com mudas propagadas vegetativamente, por estaca ou 

por enxerto, iniciam a floração de 7 a 8 meses de idade, após implantação no local definitivo 

(NETO, et al., 2001). 

O ciclo de produção é dividido em quatro fases: (1) crescimento, entre dez meses e dois 

anos de idade; (2) plena produção, dos três até cinco anos; (3) produção, dos cinco até oito anos; 

e (4) sanidade, a partir dos nove anos de idade (NATALE, et al., 2009). 

A curva de crescimento do fruto, que pode variar conforme a variedade e as condições 

climáticas é de fundamental importância para o produtor. 

Clima 

A temperatura para a vegetação e produção de goiabeira, encontra-se entre 25° e 30° C, 

determinando a época de produção da fruteira. Apresenta necessidade de fotoperíodo mais 

longo para a produção ótima de frutos. A disponibilidade de chuva deve ser com intervalo ideal 

de 1.000 a 1.600 mm ano-1, bem distribuídos ao longo do ano (NATELE, et al., 2009).  

A umidade relativa do ar, pode influir tanto no aspecto fisiológico, como nas condições 

fitossanitárias dos frutos produzidos. A goiabeira vegeta e produz bem em regiões situadas ao 

nível do mar até 1.700 m de altitude. A umidade relativa mais favorável ao cultivo da goiabeira 

deve situar entre 50 e 80%. Nas regiões em que a estação das secas se prolonga, a irrigação 

torna-se necessária (NATALE, et al., 2009). 

 



11 

 

 

Figura 1 - Fenologia da goiabeira 

Fonte: FILHO & COSTA (2003). 

Solo 

A goiabeira adapta-se melhor aos solos areno-argilosos, profundos e bem drenados, ricos 

em matéria orgânica, com pH entre 5,5 e 6,0. Devem ser preferidos os terrenos protegidos dos 

ventos, especialmente os ventos frios do Sul (NETO, et al., 2001). 

O preparo inicial do solo deve ser feito procurando eliminar camadas compactados em 

subsuperfície, também, incorporar calcário em profundidade, visto que aplicações superficiais 

corrigem lentamente as camadas mais profundas, e um solo mal corrigido no plantio, 

comprometerá a produtividade do pomar por muito tempo (NATALE, et al., 2009). 

Para a implantação de pomares de goiabeira, a saturação por bases do solo adequada, é 

próxima a 70%. A concentração de magnésio do solo não deve ficar abaixo de 9 mmolc dm-3. 

A calagem em pomares de goiabeiras adultas, deve ser realizado superficialmente sem 

incorporação (NATALE, et al., 2009). 

A fruticultura no desenvolvimento da agricultura familiar 

Segundo (Guanziroli & Cardim, 2000) a agricultura familiar é conceituada com base em 

três critérios: a direção dos trabalhos do estabelecimento é exercida pelo produtor; o trabalho 

familiar é superior ao trabalho contratado; a área do estabelecimento é inferior a uma área 

máxima regional, definida como limite superior para a agricultura familiar. 
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A fruticultura apresenta como uma atividade mais atrativa economicamente, comparada 

a outra atividade como a produção de grãos. Fato esse condicionado a diversidade climática e 

de novas tecnologias possibilitando a produção durante todo o ano. A fruticultura possibilita 

melhores condições de vida de uma família que tenha pequena área agrícola, pois apresenta 

demanda por mão-de-obra intensiva e qualificada, fixando o homem no campo (PETINARI, et 

al., 2008). 

Em estudo realizado por (VITAL & SAMPAIO, 2007) no Nordeste, agricultores 

familiares substituíram suas lavouras de culturas temporárias pelo cultivo de fruteiras, com 

destaque para banana, goiaba, coco, acerola, manga e uva, para comercialização no mercado 

interno. A fruticultura irrigada tem sido beneficiada pela logística de transporte no escoamento 

da produção, através de investimentos governamentais e por tecnologias desenvolvidas ou 

adquiridas por grandes empresas vinculadas a exportação de frutas. 

Em estudo realizado por (PERTINARI, et al., 2008) no estado de São Paulo, a fruticultura 

é utilizada como estratégia para que os filhos permaneçam trabalhando com suas famílias. Em 

propriedades que apresentavam o cultivo de uva, a maior parte dos filhos(as) que permaneceram 

para ajudar a família, conseguiu uma renda suficiente para sua independência financeira. Onde 

a renda gerada através da produção de uva possibilita a permanência dos filhos e dos produtores 

na propriedade. 

Fatores determinantes para produção de goiaba 

Variedades 

As variedades diferem, entre si, em diversos aspectos, como: formato de copa, 

produtividade, época de produção (precoce, meia estação e tardia), número, tamanho e formato 

dos frutos, além da coloração da polpa (VITAL & SAMPAIO, 2007). As cultivares 

diferenciam-se também quanto ao destino da produção. Para o consumo de frutas in natura, a 

preferência é por frutos firmes, casca grossa, polpa espessa, doce, baixa acidez e saborosa. O 

mercado nacional remunera melhor frutos de polpa avermelhada que possui a preferência da 

maioria dos consumidores (SAMPAIO, 2011). 

A cultivar Pedro Sato provavelmente originária de plantas propagadas por sementes da 

cultivar Ogawa n° 1 – vermelha e selecionada em Nova Iguaçu, RJ. As plantas são vigorosas, 

com crescimento vertical e média produtividade. Os frutos são grandes (acima de 400 g quando 

desbastado, porém quando não ocorre o raleio, apresentam peso entre (150 e 280 g), formato 
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oblongo, casca rugosa, polpa rosada e espessa, sabor agradável e ótima vida útil pós-colheita. 

Finalidade para produção de goiaba de mesa. 

A cultivar Paluma seleção obtida a partir de sementes de plantas de polinização aberta de 

Ruby Supreme UNESP Jaboticabal, SP. Apresenta plantas com excelente produtividade (50 t 

ha-1), vigorosas, com crescimento lateral, boa tolerância à ferrugem. Possui frutos grandes 

(acima de 200 g mesmo em plantas não desbastadas), formato piriforme, casca lisa, polpa 

vermelha e espessa e sabor agradável. Comercializada com finalidade de industrialização e 

consumo in natura. Em função de sua vida útil pós-colheita quando comparada as cultivares 

Pedro Sato, Sassaoka e Kumagai, deve-se atender a mercados próximos da região produtora. 

Propagação 

Na fruticultura é indispensável o trabalho de pesquisa de mercado visando uma tomada 

de decisão em investir em uma cultura perene que irá dar o retorno do investimento ao longo 

de alguns anos. Sendo assim a produção de mudas é de fundamental importância, em função da 

longevidade do pomar e da interferência dos aspectos genéticos e fitossanitários do material de 

propagação sobre a produtividade e qualidade dos frutos (SAMPAIO, 2011) 

Existem diversos métodos de multiplicação vegetativa que podem ser utilizados na 

cultura da goiabeira, destacando-se: estaquia de ramos, borbulhia e enxertia. Todos eles 

apresentam a grande vantagem de manter e perpetuar o patrimônio genético da matriz 

multiplicada. Além disso, a muda propagada vegetativamente apresenta-se mais precoce quanto 

ao início da fase produtiva, uma vez que a fase juvenil é mais curta (NETO, 2007).  

Podas 

Poda de Formação 

A planta de goiabeira destinada à produção de frutos para consumo in natura ou à 

industrialização deve apresentar uma copa adequada e funcional, facilitando os tratos culturais 

necessários para produção de frutas com o padrão de qualidade que o mercado consumidor 

exige (NETO, et al., 2001). 

Após o plantio no local definitivo, as mudas devem ser conduzidas em haste ou fuste 

único, até uma altura de 50 ou 60 cm, que será eliminado a gema terminal ou meristemática, 

deixando-se a partir dos últimos 20 ou 30 cm, 3 ou 4 pernadas ou ramos primários bem 

distribuídos nos quatro pontos cardeais e inseridos desencontradamente no tronco, para a 

formação da copa. Após o amadurecimento dos ramos primários ou principais, devem ser 

podados, de modo a ficarem com 50 ou 60 cm de comprimento. A partir dessa operação, deixa-
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se que a copa se forme à vontade, eliminando-se apenas aqueles ramos secundários surgidos 

muito próximo ao tronco, pois eles podem fechar muito a copa (NETO, 2007). 

Poda de Frutificação 

A época de realização da poda de frutificação deve depender basicamente, do período em 

que se pretende colher e comercializar os frutos. É preciso, porém, não esquecer que os ramos 

a serem podados devem estar maduros e com as gemas propícias à brotação. Em relação a 

intensidade, a poda de frutificação pode ser definida como contínua ou drástica (NETO, 2007). 

Em condições de sequeiro, a safra de goiaba ocorre entre os meses de janeiro e abril, com 

maior concentração em fevereiro, épocas em que o produto alcança os menores preços no 

mercado (HOJO, et al., 2007). Ao adotar a poda contínua, consegue-se dilatar o período de 

frutificação da planta e assim comercializar a fruta durante todo o ano (NETO, 2007). 

Em ensaios realizados por Hojo, et al., (2007) avaliando épocas diferentes de poda, na 

produção e qualidade dos frutos da variedade Pedro Sato, observou que podas realizadas em 

junho proporciona maior número de frutos produzidos e podas realizadas em março proporciona 

maior peso dos frutos. Variando a produção de frutos por planta em consequência da época de 

poda. 

Serrano, et al., (2007) também avaliando épocas e intensidades de poda de frutificação, 

influenciou a produção de frutos da variedade Paluma, para os sistemas produtivos utilizando 

irrigação e em sequeiro, as podas realizadas em dezembro proporcionaram produção de frutos 

mais pesados. Como a preferência dos consumidores é por goiabas de tamanho médio a grande, 

a prática de poda contínua é uma opção para os produtores que visam o mercado de fruta in 

natura. 

Na poda contínua como o ciclo de produção também é contínuo, deve-se estar tento para 

a ocorrência de pragas e doenças que, em geral, devem ocorrer com mais intensidade, exigindo 

maiores cuidados fitossanitários. A utilização da poda contínua é uma prática mais esgotante, 

onde a planta não tem um período de descanso, após a safra de modo a recompor as reservas 

despendidas na brotação e na frutificação contínuas (NETO, 2007). 

Nutrição, Adubação e Calagem 

As plantas frutíferas respondem bem à adição de fertilizantes, especialmente dos 

nitrogenados. A adubação e o estado nutricional das culturas podem afetar a produtividade, o 

tamanho e peso do fruto, a cor, resistência a pragas e doenças, entre outros. As plantas frutíferas 

permanecem por longo tempo explorando o mesmo volume de solo, razão pela qual o ambiente 
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radicular, com respeito à acidez, sendo característica de solos tropicais merece máxima atenção. 

(NATALE, 2003) 

A calagem visa a correção da acidez do solo, fornecimento de cálcio e magnésio, diminuir 

as concentrações tóxicas de alumínio e manganês, melhorar as propriedades físicas e biológicas 

do solo. A correção da acidez do solo, é o primeiro passo para obter altas produtividades. A 

escolha do corretivo vai depender dos resultados da análise do solo. A determinação do pH, Al, 

Ca, Mg, H+Al através da análise de solo irá indicar a escolha do calcário adequado. Para que a 

calagem atinja os objetivos de neutralização do alumínio trocável e/ou elevação dos teores de 

cálcio e magnésio e do pH, a qualidade do calcário é uma condição básica que deve ser 

observada na escolha (SAMPAIO, 2011).  

A adubação mineral, sob manejo intensivo torna-se fator principal na produtividade, o 

acompanhamento do estado nutricional das plantas contribui para eficiência da prática. 

Amorim, et al., (2015b) avaliando a adubação nitrogenada e potássica em goiabeiras cultivar 

Paluma, no estado nutricional da planta, observou que a adubação nitrogenada promoveu 

aumento nos teores foliares de N e Mn e redução nos teores de P e B. Possibilitou o aumento 

nos teores de Ca e Mg, a partir do segundo ciclo de produção. Amorim, et al., (2015a) ao avaliar 

os efeitos na produtividade e na qualidade dos frutos, a adubação nitrogenada aumentou a 

produtividade e o pH dos frutos. 

A adubação de produção da goiabeira deve ser realizada a partir do quarto ano de 

implantação do pomar, quando as plantas entram em plena fase produtiva. A adubação, nessa 

ocasião, visa ao atendimento das exigências nutricionais da cultura, tanto para manutenção, 

como para a exportação de elementos pelos frutos e à qualidade dos mesmos (NATALE, et al., 

2009). 

A Tabela 1 apresenta os resultados da exportação de nutrientes pelos frutos (polpa e 

miolo) com sementes da goiabeira. Informações sobre a composição química mineral dos frutos 

fornecem subsídios para adequação ao programa de adubação do pomar, e máxima produção 

eficiente e manutenção da fertilidade do solo (NATALE, et al., 2009). 

Nesse contexto Souza, et al. (2014a) estudaram a aplicação do subproduto da 

agroindústria processadora de goiaba na fertilidade do solo. A aplicação do subproduto da 

indústria processadora de goiabas promoveu alterações na fertilidade do pomar de goiabeira. 

Incrementou de forma efetiva as concentrações de fósforo no solo, aumento da concentração de 

manganês e redução do valor pH do solo nas análises feitas. Na camada subsuperficial de 20 a 

40 cm, após a aplicação contínua do subproduto, houve aumento nas concentrações de fósforo.  
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Souza, et al. (2014b) avaliando a aplicação do subproduto no estado nutricional e na 

produção de frutos, observou o aumento das doses do subproduto, com incremento nos teores 

foliares de N, Mg e Mn das goiabeiras e a elevação da dose do subproduto aumentou a produção 

de frutos da goiabeira. Sendo constatados no solo, nas folhas e produção de frutos. 

Tabela 1. Extração de macro e micronutrientes por frutos de goiabeira, cv. Rica e Paluma, em 

áreas experimentais nos municípios de Jaboticabal e São Carlos, SP. 

Nutriente 
cv. Rica cv Paluma 

Massa seca Matéria fresca Matéria seca Matéria fresca 

Macronutriente g kg-1 g t-1 kg ha-1 g kg-1 g t-1 kg ha-1 

N 9,8 1,352 66,8 8,5 1,146 84,3 

P 1,2 166 8,3 0,9 121 8,9 

K 1,57 2,167 107,1 12,4 1,662 122,8 

Ca 0,8 110 5,4 0,7 94 6,9 

Mg 0,8 110 5,4 0,9 114 8,4 

S 1,1 152 7,5 0,9 114 8,4 

Micronutriente mg kg-1 g t-1 kg ha-1 mg kg-1 g t-1 kg ha-1 

B 6 0,83 41 5 0,67 50 

Cu 8 1,11 54 11 1,48 109 

Fe 15 2,07 98 14 1,88 139 

Mn 28 3,87 188 14 1,88 139 

Zn 13 1,73 84 15 1,95 144 

Adaptado de: NATALE, et al. (2009). Para cálculo, considerou-se que a matéria seca dos 

frutos representou em média, 13,8 e 13,4% da matéria fresca, para as cv. Rica e Paluma, 

respectivamente. A produção média dos frutos foi de 49,4 e 73,6 t há para as cv. Rica e 

Paluma, respectivamente, no terceiro ano de produção 

As quantidades de fertilizantes a serem aplicadas, com base nas fontes comerciais 

disponíveis, devem obedecer às épocas de parcelamento, e a localização. Além da adubação N, 

P e K, deve-se considerar os micronutrientes, especialmente B e Zn, em razão da pobreza desses 

elementos, se comum em solos tropicais, além das exportações pelos frutos. Assim, é necessária 

uma adubação de segurança, que pode ser feita com duas aplicações foliares, aproveitando-se 

eventualmente, a aplicação de defensivos (inseticidas, fungicidas, ente outros). Vale ressaltar a 

importância da análise foliar para um adequado acompanhamento das exigências nutricionais 
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da planta, também em relação aos micronutrientes. É importante suspender a irrigação pelo 

menos 30 dias antes da poda de frutificação, com o objetivo de submeter a planta ao estresse 

hídrico (NATALE, et al., 2009). 

Ensacamento do fruto 

Os sistemas produtivos na agricultura convencional têm gerados diversos problemas com 

contaminação de alimentos, intoxicação de agricultores, resistência de patógenos e pragas entre 

outros, provocando o desiquilíbrio biológico. Com o intuito de minimizar os efeitos do uso de 

agrotóxicos sobre o meio ambiente e a saúde humana, o ensacamento de frutos têm constituído 

como prática de sucesso do manejo de pragas e patógenos em sistemas mais sustentáveis de 

produção (PINHEIRO, 2006). 

O ensacamento dos frutos é considerado uma prática consolidada na fruticultura, sendo 

uma prática fitossanitária eficaz no controle do gorgulho (Conotrachelus psidii) e as moscas-

das-frutas (Anastrepha spp. e Ceratitis capitata) constituindo os maiores problemas em áreas 

cultivadas com goiaba. Outro fator é a mudança de hábito do consumidor do fruto in natura, 

aumentando a exigência por alimentos com níveis reduzidos de agrotóxico (PEREIRA, 2009). 

Em goiabeiras, o ensacamento é realizado quando os frutos apresentam diâmetro 

aproximado de 3 centímetros, cerca de 180 dias após a poda, utilizando papel manteiga presos 

no pedúnculo do fruto com arame fino ou grampo (TOKAIRIN, et al., 2014). 

Pinheiro, (2006) avaliando a taxa de infestação de moscas-das-frutas, observou que em 

frutos não-ensacados apresentaram uma média de 86% de infestação, os frutos ensacados 

apresentaram uma taxa de infestação entre 0 e 58%, dependendo do tipo de embalagem e o 

diâmetro do fruto. As larvas das moscas-das-frutas, além de destruírem a polpa facilitam a 

entrada de pragas secundárias e patógenos. Na avaliação da infestação dos frutos por gorgulho, 

a taxa de infestação também variou com o tipo de embalagem e o diâmetro do fruto, ficando 

entre 0 e 40%. 

Do ponto de vista econômico, a utilização desta prática visa reduzir o custo de produção 

através da redução do número de aplicação de agrotóxicos, onde Tokairin, (2014) avaliou o 

custo de produção de frutos ensacados e não-ensacados, sendo uma pratica sustentável nos dois 

sistemas de produção. 

Colheita 

A colheita da goiaba é realizada no período do dia em que as temperaturas é mais amena. 

Como os frutos da goiabeira se desenvolvem de forma descontínua, a colheita é realizada de 2 



18 

 

a 3 vezes na semana. O ponto de colheita das goiabas é quando estiverem verdes ou “de vez”. 

Os responsáveis pela colheita dos frutos devem ser bem treinados, para que não causem danos 

aos frutos. 

A determinação da fase de maturação com base apenas na aparência dos frutos é falha, 

por ser uma medida subjetiva, sujeita ao erro humano. A utilização de métodos físicos e 

químicos tem auxiliado muito para se conseguir determinar o ponto ideal de colheita. Este pode 

ser conseguido por diferentes análises, tais como teor de sólido solúveis totais (SST), acidez 

total titulável (ATT), relação SST/ATT, firmeza da polpa (textura), densidade do fruto e cor da 

casca como demonstrado na Tabela 2 (VIEIRA & SANTOS, 2003). 

Tabela 2. Variáveis utilizadas e valores considerados bons para a colheita de goiaba. 

Variáveis Equipamento Valor ideal 

Físicas   

Cor da casca Visual Verde-amarelo 

Textura (kg/cm²) Penetrômetro (7/16) 10 a 12 

Densidade (g/cm³)  0,98 - 1,11 

Químicas   

° Brix Refratômetro 9 a 10 

Acidez (% ácido cítrico) Titulação NaOH 0,1 N 0,3 - 0,4 

° Brix/Acidez  25 - 30 

Fonte: VIEIRA & SANTOS (2003). 

Análise econômica 

Segundo Arêdes (2006), um projeto de investimento depende da análise da relação técnica 

e monetária entre os insumos necessários à produção e à própria produção em si, de tal forma 

que, para o projeto ser viável, é necessário que os benefícios gerados pela transformação dos 

insumos em produtos sejam maiores que os custos de transformação.  

A destinação de recursos pelos agricultores familiares é motivado pelos riscos envolvidos. 

Para tanto uma avaliação de projeto que não contemple a possibilidade de reduzir os riscos 

incertamente produzirá resultados adequados. Uma boa avaliação de um projeto necessita 

indicar a taxa de rentabilidade esperada, e medir o grau de confiança associado a taxa de retorno. 

Orientando a tomada de decisão para que seja eficiente (PONCIANO, et al., 2004). 

Para avaliação do estudo, estimativas de custo de produção e rentabilidade econômica são 

de fundamental importância para dar respaldo técnico aos produtores de agricultura familiar, 
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que não realiza anotações de dados técnicos, dificultando análises e previsões de investimento 

(PIMENTEL, et al., sd.) 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 Descrição da propriedade 

A propriedade está localizada no município de São Miguel do Anta, na Zona da Mata 

Mineiran nas coordenadas geográficas 20°45’22”S e 42°40’30”O, situada a 657 metros de 

altitude ao nível do mar.  A topografia  é de formação montanhosa, onde os solos da encosta de 

morro formado por cambissolo e na área destinada a produção formado por latossolo. Apresenta 

boa fertilidade na área de produção, com boas condições de manejo e conservação. 

A propriedade apresenta como atividade principal a comercialização de goiabas in natura, 

para merenda escolar PNAE e PAA, com preço de venda praticado de R$ 3,25 kg-1. A área 

destinada a produção de goiabas é de aproximadamente 0,5 ha, apresentando como variedades 

Pedro Sato e Paluma. As plantas estão plantadas em espaçamento de 6 X 6 m, e cerca de 20 

anos após o plantio. A propriedade apresenta como objetivo a renovação do pomar e aumento 

da área para 3 ha.  

Para o manejo do pomar foram prática de correção e adubação do solo e manejo de plantas 

daninhas por meio de roçadas. As plantas foram conduzidas em forma de taça, em sistema de 

poda de frutificação com produção concentrada nos meses de fevereiro a abril. Na propriedade 

não foi realizado o controle de pragas e doenças, acarretando uma menor qualidade dos frutos. 

A melhoria sustentável da qualidade de vida dos agricultores familiares depende 

diretamente da rentabilidade de suas propriedades rurais. A lucratividade é resultado das 

interações com o mercado de insumos e produtos, e da eficiência na alocação dos recursos 

produtivos. A perspectiva de longo prazo e o foco em aspectos qualitativos, como condições de 

vida da família exige além dos aspectos econômicos, sejam levadas em consideração as 

dimensões social e ambiental. 

Avaliação da viabilidade econômica 

Na caracterização dos custos, considerou-se os valores unitários (por ha) na implantação 

de um pomar, visando a venda de frutos in natura. Para estimar a produtividade média, e 

consequentemente calcular a rentabilidade do pomar, considerou-se os levantamentos técnicos 

de produção média de frutos (NETO, et al., 2001).  
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Os custos de produção foram estimados, considerando o conceito de custo operacional, 

que engloba todos os custos de produção sem considerar os juros do capital empatado, visto 

que estes são contemplados na análise financeira do investimento (fluxo de caixa e cálculo do 

Valor Presente Líquido). Neste sentido, procurou-se desenvolver uma planilha de custos 

segundo modelo (AGRIANUAL, 2015). Os coeficientes técnicos (horas máquina por operação, 

dias homem e quantidade de insumos), foram baseados nos dados publicados (AGRIANUAL, 

2015). Sendo assim, dividiu-se os custos em 4 partes: Operações Mecanizadas, Operações 

manuais, Insumos e Administração. 

O horizonte de planejamento deste estudo foi de 10 anos, considerando que, nesse tempo, 

haveria desgaste das lavouras. Não foi considerada a depreciação dos bens imóveis, possuem 

vida útil superior à duração do projeto, seus valores, considerando a produção apenas de 1 ha, 

não são tão significativos. (Tabelas 4 e 5) 

Para cálculo dos indicadores foi considerada uma taxa de desconto de 6% a.a. Esse valor 

foi adotado por representar um custo de oportunidade para o produtor, sendo essa rentabilidade 

garantida em outras atividades sem riscos, como títulos públicos e poupança. 

Nas análises de rentabilidade de projetos, são considerados os fluxos dos benefícios e os 

custos até de investimentos, que ocorrem em um horizonte de tempo determinado. O confronto 

desses dois fluxos possibilita a determinação dos retornos aos investimentos (ARAÚJO, et al., 

sd.). 

A análise de investimento em bens duráveis (projetos) consiste em um tipo especial de 

orçamento. Seu diferencial se dá pelo fato de considerar o fator tempo evidentemente, por 

incluir variações do valor do dinheiro no tempo na formação dos fluxos de caixa envolvidos no 

projeto. Esses fluxos são formados por fluxos de entrada (receitas efetivas) e fluxos de saída 

(dispêndios efetivos), cujo diferencial é denominado fluxo líquido (NORONHA, 1987, apud 

MOREIRA, et al., 2007) 

Os indicadores de viabilidade econômica bem como as respectivas formas de cálculo, são 

calculados com base nos fluxos de caixa futuros, descontados para todas as alternativas de 

investimento. 

Valor presente líquido (VPL): representa o retorno monetário do investimento, 

descontado o valor do dinheiro no tempo, a uma taxa de desconto predeterminada. O VPL é 

dado por: 

𝑉𝑃𝐿 =  ∑
(𝐵 − 𝐶)𝑡

(1 + 𝑟)𝑡

𝑛

𝑡=0
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em que B são os benefícios (ou receitas); C, os custos e os investimentos gerados pelo 

projeto; t, o período de tempo; n, o tempo-limite; e r, a taxa de desconto. 

Taxa interna de retorno (TIR): é a taxa de desconto interna, gerada pelo projeto que torna 

o VPL = 0. A TIR é dada por: 

𝑇𝐼𝑅 =  ∑
(𝐵 − 𝐶)𝑡

(1 + 𝑟 ∗)𝑡

𝑛

𝑡=0

 

em que B, são os benefícios; C, os custos e os investimentos gerados pelo projeto; t, o 

período de tempo; n, o tempo limite; e r*, a taxa de desconto interna (TIR). Quando a TIR é 

maior que a taxa de desconto utilizada no projeto, diz-se que o projeto é economicamente 

viável. 

Período de payback (Pb): é definido como o tempo de recuperação do capital investido. 

𝑃𝑏 =  ∑(𝐵 − 𝐶)𝑡 = 0

𝑛

𝑡=0

 

em que B são os benefícios; C, os custos e os investimentos gerados pelo projeto; t, o 

período de tempo; e n, o tempo-limite. 

Além da produtividade, outros elementos que afetam o orçamento podem variar, como os 

preços dos insumos e produtos. Sendo difícil de prever quais níveis estarão os preços em ano 

ou em muitos anos mais tarde ou é difícil estimar os custos de oportunidade de um determinado 

insumo (SOUZA, et al., 2004). 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O detalhamento dos custos de produção anual de um hectare são apresentados na Tabela 

3. Os níveis de produção foi obtido com a utilização intensiva dos fatores de produção, inclusive 

com a irrigação para os períodos de déficit hídrico. O item de maior peso na produção de goiaba 

são os gastos com operações mecanizadas, nas atividades de tratos culturais e irrigação, que por 

sua vez, tendem a aumentar muito com aumento da idade da cultura. 

O segundo item de maior participação nos custos de produção são as operações manuais. 

A demanda de mão-de-obra, está concentrada em atividades de poda, adubação e colheita. 

Outro fator é a demanda de mão-de-obra nas fases de plantio e colheita, concentrando em 

períodos determinados. Nesse sentido fica claro a importância da mão-de-obra familiar. 
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Os custos administrativos foi o item de menor peso, no custo de produção. É um ponto 

importante na definição de projetos, pois viabiliza a produção de frutas na agricultura familiar 

em que os agricultores não possuem capital para investir em maquinário. 

O fluxo de caixa permite uma visualização do desembolso anual e previsão das receitas 

(Tabela 4). Considerando a necessidade de desembolso, o agricultor teria que dispor de 

aproximadamente R$ 14.404,32 por ha plantado, que seria a soma dos gastos até o segundo 

ano, a partir do segundo ano, inicia o período produtivo da cultura e o pomar se torna 

autossustentável. 

Tabela 5. Indicadores econômicos da goiaba  

VPL (6%)  R$ 195.825,37 

TIR  121% 

Payback   3 anos 

Os indicadores econômicos e a taxa de desconto são apresentados na Tabela 5. O Valor 

Presente Líquido VPL a uma taxa de desconto de 6% a.a. no estudo foi de R$ 195.825,37. A 

análise do projeto por esse método apresenta como principal vantagem considerar o efeito 

tempo, admite o reinvestimento dos fluxos líquidos intermediários à taxa que representa o custo 

de oportunidade do capital investido. Quando VPL > 0, o projeto é economicamente viável. 

A Taxa Interna de Retorno TIR foi de 121%. Sua análise apresenta como vantagem 

permitir comparar a rentabilidade das alternativas apresentadas no projeto, ou até mesmo com 

de outras atividades, que sejam elas produtivas, que ligadas ao mercado financeiro. Quando a 

TIR é maior que a taxa de desconto utilizada no projeto, diz-se que o projeto é economicamente 

viável. 

Para análise do período de payback é desconsiderado o valor do dinheiro ao longo do 

tempo e por não levar em conta os fluxos futuros após o exato período em que o investimento 

é recuperado. Com relação a investimentos em outros ramos de atividade, o período de 

recuperação do investimento inicial é de 3 anos, o plantio de goiaba justifica-se pelo tempo 

necessário para que ele comece a produzir. Quanto menor o período de recuperação do 

investimento maior a liquidez do projeto. 

É necessário considerar os riscos da atividade, principalmente os relacionados à variação 

de preços nas variáveis de interesse e de maior impacto sobre a estrutura de custo e sobre a 

receita do projeto, a fim de determinar a alternativa que possui maior mérito, ou seja, em que o 

risco de variação dessas variáveis não comprometa a rentabilidade do projeto. 
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Tabela 3. Estimativa de custo de produção do cultivo da goiabeira Paluma 

Goiaba - Custo de Produção (R$/ha) 

Espaçamento: 7,0 x 5,0 m 

Densidade (pés/ha): 285 

Módulo ideal: 3,5 ha  

Variedade: Paluma 

Descrição Especificação 
V.U. 

(R$) 

Fase de 

Formação Manutenção Produção Crescente Manut. Prod. Estab. 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 ao 20 

Qtde 

Valor 

(R$) Qtde 

Valor 

(R$) Qtde 

Valor 

(R$) Qtde 

Valor 

(R$) Qtde Valor (R$) 

A - Operações Mecanizadas  

A.1. Preparo do Solo  

Aração 

HM TP 4x4 75cv + Arado fixo 1 

disco 
73,73 2,00 147,46         

Calagem 

HM TP 4x4 75cv + Distibuidor de 

calcário 2,3m³ 
93,03 2,00 186,06         

Gradagem 

HM TP 4x4 75cv + Grade 

intermediária 18x26 
84,86 3,00 254,58         

A.2. Implantação  

Sulc. Da Linha de 

Plantio 

HM TP 4x4 75cv + Sulcador 1 

linha 
73,29 1,00 73,29         

A.3. Tratos Culturais  

Escarificação 

HM TP 4x4 75cv + Escarificador 

4 lâminas 
78,79 2,00 157,58 1,00 78,79       

Pulverização 

HM TP 4x4 75cv + Pulverizador 

400L 
78,95 15,00 

   

1.184,25  
15,00 1184,25       

Pulverização 

HM TP 4x4 75cv + Pulverizador 

Turboatomizador 1000L 
103,04     15,00 

   

1.545,60  
18,00 

     

1.854,72  
23,00 

     

2.369,92  

Roçagem 

HM TP 4x4 75cv + Roçadeira 

central 
77,22 3,00 231,66 4,00 308,88 4,00 308,88 5,00 386,10 5,00 386,10 

Adubação de 

cobertura 

HM TP 4x4 75cv + Cultivador 

Adubador (7 entradas) 
75,76 4,00 303,04 4,00 303,04 4,00 303,04 4,00 303,04 4,00 303,04 

Aplicação de 

herbicida 

HM TP 4x4 75cv + Pulverizador 

400L 
78,95 2,00 157,90 2,00 157,90 3,00 236,85 3,00 236,85 3,00 236,85 

A.4. Colheita  
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Transporte Interno 

HM TP 4x4 75cv + Carreta 

madeira (4000kg) 
71,17   4,00 284,68 11,22 798,53 11,22 798,53 11,22 798,53 

A.5. Irrigação  

Irrigação por 

microaspersão Conj. Irrigação 
3432,00 1,00 3432,00 0,10 343,20 0,10 343,20 0,10 343,20 0,10 343,20 

Subtotal A 
  

   

6.127,82  
 

   

2.660,74  
 

   

3.536,10  
 

     

3.922,44  
 

     

4.437,64  

B - Operações Manuais            

B.1. Preparo do Solo  

Calagem Homem-hora 5,79 3,34 19,34         

Análise de Solo Homem-hora 6,22 0,50 3,11 0,50 3,11 0,50 3,11 0,50 3,11 0,50 3,11 

Locação de curvas de 

nível R$/há 
14,85 1,00 14,85         

B.2. Implantação  

Marcação das covas Homem-hora 5,79 9,56 55,35         

Sulcamento Homem-hora 5,79 2,17 12,56         

Plantio Homem-hora 5,79 32,55 188,46         

B.3. Tratos Culturais  

Capina Manual Homem-hora 5,79 48,51 280,87 28,30 163,86       

Desbrota ou Poda Homem-hora 5,79 2,57 14,88 4,11 23,80 13,96 80,83     

Poda por empreita R$/há 772,20       1,00 772,20 1,00 772,20 

Combate a Formiga Homem-hora 5,79 10,38 60,10 10,38 60,10 2,52 14,59 1,26 7,30 1,26 7,30 

Adubação de 

cobertura Homem-hora 
5,79 5,40 31,27 5,15 29,82 6,09 35,26 15,38 89,05 15,38 89,05 

Pulverização Homem-hora 5,79 14,80 85,69 14,80 85,69       

Inspeção pragas e 

doenças Homem-hora 
5,79     0,50 2,90 0,50 2,90 0,50 2,90 

B.4. Colheita  

Colheita R$/caixa 
2,35     925,00 

   

2.173,75  

   

1.514,00  

     

3.557,90  

   

2.524,00  

     

5.931,40  

Transporte Interno Homem-hora 5,79     69,00 399,51 115,00 665,85 115,00 665,85 

B.5. Irrigação  
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Irrigação por 

microaspersão Homem-hora 
5,79   1,00  1,00 5,79 1,00 5,79 1,00 5,79 

Subtotal B 
  766,49  366,37  

   

2.715,74  
 

     

5.104,09  
 

     

7.477,59  

C - Insumos             

C.1. Fertilizantes  

Calcário R$/tonelada 66,00 2,00 132,00   0,80 52,80   0,80 52,80 

Superfosfato simples R$/kg 1,10 286,00 314,60 143,00 157,30 143,00 157,30 143,00 157,30 286,00 314,60 

20-00-20 R$/kg 1,00 80,00 80,00         

Boro R$/kg 2,90 0,29 0,84         

Zinco R$/kg 2,50 0,57 1,43         

Esterco de galinha R$/tonelada 210,00 2,86 600,60         

Uréia R$/kg 1,07   57,20 61,20 114,40 122,41 343,20 367,22 343,20 367,22 

Cloreto de Potássio R$/kg 1,05   42,90 45,05 85,80 90,09 271,70 285,29 271,70 285,29 

C.2. Fitossanitários            

Espalhante adesivo R$/litro 10,10 0,40 4,04 0,40 4,04 1,20 12,12 2,00 20,20 2,00 20,20 

Inseticidas R$/litro/kg 76,23 2,60 198,20 4,73 360,57 7,10 541,23 10,00 762,30 10,00 762,30 

Fungicidas R$/kg 17,33 3,00 51,99 3,00 51,99 12,70 220,09 14,00 242,62 14,00 242,62 

Formicidas R$/kg 13,82 10,44 144,28 10,44 144,28 3,48 48,09 2,97 41,05 2,97 41,05 

Herbicidas  16,54   2,00 33,08 2,00 33,08 3,00 49,62 3,00 49,62 

C.3. Mudas/Materiais            

Mudas R$/muda 
4,00 300,00 

   

1.200,00  
        

Análise de solo R$/unidade 38,00 0,30 11,40 0,30 11,40 0,30 11,40 0,30 11,40 0,30 11,40 

Análide de folha R$/unidade 33,00     0,30 9,90 0,30 9,90 0,30 9,90 

Subtotal C 
  

   

2.739,37  
 

      

868,91  
 

   

1.298,52  
 

     

1.946,89  
 

     

2.156,99  

D - Administração            

Administrador R$/ha 700 0,10 70,00 0,10 70,00 0,10 70,00 0,10 70,00 0,10 70,00 

Agrônomo R$/ha 583 0,20 116,60 0,20 116,60 0,20 116,60 0,20 116,60 0,20 116,60 

Contabilidade R$/ha 350 0,20 70,00 0,20 70,00 0,20 70,00 0,20 70,00 0,20 70,00 
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Luz/Telefone R$/ha 350 0,20 70,00 0,20 70,00 0,20 70,00 0,20 70,00 0,20 70,00 

Conserv. Benfeitoria R$/ha 27 0,20 5,40 0,20 5,40 0,20 5,40 0,20 5,40 0,20 5,40 

Subtotal D   332,00  332,00  332,00  332,00  332,00 

Custo Total 

(R$/há/ano)  
  

   

9.965,69  
 

   

4.228,02  
 

   

7.882,35  
 

   

11.305,42  
 

   

14.404,22  

Fonte: AGRIANUAL (2015). 

 



27 

 

Tabela 4. Fluxo de caixa referente ao cultivo da goiabeira. 

A. SAÍDAS ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 

A - Operações Mecanizadas 6.127,82 2.660,74 3.536,10 3.922,44 4.437,64 4.437,64 4.437,64 4.437,64 4.437,64 4.437,64 

B - Operações Manuais 766,49 366,37 2.715,74 5.104,09 7.477,59 7.477,59 7.477,59 7.477,59 7.477,59 7.477,59 

C - Insumos 2.739,37 868,91 1.298,52 1.946,89 2.156,99 2.156,99 2.156,99 2.156,99 2.156,99 2.156,99 

D - Administração 332,00 332,00 332,00 332,00 332,00 332,00 332,00 332,00 332,00 332,00 

SUBTOTAL A (Saídas) 9.965,69 4.228,02 7.882,35 11.305,42 14.404,22 14.404,22 14.404,22 14.404,22 14.404,22 14.404,22 

B. ENTRADAS ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 

1. Venda de goiaba  9.262,50 18.525,00 37.050,00 55.575,00 55.575,00 55.575,00 55.575,00 55.575,00 55.575,00 

SUBTOTAL B (Entradas)  9.262,50 18.525,00 37.050,00 55.575,00 55.575,00 55.575,00 55.575,00 55.575,00 55.575,00 

FLUXO DE CAIXA (B-A) (9.965,69) 5.034,48 10.642,65 25.744,58 41.170,78 41.170,78 41.170,78 41.170,78 41.170,78 41.170,78 

Fluxo Cx Acumulado (9.965,69) (4.931,21) 5.711,44 31.456,02 72.626,80 113.797,58 154.968,35 196.139,13 237.309,91 278.480,69 

Fluxo Cx Descontado (6%) (9.401,59) 4.480,67 8.935,78 20.392,12 30.765,20 29.023,77 27.380,92 25.831,06 24.368,92 22.989,55 

Fluxo CX Descont. Acumulado (6%) (9.401,59) (4.920,92) 13.416,44 29.327,89 51.157,32 59.788,97 56.404,69 53.211,97 50.199,98 47.358,47 
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CONCLUSÕES 

 A análise econômica da produção de goiaba apresenta preço médio de venda foi de R$ 

3,25, o Valor Presente Líquido VPL a (6% ao ano.) R$ 195.825,37 e a Taxa Interna de Retorno 

TIR estimada em 121% respectivamente. O investimento apresenta alta liquidez, dentro dos 

normal esperado para culturas perenes. O payback da cultura foi de 3 anos. Esta análise indica 

um retorno promissor para o investimento na cultura. 

A dedicação ao cultivo da goiabeira na agricultura familiar, é uma atividade sustentável 

economicamente empregando técnicas de manejo necessária para máxima produtividade. 
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