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RESUMO 

O abacate, Persea americana Mill, pertence à família Lauraceae, sendo uma 
valiosa frutífera subtropical e possui grande importância econômica devido a 
excepcional qualidade nutritiva dos seus frutos. Em 2014 a safra do abacate 
produziu aproximadamente 150 toneladas, ocupando uma área de plantio de 
9.445 hectares. No Brasil a produção está distribuída principalmente na região 
Sudeste, onde podemos destacar a participação do estado de São Paulo com 
52% da produção nacional. O México, maior produtor internacional de abacate 
participa com aproximadamente 30,66% de toda produção mundial da fruta, 
seguido da república Dominicana que participa com 6,34% da produção e 
Indonésia, responsável por 6,28%. O México também se destaca na 
exportação da fruta e em 2015 chegou a exportar 863.503 toneladas, cerca de 
53,9% do total exportado. O Peru aparece em segundo lugar exportando 11%, 
seguido da Holanda, responsável por 9,3% da exportação mundial. A exigência 
quanto aos padrões de qualidade do mercado consumidor proporcionou aos 
Estados Unidos a 1ª colocação no ranking de importação, encarregado por 
49,6% do total importado. A produção agrícola, assim como qualquer atividade 
econômica, apresenta riscos de não recuperação do capital investido. Nesse 
contexto, o presente trabalho procurou realizar a análise de viabilidade 
econômica da produção, por meio dos indicadores: VPL, TIR e Payback 
descontado. Bem como, o levantamento das exportações e importações da 
fruta, apoiado por sua série histórica. 

Palavras-chaves: Abacate, Produção, Viabilidade econômica. 
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ABSTRACT 

 

The avocado, Persea Americana Mil, belongs to Lauraceae family, being a 
valuable subtropical fruit and has major economic importance due to 
exceptional nutritional quality of its fruits. In 2014 the avocado’s harvest 
produced approximately 150 tons, occupying 9.445 hectares of cultivation area. 
In Brazil the production is distributed mostly on southeast region, where we can 
highlight the participation of state of São Paulo with 52% of the national 
production. Mexico, biggest international producer of avocados, participates 
with approximately 30,66% of all world fruit production, followed by Dominican 
Republic, which participates with 6,34% of production, and Indonesia, 
responsible for 6,28%. Mexico also stands out on the fruit exportation and in 
2015 reached 863.503 tons, about 53,9% of the total exported. Peru appears in 
second exporting 11%, followed by Holland, responsible for 9,3% of worlds 
exports. The demand for quality standards in consumer market gave United 
States the first place in importing ranking, in change for 49,6% of the total 
imports. Agricultural production, likewise any economic activity, presents risks 
of not recovering the invested capital. In this context, the present work sought to 
perform an economic viability of the production, through the indicators: VPL, 
TIR e discounted Payback. As well as, a survey of exports and imports of the 
fruit, supported by its historical series. 
 

Key words: Avocado, Production, Economic viability. 
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INTRODUÇÃO 

 

O abacate Persea americana Mill, originário do continente americano, 

foi intitulado inicialmente ahuacalt pelos Maias e Astecas e popularmente 

conhecido como palto pelos peruanos. Trata-se de uma frutífera subtropical de 

alto valor nutritivo e com características funcionais, tanto para a nutrição 

humana quanto para a produção de cosméticos (KOLLER, 2002). 

Existem relatos da cultura do abacateiro no Brasil desde 1787, porém, a 

primeira introdução oficial deu-se em 1893 quando quatro árvores provenientes 

da Guiana Francesa, pertencentes à raça Antilhana, forneceram as primeiras 

sementes da espécie para o Brasil. Em São Paulo, acredita-se que a cultura 

tenha se iniciado no Vale do Paraíba no século XIX, predominando plantas da 

raça Antilhana (DONADIO et al.; 2010).  

O abacate é uma planta dicotiledônea que pertence à família das 

Lauraceae, considerada uma das famílias mais primitivas da divisão 

Magnoliophyta, e ao gênero Persea. Conforme suas origens, o abacate pode 

ser classificado em: raça Antilhana, raça Guatemalense e raça Mexicana. 

Possui copa densa, característica variável de acordo com a fertilidade do solo, 

e pode chegar a 20 metros de altura (KOLLER, 2002). 

As flores do abacateiro são hermafroditas e apresentam diferenciação 

na maturidade dos órgãos reprodutivos, ocasionando uma dicogamia 

protogínica. Esses hábitos distintos na abertura floral foram segmentados nos 

grupos A e B (MATHIAS, 2015). 

A escolha da variedade a ser implantada no pomar é essencial, pois permite 

maior adaptação ao novo ambiente, adequação das formas de utilização do 

fruto e hábitos do mercado consumidor, bem como a resistência a pragas 

locais, conservação e qualidade pós-colheita (KOLLER, 2002). 

Oriundo de clima subtropical, o abacate pode ser adaptável a regiões 

tropicais. A cultura é sensível a variações bruscas de temperaturas, períodos 

com graus intensos (positivos) podem acarretar a antecipação da maturação 
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dos frutos, tal como temperaturas de graus negativos tendem a prolongar o 

estádio de maturação (MARANCA, 1983). 

Estudos realizados pela Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO), indicam perspectiva no aumento da demanda 

de frutas tropicais e possível taxa anual de 8% para o crescimento das 

importações. A pesquisa também aborda sobre a necessidade de melhoria na 

qualidade de nossos produtos, devido à exigência do mercado consumidor e a 

crescente imposição de barreiras fitossanitárias, não tarifárias (LEONEL & 

SAMPAIO, 2008). 

A safra do abacate no Brasil é de aproximadamente 150 toneladas por 

ano, ocupando uma área de plantio de 9.445 hectares em 2014. A produção 

brasileira está distribuída principalmente na região Sudeste, onde podemos 

destacar a participação significativa do estado de São Paulo e tem o segundo 

maior produtor o estado de Minas Gerais (AGRIANUAL, 2017). 

Um fator positivo aos produtores brasileiros, além da boa adaptação 

climática, se deve ao fato das menores distâncias dos centros produtores ao 

mercado importador. Os países predominantes na importação do fruto são: 

Estados Unidos, México, Holanda, França, Reino Unido, Alemanha e Suécia. O 

México é o segundo maior importador, representando 19% da importação 

mundial e além do destaque na produtividade, o país é o maior exportador do 

fruto, seguido o Peru, Holanda, Chile, África do Sul e Estados Unidos 

(AGRIANUAL, 2017). 

Dada a divulgação dos benefícios do consumo da fruta para a saúde 

humana, o consumo per capta é crescente e promove incentivo aos produtores 

mundiais. 

Diversos produtores rurais abandonam suas atividades por não obterem 

retornos financeiros de seus investimentos na implantação de projetos. Como 

qualquer outra atividade econômica, a agricultura também apresenta riscos de 

não recuperação de capital. Alguns aspectos devem ser levados em 

consideração, como valores altos de investimento, objeção de captar recursos 
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financeiros para sustentar o projeto e a consideração das condições de 

mercado.  

Nesse contexto, o presente trabalho procurou avaliar a viabilidade 

econômica da instalação de pomar de abacate, por meio da mensuração dos 

indicadores de viabilidade: Valor Presente Líquido, Taxa Interna de Retorno e 

Payback descontado. Bem como avaliar o panorama nacional do seu custo de 

produção. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos gerais 

 Avaliar o panorama nacional do custo de produção do abacate Persea 

americana Mill, bem como realizar levantamento de exportações e importações 

da fruta, apoiado por sua série histórica. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Mensurar a viabilidade econômica da implantação do pomar de abacate 

por meio dos índices: VPL, TIR e Payback descontado. 

 Focalizar os principais países na produção da fruta Persea americana 

Mill, bem como no cenário nacional. 

 Verificar o panorama do mercado nacional e comercialização do Persea 

americana Mill no Brasil no período de 2006 a 2013. 

 Identificar o panorama do mercado nacional fundamentado nas 

importações e exportações no horizonte de 2011 a 2015. 

 Realizar levantamento nacional da produção e área colhida de abacate 

referente ao período de 2007 a 2014. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

 3.1 Origem e Histórico  

O abacateiro, planta frutífera, tem seu centro de origem no continente 

americano, onde se estende desde o Centro Sul do México até a América 

Central (KOLLER, 2002). 

A propagação do abacate pelo mundo ocorreu de forma lenta, 

possivelmente pela facilidade da perda de germinação de suas sementes, bem 

como sua baixa resistência a adaptações em novos ambientes (MARANCA, 

1983). Conforme sua distribuição e cultivo o abacate recebeu algumas 

denominações, as civilizações pré-colombianas Maias e Astecas intitulavam a 

planta de “ahuacalt”, no Peru até os dias atuais é reconhecido como “palto”, 

derivado da tribo Palta, conquistada pelos Incas (KOLLER, 2002). 

 

3.2 Importância da fruta  

O consumo de frutas no Brasil é relativamente baixo, segundo o Instituto 

Brasileiro de Fruticultura (IBRAF), o consumo per capta de frutas no Brasil é de 

apenas 57 Kg por ano, bem abaixo de países europeus, como Itália (114 

Kg/ano) e Espanha (120 Kg/ano). No caso do abacate, o consumo no Brasil 

fica em torno de 301 gramas/hab. ano), já nos países da União Europeia chega 

a ser 1500 gramas/hab. Ano. Esta diferença é causada pelo fato de que, nos 

países europeus, o consumo de abacate vai além da forma in natura, é 

principalmente na forma de salada; além disso, os benefícios da fruta são mais 

difundidos do que no Brasil (BNET, 2011).  

O abacate ainda sofre uma barreira para o aumento no seu consumo, 

por se tratar de uma fruta rica em gordura monoinsaturada, os consumidores 

criam uma imagem de que é uma fruta gordurosa, porém por ser 

monoinsaturada, não deixa os níveis de colesterol se elevar no sangue, uma 

alimentação a base da fruta pode aumentar as taxas de HDL (colesterol bom) e 

diminuir o colesterol total (DAIUTO et al., 2010).  

A cada vez mais, os benefícios de uma alimentação à base de abacate 

são difundidos para a população, principalmente para países europeus e 
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americanos e um pouco menos para o Brasil, o motivo é pelo aumento da 

expectativa de vida; a preocupação pela saúde alimentar e doenças 

cardiovasculares. Essa repercussão pode causar impactos positivos para a 

produção de abacate no Brasil, já que o mesmo é um dos grandes produtores 

mundiais de abacate (DAIUTO; VIEITES, 2008). 

Devido a excepcional qualidade nutritiva dos seus frutos, o abacateiro é 

uma valiosa frutífera tropical e recomendada na nutrição humana, rica em 

vitaminas, sais minerais, proteína, óleo e açúcar. Sua crescente aceitação no 

mercado se dá pelas características de ser um fruto atrativo, de consistência 

suave, fácil de limpar e descascar. De seus componentes, a matéria graxa 

extraída possui um elevado conteúdo de gordura, sendo uma boa fonte de óleo 

comestível, seu aproveitamento é a razão para a industrialização do fruto 

(CAMPOS, 2006). 

 

3.3 Botânica  

O abacateiro é uma planta dicotiledônea e monoembriônica, pertence à 

família das Lauraceae e ao gênero Persea, que é dividido em dois subgêneros: 

Persea e Eriodaphne. As variedades do subgênero Eriodaphne não são 

produzidas comercialmente, devido à baixa qualidade de seus frutos e 

ausência quase total de polpa (KOLLER, 2002). 

As variedades cultivadas para o consumo humano pertencem ao 

subgênero Persea, Willians (1976) propõe as classificações de raças conforme 

suas origens e variedades botânicas:  

 Raça Antilhana: Persea americana que reúne as variedades 

conhecidas como: Comum e Manteiga. 

 Raça Guatemalense: Persea nubigena, originária das altas regiões da 

América Central, representada no mercado brasileiro pelas variedades: 

Prince, Wagner, Linda e Taylor.  

 Raça Mexicana: Persea americana variedade drymifolia. Seu centro de 

origem é no México e na Cordilheira dos Andes.  
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3.4 Bienalidade 

A alternância de produção (também chamada de bienalidade) é a 

tendência de uma árvore frutífera produzir uma safra de alto rendimento, 

também conhecido na língua inglesa pelas siglas “ON crop” ou “YEAR ON”, 

seguido por uma safra de baixo rendimento "OFF crop" ou “YEAR OFF” 

(MONSELISE e GOLDSCHMIDT, 1982). A alternância da produção pode 

ocorrer em uma grande área geográfica, um pomar inteiro, em árvores 

individualmente, parte de uma árvore ou mesmo em um ramo (MONSELISE e 

GOLDSCHMIDT, 1982). 

Também pode causar um grave impacto econômico negativo sobre a 

produção de abacate. Em localidades de clima temperado os pomares de 

abacateiro em safras onde ocorrem altas produções são caracterizados por um 

grande número de frutos, porém com tamanho e de valor comercial reduzido na 

colheita. Em safras onde ocorrem menores produções de frutos por planta na 

colheita o tamanho é grande, mas há um número reduzido de frutos para a 

comercialização (LOVATT, 2010).  

Em geral a alternância de produção em abacateiros pode ser causada por 

alguns fatores de ordem climática como: excesso de baixas ou altas 

temperaturas, estresse causado por déficit hídrico. Pode ser causada ainda por 

poda excessiva causando crescimento excessivo de brotos ou até mesmo 

excesso de irrigação ou fertilização dos pomares. Porém na maioria dos casos 

é causada por safras com alta produção, seguidas por safras de baixa 

produção. Sendo a causa da safra de baixa produção o esgotamento da planta 

em função do grande número de frutos produzidos na safra anterior (LOVATT, 

2005). 

 

3.5 Biologia Floral 

 A árvore do abacateiro tem crescimento relativamente rápido, podendo 

alcançar de 10 a 14 metros de altura. Sua copa pode ser densa, ereta ou 

espalhada, isso acontece por conta da diversificação na fertilidade do solo, 

clima e da cultivar implantada. Suas folhas são alternadas e persistentes, 10 a 

30 centímetros de comprimento e 3 a 10 centímetros de largura, possui um 
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formato oval, lanceolada ou elíptica. A madeira que as constitui tem baixo valor 

comercial por ser mole e quebradiço fato que pode resultar na quebra de 

galhos e ramos na ocorrência de uma forte ventania (MARANCA, 1983). 

As flores são hermafroditas, sem corola e trímeras, apresentando 3 

sépalas e 3 pétalas. Possui 12 estames, sendo 9 deles funcionais. O ovário é 

unicarpelar ou uni ovular, contendo um estilo e um estigma em forma de disco. 

A maturidade dos órgãos sexuais não ocorre de forma simultânea, por isso 

sucede a dicogamia protogínica (KOLLER, 2002). 

Seu fruto é classificado como do tipo drupa, exibindo um pericarpo 

delgado, de coloração verde-oliva, evidenciando seu mesocarpo carnoso, 

espesso e cremoso. Suas sementes são envoltas pelo endocarpo, que 

recobrem os cotilédones. O pedúnculo apresenta tamanhos variados, de médio 

a longo (LEONEL & SAMPAIO, 2008). 

 

3.6 Frutificação 

 Conforme citado anteriormente, o abacate apresenta o fenômeno de 

dicogamia protogínica, o que caracteriza a maturação do órgão feminino 

anterior ao órgão masculino, isso significa que o estigma de cada flor estará 

livre para recepção dos grãos de pólen antes mesmo que estes sejam 

liberados pelas anteras da mesma flor (MATHIAS, 2015). 

Salvo a característica hermafrodita de suas flores, essas apresentam 

hábitos distintos de abertura floral, portanto esses comportamentos foram 

segmentados em dois grupos: A e B. No grupo A as flores das mesmas 

variedades se abrem pela manhã em sua forma feminina, receptiva ao grão de 

pólen, porém nesse período as anteras permanecem fechadas não liberando a 

dejeção de pólen.  As flores se fecham por volta do meio dia e só tornarão a 

abrir no dia seguinte no período da tarde, apresentando estame maduro e apto 

à liberação de pólen, no entanto o estigma não se encontra mais aberto para 

tal recepção.  
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O grupo B é caracterizado pela primeira abertura floral no período da 

tarde, também em sua fase feminina e estigma receptivo, fechando-se no 

escurecimento do dia e abrindo-se no amanhecer do dia seguinte, dessa vez 

em sua forma masculina liberando o pólen de suas anteras, período em que já 

não há recepção pelo estigma (MARANCA 1983, KOLLER 2002, CAMPOS 

2006). 

Considerando a diversificação cronológica da biologia floral do abacate, 

pode-se afirmar que um pomar constituído apenas por uma das variedades de 

um grupo, será estéril. Com o objetivo de polinização e fecundação cruzada, os 

pomares devem ser constituídos da intercalação de cultivares do grupo A e B. 

3.7 Raças e Variedades 

O abacateiro, Persea americana, pertence à família Lauraceae, que 

engloba cerca de 50 gêneros. Existem três grupos ou raças que representam o 

abacate comercial, são elas: Mexicana – Persea americana var. drymifolia; 

Antilhana – P. americana var. americana; e guatemalense ou guatemalteca – 

P. nubigena var. guatemalensis. Essa classificação é atualmente bem aceita, 

embora todos também podem se referir ao abacateiro apenas como P. 

americana Mill. Cultivares de abacate são em geral, híbridos entre as espécies 

ou raças mexicana, antilhana ou guatemalense (MARANCA, 1986). 

As variedades existentes apresentam frutos com as mais variadas 

formas, tamanhos e pesos, assim como, diferentes proporções de casca, polpa 

e caroço (DONADIO, 2010). 

3.8- Principais Variedades Cultivadas no Brasil 

O abacate é cultivado em todas as regiões do Brasil, porém a maior 

parte da produção comercial está concentrada nas regiões sudeste e sul do 

país. Sendo os maiores estados produtores na região sudeste SP e MG, e na 

região Sul o estado do Paraná. Dentre as cultivares mais produzidas no estado 

de São Paulo estão a ‘Fortuna’, ‘Geada’, ‘Quintal’ e ‘Margarida’ (DORIZZOTTO, 

2011). A produção no estado de SP está concentrada na região de Campinas, 

Ribeirão Preto e Bauru que se destaca na produção da variedade ‘Hass’ 

conhecida no Brasil como avocado (ALMEIDA, 2015).  
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Levantamentos feitos na região nordeste por CORREIA et al. (2010), 

indicam que as principais variedades encontradas nos CEASAS de 

Pernambuco e Ceará são: ‘Quintal’, ‘Fortuna’, ‘Geada’ e ‘Margarida’. Já em São 

Paulo, as principais cultivares comercializadas citadas por ALMEIDA (2015) 

são: ‘Breda’, ‘Fortuna’, ‘Geada’, ‘Margarida’ e ‘Quintal’. 

A cultivar ‘Breda’ possui formato piriforme, porém se formação de 

“pescoço” (WATANABE, 2013, citado por ALMEIDA, 2015). 

 
(Foto Breda) 

 

A variedade ‘Fortuna’ tem como uma de suas características frutos 

piriformes muito grandes, com peso variando entre 600g e 1kg, de casca lisa e 

verde escuro, polpa amarela e caroço solto (KOLLER, 2002) O teor de óleo da 

cultivar ‘Fortuna’ é de aproximadamente 8% (SIMÃO, 1998; DONADIO et al., 

2010).  

 

(Foto Fortuna) 
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A cultivar ‘ Geada’ também possui fruto piriforme podendo ser ovalado, 

sem “pescoço” com coloração verde mais claro que o ‘Fortuna’, sua polpa é 

amarela com a semente aderente; seu conteúdo de óleo é bastante baixo, por 

volta de 3,5% e a maturação bastante precoce (TEIXEIRA, 1995; KOLLER, 

2002).  

 
(foto Geada) 

 
A denominação ‘AVOCADO’ tem sido utilizada no país para identificar as 

cultivares de abacate ‘Hass’ e ‘Fuerte’, estas cultivares são valorizadas pelo 

seu tamanho diferenciado e alto teor de lipídeos (FRANCISCO & 

BAPTISTELLA, 2005), apesar de suas reduzidas dimensões.  Essas cultivares 

são oriundas de um possível cruzamento natural de variedades das raças 

guatemalense e mexicana (DONADIO, 1995). A variedade ‘Hass’ possui casca 

áspera e formato arredondado. Quando está maduro, sua casca apresenta 

uma coloração arroxeada. Já a variedade ‘Fuerte’ possui casca verde brilhante 

e lisa com formato alongado (JAGUACY®). 

 

(Foto Hass) 
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A cultivar ‘Hass’ é a mais valorizada no mundo, apesar de seu tamanho 

reduzido, o fruto possui alta concentração de lipídeos. Seus frutos podem pesar 

entre 149 e 300 gramas (MICKELBART et al., 2007; CRIZEL, 2008).  

Nos Estados Unidos, na Califórnia, adota-se para as cultivares ‘Fuerte’ e 

‘Hass’ o ponto mínimo de matéria seca adotada para a colheita é de 19% e 

20,8% respectivamente (KADER & ARPIA, 2013). O teor de matéria seca 

possui elevada correlação com o nível de óleo da fruta. Essas cultivares são 

reconhecidas pelos altos níveis de óleo, esse fator tem uma forte influência na 

conservação do sabor. 

A cultivar ‘Margarida’ apresenta as características da raça 

Guatemalense, como folhas novas com coloração arroxeada, frutos redondos e 

de casca rugosa, sua polpa é verde clara e o caroço é pequeno (KOLLER, 

2002). A cultivar ‘Margarida’ é a preferida por compradores que visam 

transportar longas distâncias, pois apresenta ótima resistência pós-colheita 

(BONELLA, 2013).  

 

(Foto Margarida) 

 

A ‘Quintal’ é outro híbrido das raças Antilhana e Guatemalense; seus 

frutos são grandes, pesam entre 500 e 900 g, possui casca verde clara, lisa, a 

polpa é amarela e o caroço aderente à polpa (TEIXEIRA 1995; KOLLER, 2002; 

DONADIO, 2010). O formato da ‘Quintal’ é bem piriforme, com “pescoço” 

bastante proeminente. Esta cultivar é a preferida no CEASA de Fortaleza por 

possuir aparência bonita e brilhosa, casca livre de manchas, polpa saborosa 

(CORREIA et al.,2010). 
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(Foto Quintal) 

3.9 Clima e Solo 

 Natural de clima subtropical o abacate é similarmente adaptado para 

climas tropicais. Algumas características climáticas são fundamentais no 

sentido de pleno desenvolvimento da cultura, sendo eles: a temperatura, as 

precipitações e o vento. De acordo com as temperaturas mínimas, ao longo do 

ano será determinada as variedades adaptáveis. É importante ressaltar que 

regiões de climas quentes acarretam a antecipação da maturação dos frutos e 

igualmente atrasadas em regiões onde há predominância de graus negativos. 

 Garantir a circulação de vento dentro da copa das árvores do abacateiro 

é fundamental para diminuir o excesso de umidade, que geralmente favorece o 

desenvolvimento de doenças. Trata-se de uma planta de dias curtos, havendo 

necessidade de alternância equilibrada entre o período noturno e diurno. 

 O abacateiro pode prosperar em diversos tipos de solo, desde solos 

arenosos até mesmo os argilosos. Para estabelecimento de pomares 

comerciais é preferencial que se escolha solos férteis, rico em matéria 

orgânica, bem drenado e com ausência de camadas compactadas, que seriam 

uma barreira à boa infiltração da água e de sua raiz pivotante, com 

profundidade superior a 1,5 metros de profundidade (MARANCA 1983, 

KOLLER 2002). 
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3.10 Irrigação e Adubação 

A irrigação de plantio deve ser realizada de acordo com as condições 

climáticas do local escolhido para implantação da cultura. Nos primeiros dois 

anos a irrigação tem papel fundamental, caso haja preocupação com possíveis 

veranicos prolongados e nesse caso, deve-se irrigar 50 litros no primeiro ano 

de vida do abacate e 90 litros no segundo ano. A fim de certificar o sucesso da 

florada e bom inicio de frutificação, os volumes médios a serem aplicados são: 

120 litros no terceiro ano, 200 litros no quarto ano, 300 litros no quinto, 400 

litros no sexto, 550 litros no sétimo, 750 litros do oitavo ao décimo ano da 

cultura e 1000 litros a partir do décimo primeiro (CAMPOS, 2006). 

É recomendada a irrigação por infiltração, por esse método anular a 

lavagem de efeitos residuais dos defensivos que são eventualmente utilizados 

por meio de pulverizações. Também é proposta que a condução da água seja 

realizada pelas próprias tubulações do equipamento, essa prática evita a perda 

por lixiviação dos nutrientes solúveis (CAMPOS, 2006). 

Anterior ao processo da adubação é essencial que seja feita a análise de 

solo, para avaliação de sua fertilidade e ainda a análise foliar, que permite 

quantificar o teor de nutrientes contidos na matéria seca das folhas. Além dos 

elementos: Oxigênio, Hidrogênio e Carbono que representam cerca de 90% de 

seu peso, o abacateiro carece de alguns nutrientes que são fornecidos pelo 

solo (CAMPOS, 2006). 

 Macronutrientes essenciais: Nitrogênio, Fósforo, Cálcio, Magnésio e 

Enxofre. 

 Micronutrientes essenciais: Boro, Cloro, Cobre, Ferro, Manganês, 

Molibdênio e Zinco. 

3.11 Produção Mundial 

  A produção mundial do abacate é crescente, aumentou 19% de 2006 a 

2012.  Em 2013 o cultivo do abacate alcançou a produção de 4.717.102 

toneladas.  A maior parte da sua safra está concentrada em sua pátria de 

origem, o continente americano. Os principais países produtores da fruta são: 

México, Indonésia, República Dominicana, Estados Unidos, Colômbia, Peru, 
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Chile, Brasil, Ruanda e Quênia, ocupando as dez primeiras posições, esses 

países são responsáveis por 81 % da produção mundial (FAO, 2016). 

3.12 Produção e Distribuição no Brasil 

 A introdução do abacate no Brasil ocorreu em 1893, quando foram 

trazidas da Guiana Francesa quatro árvores da raça Antilhana, que forneceram 

as primeiras sementes a serem propagadas (DONADIO et.al;2010). A 

abacaticultura apresentou grande desenvolvimento no Brasil na década de 

1970, quando concedido pelo Governo Federal incentivo fiscal, dentro do 

programa de reflorestamento do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 

Florestal (CAMPOS, 2006). 

A safra do abacate é aproximadamente 150 toneladas por ano, 

ocupando uma área de plantio de 9.445 hectares em 2014. A maior 

concentração de produção do abacate está no Sudeste do país, onde podemos 

destacar a efetiva participação dos estados de São Paulo e Minas Gerais. O sul 

do país também apresenta boa participação na produção, principalmente os 

estados do Paraná e Rio Grande do Sul (AGRIANUAL, 2017). 

3.13 Mercado e Comercialização 

 Seu consumo em pleno crescimento favorece a expansão das áreas de 

cultivo. A fruta deixou o mito de “engordar” e se tornou um alimento altamente 

funcional e nutritivo, com características possíveis de prevenção de doenças. O 

mercado externo deve seu crescimento aos avanços na tecnologia de pós-

colheita, reduções de barreiras comerciais, e como citadas, a forte demanda 

com a divulgação de seus benefícios à saúde. O consumo per capta no México 

é de 9 kg, os americanos consomem 2 kg e os brasileiros 0,301 kg, ao ano. 

 Um fator positivo aos produtores brasileiros, além da boa adaptação 

climática, se deve ao fato das menores distâncias dos centros produtores ao 

mercado importador. Os países predominantes na importação do fruto são: 

Estados Unidos, Holanda, França, Reino Unido e Suécia. O México é o 

segundo maior importador, representando 19% da importação mundial e além 

do destaque na produtividade, o país é o maior exportador do fruto, seguido do 

Peru, Holanda, Chile, África do Sul e Estados Unidos (AGRIANUAL, 2017). 
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3.14 Aspectos econômico-financeiros 

 Muitos produtores rurais se ausentam da atividade por não conseguirem 

obter retornos positivos devido à falta de controle financeiro adequado. 

Quando se trata de agricultura é evidente a possibilidade de riscos durante o 

período produtivo e considerando os altos investimentos, a dificuldade de 

captação de recursos financeiros para financiar a atividade e as condições de 

mercado, é incontestável a importância da análise econômica no projeto. 

 

Assim, torna-se importante conhecer indicadores que permite ao 

agricultor verificar quais as melhores possibilidades de investimento, detalhes 

do fluxo de caixa, etc. A seguir são descritos alguns indicadores da 

contabilidade e administração financeira utilizada que fornecem subsídios para 

verificarmos o desempenho financeiro das atividades.  

 

3.14.1 Investimento inicial  

 O investimento inicial expressa o montante de capital necessário para 

que a instalação de um pomar de abacate possa ser criada e comece a 

desenvolver. Isso quer dizer que, além das instalações físicas, equipamentos e 

insumos, é preciso também de capital para iniciar e manter a empresa durante 

o primeiro ano de atividade (ENDE & REISDORFER, 2015). 

 

3.14.2 Capital de giro 

 O capital de giro líquido pode ser compreendido como uma medida de 

liquidez e calculada a partir da subtração do ativo circulante, formado pelas 

receitas de curto prazo que serão convertidas em moedas em um prazo 

mínimo de 1 ano, pelo passivo circulante que corresponde às obrigações de 

curto prazo a serem liquidadas. A manutenção do capital de giro é fundamental 

para o sucesso de um empreendimento agrícola, pois afeta diretamente na sua 

liquidez. 
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 Portanto o capital de giro é um montante de dinheiro indispensável para o 

cumprimento das obrigações com assiduidade e de acordo com o seu valor 

estimado é possível obter uma real conclusão ao final do projeto de viabilidade 

(GITMAN, 1997). 

 

3.14.3 Fluxo de caixa  

 Na elaboração de um projeto é importante conhecer os aspectos 

financeiros bem como a interpretação do fluxo de caixa, que é definido pelas 

variações das entradas e saídas de caixa geradas pelas atividades 

correspondentes. A concepção do fluxo de caixa permite mencionar a 

viabilidade de um projeto, também pode ser utilizado para analisar a máxima 

necessidade de recursos, o tempo de retorno do investimento e sua 

rentabilidade (DEGEN & MELO, 1989). 

Outra forma de avaliar a riqueza econômica de um projeto é pelo fluxo 

de caixa descontado, que dimensiona os benefícios de caixa que serão 

vinculados no futuro e descontados de uma taxa de atratividade, refletindo no 

custo de oportunidade da produção (DEGEN & MELO, 1989). 

 

3.14.4 Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 

 O capital financeiro pode ser considerado como um fator de produção e 

tem seu custo associado. De acordo com as possibilidades de financiamento é 

possível determinar o retorno exigido pelos capitais disponíveis.  

Por esse motivo a TMA é considerada uma boa ferramenta, pois atua 

como um elo entre a tomada de decisão de investir e a de financiamento, 

procurando escolher a melhor opção de investimento disponível.  

A TMA pode ser descrita como a taxa representativa de um mínimo que o 

investimento deve remunerar o produtor para que o projeto seja considerado 

economicamente viável (SCHROEDER et al., 2005).  
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Assim, a TMA pode representar o custo do capital, por exemplo, os juros 

que o agricultor paga para tomar os empréstimos ou o custo de oportunidade 

do capital, por exemplo, ao invés de investir recursos na atividade o agricultor 

pode optar por aplicar seus recursos na poupança, títulos do tesouro, etc.  

A TMA pode ser definida também pelo empresário como o mínimo que ele 

deseja para remunerar o seu capital. 

 

3.15 Custos de produção 

Os custos de produção são os gastos ou dispêndios que se atribui para 

a produção do abacate, nesses custos são contabilizados os custos primários, 

que envolvem a implantação da lavoura, mão de obra, insumos, materiais entre 

outros. O custo de produção deve ser calculado de acordo com o custo anual 

dos materiais diretos somado ao valor destinado à mão de obra e os custos 

fixos (GUIDUCCI et al., 2012). 

Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB) o custo de 

produção é descrito como um somatório total de quatro custos, o primeiro custo 

variável é relacionado aos gastos dedicados à despesa de custeio da lavoura e 

pós-colheita, em segundo o custo fixo que se divide em depreciações e outros 

custos fixos. A Companhia ainda traz o terceiro custo pertinente aos gastos 

operacionais e o quarto sendo o custo total de produção (CONAB, 2017). 

 

3.16 Viabilidade econômica 

Analisar a viabilidade econômica de um projeto incide em verificar se as 

receitas inerentes têm a possibilidade de superar os custos e investimentos 

necessários para colocar o empreendimento em prática. Um projeto pode ser 

considerado viável quando o investimento traz a oportunidade de retornos 

maiores que suas despesas (REZENDE & OLIVEIRA, 2008). 
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Para quantificar a viabilidade econômica podem-se utilizar indicadores 

como:  

 Valor Presente Líquido (VPL), que determina o valor atual de 

embolsos futuros descontados a uma taxa de juros adequada 

(TMA), decrescida do custo de investimento inicial (ENDE & 

REISDORFER, 2015). 

 Taxa Interna de Retorno (TIR), esse indicador corresponde à taxa 

anual de retorno do investimento inicial e quando aplicada ao 

fluxo de caixa proporciona a igualdade entres os valores das 

despesas e dos retornos, ambos trazidos a valor presente (ENDE 

& REISDORFER, 2015). 

 Payback descontado, que se trata de um indicador de retorno 

financeiro, utilizado para calcular o período de tempo necessário 

para recuperar o investimento inicial aplicado ao projeto (ENDE & 

REISDORFER, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

  

O trabalho de pesquisa bibliográfica é a busca de uma problematização 

de um projeto que deverá ser desenvolvido por meio de material já publicado, 

procurando identificar suas contribuições na bagagem teórica. A pesquisa 

contribui para a produção de trabalhos originais e pertinentes (CARVALHO et 

al. 2004). 

 Para a construção do presente trabalho, foram utilizados referenciais 

teóricos sobre a cultura do abacate Persea americana Mill, assim como sobre o 

levantamento de custo de produção, comercialização e mercado. Foi realizada 

a leitura de dados já disponíveis na literatura e selecionada as contribuições 

que abordavam o objetivo da pesquisa, a fim de complementar as informações 

ofertadas pela bibliografia do guia Agrianual dos anos de 2016 e 2017.  

 Por meio de pesquisa bibliográfica, dos dados fornecidos pelo Agrianual 

referentes aos custos operacionais efetivos de produção da cultura do abacate, 

foi possível determinar o valor inicial do investimento para implantação do 

pomar, bem como os custos dos anos seguintes para sua manutenção. De 

acordo com a produtividade média almejada nos anos de produção da fruta, 

determinaram-se as receitas líquidas e esses valores foram agregados ao fluxo 

de caixa. 

 Para realizar a análise de viabilidade econômica do pomar, foram 

utilizados os indicadores: VPL, TIR e Payback descontado. A análise 

econômica foi realizada considerando um período futuro de 10 anos, tempo 

necessário para estabilizar o fluxo de caixa. É importante ressaltar que a 

cultura do abacate possibilita retorno produtivo até 20 anos após sua fixação. 

No intuito de mensurar a viabilidade econômica de produção do abacate, 

esses indicadores foram escolhidos pois trata-se de uma cultura perene, que 

só acrescenta receita ao produtor a partir do 4º ano após sua fixação. 
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Para cada ano incrementou-se o reajuste verificado e foi calculado o 

Payback simples e descontado, a TIR e o VPL. Os cálculos foram empregados 

de acordo com as fórmulas a seguir:  

Valor Presente Líquido (VPL):  

 

Onde,  

I = Valor do investimento; 
n = Total de períodos do projeto; 
FC = Fluxo de caixa líquido; 
t = Número de períodos; 
j = Taxa mínima de atratividade (TMA). 
 

Taxa Interna de Retorno (TIR): 

 

Onde,  

J = Taxa de desconto; 
n = Total de períodos do projeto; 
i = Número de períodos; 
Bi = Fluxo de benefícios; 
Ci = Fluxo de custos. 

 

Payback descontado:  

 

Onde, 
k = Total de períodos do projeto; 
Fi = Fluxo de caixa no ano i; 
j = Taxa de juros considerados; 
i = Número de períodos. 
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5. MERCADO E COMERCIALIZAÇÃO DO ABACATE 

 
 

A produção mundial de abacate está concentrada em dez países 

(México, Republica Dominicana, Colômbia, Peru, Indonésia, Quênia, Estados 

Unidos, Chile, Brasil e Ruanda) que juntos são responsáveis por cerca de 

75,5% da produção mundial (Tabela 01). 

Tabela 01 – Produção Média, área colhida e rendimento médio de abacate no contexto 
mundial 2006/2013. 

  Panorama da Produção Mundial de Abacate - 2006 a 2013  

Área  
Produção Média - 

(t.) 
Área Colhida - (ha) 

Rendimento 

Médio - (t.) 

México      1.228.220,13              121.797,13                         10,08  

Rep. Dominicana          254.208,00                32.998,25                            7,70 

Colômbia          217.222,75                22.490,63                            9,66  

Peru          185.455,13                26.837,25                           6,91 

Indonésia          251.712,13                17.909,63                         14,05 

Quênia          153.483,75                19.472,88                          7,88 

Estados Unidos          199.180,75                15.622,88                          12.75 

Chile          177.107,38                14.439,38                          12,26 

Brasil          154.473,75                14.699,50                          10.50  

Ruanda          114.652,13                14.712,50                          7,79  

Outros      1.070.497,63              151.112,75                          7,08  

Mundo      4.006.213,50              452.092,75                       8,86  

Fonte: Agrianual, 2017. 

O México, maior produtor internacional de abacate participa com 

aproximadamente 30,66% de toda produção mundial da fruta. Em 2008 o país 

produziu cerca de 1.162.429 toneladas. Em segundo lugar, porém distando-se 

da produção do México, com volume médio de 254.208 toneladas, segue a 

República Dominicana participando com apenas 6,34% da produção total. Na 

terceira posição, Indonésia com 6,28% e produtividade média de 251.712,13 

toneladas. Ocupando respectivamente a quarta e quinta posição na produção 

mundial temos a Colômbia com participação de 5,42% e Estados Unidos com 

4,97%.  

A figura a seguir, mostra o gráfico que apresenta visivelmente a 

distribuição dos principais países produtores da fruta. 
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Figura 1 – Produção média de abacate no contexto mundial 2006/2013. 

 

Conforme os dados de 2013, o México continuou liderando o setor e 

participando com 31% do total produzido. Seguido pela República Dominicana 

com 8,21%, Colômbia 6,43% e Peru com 6,11%. A República Dominicana 

assume a segunda posição, devido um aumento nos últimos 10 anos de 77,1% 

na sua produção, fato que também justifica a colocação da Colômbia que 

aumentou sua produtividade em 77,4%. 

O Brasil é um dos principais países produtores de abacate no contexto 

mundial, a evolução desta cultura, no País, tem sido expressiva. A média de 

produção de abacate no Brasil nas últimas décadas era de aproximadamente 

154,5 mil toneladas, (AGRIANUAL, 2017). O abacate é a 17° fruta mais 

produzida no Brasil ocupando uma área de 9.559 ha, a produção Brasileira de 

Abacate (fruta fresca) em 2014 foi de 156.669 toneladas com estimativa de 

manter uma produção similar em 2015, conferindo a oitava posição no ranking 

global de produção da fruta (ANUÁRIO BRASILEIRO DA FRUTICULTURA, 

2016). 

Tabela 02 - Média de produção nacional de abacate por região 2007/2014. 

Panorama da Produção Brasileira de Abacate - 2007 a 2014 

Variáveis Brasil Norte Nordeste Sul Sudeste C. Oeste 

Produção 

Média (t) 

  

152.951,75    2.579,50        8.003,75  

  

23.457,13    115.563,13     3.348,25  

Área Colhida 

(ha) 

    

10.151,75       329,50        1.026,00  

    

7.068,88       1.563,88        163,50  

Rendimento 

Médio (t)           15,07          7,83               7,80            3,32            73,90          20,48  
Fonte: Agrianual,2017. 
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O abacate tem se tornado uma das frutas de grande relevância para a 

economia brasileira. De acordo com dados do AGRIANUAL, 2017, no período 

de 2007 a 2014, a área média colhida com abacate no Brasil foi de 10.151,75 

hectares por ano, com um rendimento médio de 15,07 toneladas por hectare, 

perfazendo uma produção média anual de 152.951,75 toneladas de frutos. Os 

gráficos 2 e 3 apresentam a produção (t) e a área colhida (ha) de abacate no 

Brasil, por região produtora no período de 2007 a 2014, que é o referencial 

específico do presente estudo.  

 

Figura 2 – Produção brasileira de abacate 2007/2014. 

 

 

Figura 3 – Área colhida com abacate em território nacional 2007/2014. 

 

Ao analisar as Figuras 2 e 3, podemos observar diferenças entre o 

volume produzido no território nacional, com suas respectivas áreas colhidas. 
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Essa discordância está na possibilidade de áreas novas terem sido 

incrementadas no período avaliado, bem como a bienalidade na alternância 

produtiva que ocorre na cultura. 

Em termos de Estados, no período de 2007 a 2014, destacaram-se 

como maiores produtores de abacate, nessa ordem, São Paulo 79.627,13 t 

(52%), Minas Gerais 32.527,50 t (21%), Paraná 16.850,88 t (11%), Distrito 

Federal 3.429,55 t (2%), Ceará 3.375,50 t (2%) e Amapá 1.061,38 t (1%). Nota-

se que o Estado de São Paulo representa cerca de (52% da produção 

nacional), possui a maior média de produção ao longo de todo o período 

analisado.  

O Brasil em 2013 apresentou um volume exportado de 4.313 toneladas 

e 5.806 toneladas em 2014, contribuindo para um aumento de 37% na receita 

desse setor, resultando em aproximadamente nove milhões e meio de dólares 

(AGRIANUAL, 2016). 

O gráfico a seguir apresenta o comportamento do volume 

comercializado de abacate, em toneladas, pelos principais países exportadores 

da fruta. 
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Figura 4- Apresentação dos principais exportadores mundiais 2011/2015. 

 

O México lidera o setor da exportação de abacate e em 2015 chegou a 

exportar 863.503 toneladas da fruta, em torno de 53,9% do total exportado, 

proporcionando uma receita de MUS$ 1.662.366.  
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O Peru aparece em segundo lugar exportando 11%, seguido da Holanda 

responsável por 9,3% da exportação mundial. Podemos ainda destacar a 

participação do Chile, responsável por 5,6% e a Espanha com 5,3%.  

 

A Holanda também se destaca na importação da fruta, como observado 

no gráfico abaixo, porém o país reexporta uma parte considerável do volume 

comprado.   
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Figura 5- Apresentação dos principais importadores mundiais 2011/2015. 

 

Os principais importadores da fruta solicitam alto padrão de qualidade e 

exigem requisitos de segurança alimentar e certificação do produto, 

considerando também os aspectos ambientais e sociais dos locais de 

produção. Desse modo, é necessário que os países que destinam sua 

produção à exportação adaptem seu pomar aos padrões exigidos por quem 

importa. 

Os Estados Unidos é o maior importador da fruta, representando 49,6% 

do volume total importado no ano de 2015. Como citado anteriormente, a 

Holanda é expressiva na importação de abacate simbolizando 10,73% do 

volume total. No Ranking global a França aparece em terceiro lugar, com 

6,63%, seguida do Japão que representa 4,2% do volume importado em 2015. 
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Os custos variáveis são referentes ao custeio da lavoura e se 

desdobram em despesas pós-colheita e despesas financeiras, esse incide 

sobre o capital de giro utilizado. Os custos fixos podem ser diferenciados em 

depreciação do custo fixo, seguros, manutenções, entre outros, e se 

enquadram nos elementos suportados pelo produtor, independente do volume 

produzido. O custo operacional é composto de todos os custos variáveis 

acrescido da parcela dos custos fixos, diferindo-se do custo total por não 

contemplar a renda dos fatores fixos. O custo operacional total de produção 

compreende o somatório do custo operacional adicionado da remuneração 

atribuída aos fatores de produção. 

O Anuário Estatístico da Agricultura Brasileira (AGRIANUAL), não 

apresenta o investimento inicial, considerado como Ano zero, para implantação 

do pomar, isso significa que seus custos variáveis são correntes, onde seus 

ativos são reconhecidos pelo valor presente em caixa quando adquiridos no 

período das demonstrações contábeis. A não apresentação do investimento 

inicial como a aquisição de máquinas e implementos, construções, etc. varia 

muito de acordo com o perfil dos agricultores, assim, adota-se a estratégia de 

utilizar mais os custos variáveis, por exemplo, ao invés do agricultor investir em 

uma máquina ele pode contratar horas/máquina no mercado conforme sua 

necessidade (custo variável). 

 De acordo com o Anexo A, que apresenta os custos com as operações 

mecanizadas e manuais, necessárias para estimar as atividades desde o 

preparo do solo até a colheita, compreende um percentual de 46% do custo 

total de implantação do pomar. Dentre esses custos podemos destacar o gasto 

com a implantação do sulco na linha de plantio, que corresponde a 19,6% das 

despesas com operações mecanizadas. 

O Agrianual considera no seu fluxo de caixa a taxa de 2,3%, onde 0,2% 

correspondem à taxa de comercialização para a Previdência Social. A taxa de 

2,3% é referente ao FUNRURAL, uma contribuição percentual paga pelo 

produtor rural sobre o valor total de suas receitas, conforme Anexo B. 

O fluxo de caixa para o sistema de produção do abacate foi organizado e                 

os valores futuros corrigidos de acordo com período dos anos e com a taxa de 
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4% ao ano para estimar a descapitalização do investimento. A taxa de 4% 

representa a TMA que pode ser, por exemplo, o custo do financiamento para 

algumas linhas de crédito para a agricultura familiar. A Tabela 3 traz os 

presentes valores. 

Tabela 03. Fluxo de caixa estimado para a produção de 2016. 

Ano FCF FCA FCD FCDA

0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1 -R$ 7.484,00 -R$ 7.484,00 -R$ 7.484,00 -R$ 7.484,00

2 -R$ 4.023,00 -R$ 11.507,00 -R$ 4.023,00 -R$ 11.507,00

3 -R$ 4.132,00 -R$ 15.639,00 -R$ 4.132,00 -R$ 15.639,00

4 -R$ 2.089,00 -R$ 17.728,00 -R$ 2.415,69 -R$ 18.054,00

5 R$ 1.531,00 -R$ 16.197,00 R$ 195,45 -R$ 17.858,55

6 R$ 7.726,00 -R$ 8.471,00 R$ 4.580,72 -R$ 13.277,83

7 R$ 13.555,00 R$ 5.084,00 R$ 8.153,15 -R$ 5.124,68

8 R$ 13.555,00 R$ 18.639,00 R$ 7.495,53 R$ 2.370,85

9 R$ 13.555,00 R$ 32.194,00 R$ 6.863,20 R$ 9.234,05

10 R$ 13.555,00 R$ 45.749,00 R$ 6.255,19 R$ 15.489,24

Fluxo de Caixa para o ano de 2016

Notas: FCF: Fluxo de caixa final; FCA: Fluxo de caixa Acumulado; FCD: Fluxo de caixa 

descontado; FCDA: Fluxo de caixa descontado acumulado. Fonte: Dados da autora. 

 A receita ao longo do horizonte de tempo determinado apresentam 

diferentes valores, como pode ser observado no Anexo B. O espaçamento 

adotado foi de 8mx12m resultando em 104 pés de abacate por hectare. A 

relação da interferência com a receita está no fato da variação de produtividade 

média nos anos de produção, podendo oscilar de 1,5 t/ha no 4º ano, que é seu 

primeiro ano produtivo, até 15 t/ha do 7º ao 20º ano. 

Utilizando uma Taxa mínima de atratividade de 4% ao ano foi possível 

obter após 10 anos um Valor Presente Líquido de R$29.875,71, conforme a 

Tabela 4. O valor obtido indica que em um horizonte de 10 anos o investimento 

inicial foi totalmente recuperado e ainda acrescido de R$29.875,71ao 

patrimônio do produtor rural. 
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           Tabela 04. Indicadores de viabilidade econômica. 

VPL TIR Payback  descontado

R$ 29.875,71 24% 7 anos e 8 meses

Indicadores econômicos do projeto para 2016

 
Fonte: Dados da autora. 
 

Quando se utiliza o VPL para determinar a viabilidade econômica de 

um projeto e esse valor é maior que 0, se aceita a proposta, já que um VPL 

positivo indica que o produtor obterá um retorno financeiro superior ao custo 

do seu capital (MOTTA & CALÔBA, 2002). 

Como visualizado na Tabela 4, a Taxa Interna de Retorno (TIR) foi 

equivalente a 24%. Considerando que a TIR foi efetivamente superior à taxa 

mínima de atratividade de 4% ao ano e enquanto a TMA permanecer inferior 

é mais rentável investir no pomar de abacate do que deixar o capital aplicado 

à TMA. 

O Payback descontado calculado para o projeto aplicado à TMA de 

4% ao ano foi igual há 7 anos e 8 meses, período necessário para que o 

investimento inicial seja recuperado. Ou seja, somente a partir deste período 

o agricultor começa a de fato obter um lucro na atividade considerando que 

pagou os custos iniciais de implantação e desenvolvimento da lavoura e o 

custo do capital (TMA) até aquele período.  O Payback também pode ser 

utilizado como indicador de medida de risco, dividindo seu valor pelo período 

de tempo do projeto em anos.  

Esse indicador é quantificado em uma escala de 0 a 1, valores 

semelhantes a 0 indicam que não há risco para o investimento enquanto o 

valor máximo de 1 corresponde risco máximo de aplicação do capital. 

Considerando um retorno provável de 7 anos e 8 meses no período de 10 

anos, obtivemos um índice de 0,78, sugerindo um risco relativamente médio 

de não recuperação do capital investido (KREUZ et al.,2008). Ou seja, no 

caso da cultura do abacate após o agricultor decidir implantar a sua lavoura 

fica mais difícil desistir da atividade no curto prazo, pois, essa cultura demora 
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um bom período para cobrir os gastos iniciais. Um dos fatores é que essa 

cultura necessita de alguns anos para iniciar a produção e estabilizar. 

No intuito de confirmar a viabilidade econômica da produção de 

abacate foi realizada novamente a mensuração dos indicadores: VPL, TIR e 

Payback descontado. De acordo com o Anexo C, observamos que os custos 

com operações mecanizadas e manuais correspondem a 44,5% da despesa 

total no Ano 1.   

Os gastos com insumos são responsáveis por 28% da despesa total 

para produção do pomar no primeiro ano de atividade agrícola. Os custos 

com insumos e administração na propriedade são apresentados no Anexo D.  

Para o ano de 2017 o fluxo de caixa também foi corrigido a uma TMA 

de 4%, representando o mínimo que o produtor se propõe a pagar pelo 

investimento. 

 

Tabela 05. Fluxo de caixa estimado para a produção de 2017.  

Ano FCF FCA FCD FCDA

0 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

1 -R$ 7.904,00 -R$ 7.904,00 -R$ 7.904,00 -R$ 7.904,00

2 -R$ 4.320,00 -R$ 12.224,00 -R$ 4.320,00 -R$ 12.224,00

3 -R$ 4.437,00 -R$ 16.661,00 -R$ 4.437,00 -R$ 16.661,00

4 -R$ 2.592,00 -R$ 19.253,00 -R$ 2.890,38 -R$ 19.551,38

5 R$ 563,00 -R$ 18.690,00 -R$ 656,80 -R$ 20.208,18

6 R$ 6.064,00 -R$ 12.626,00 R$ 3.191,30 -R$ 17.016,88

7 R$ 11.342,00 -R$ 1.284,00 R$ 6.408,31 -R$ 10.608,57

8 R$ 11.342,00 R$ 10.058,00 R$ 5.807,68 -R$ 4.800,89

9 R$ 11.342,00 R$ 21.400,00 R$ 5.230,16 R$ 429,27

10 R$ 11.342,00 R$ 32.742,00 R$ 4.674,84 R$ 5.104,11

Fluxo de Caixa para o ano de 2017

 
   Notas: FCF: Fluxo de caixa final; FCA: Fluxo de caixa Acumulado; FCD: Fluxo de caixa 
descontado; FCDA: Fluxo de caixa descontado acumulado. Fonte: Dados da autora. 

 

Pode-se observar que o fluxo de caixa acumulado fica negativo desde o 

primeiro ano até o sétimo, pois do ano 1 ao ano 3 não se obteve lucro, dado 

que o início e a venda da produção só aconteceriam no ano seguinte. 
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O VPL foi positivo o que indica que durante o processo de vida do 

projeto será possível recuperar o investimento feito, além de obter retorno de 

R$ 20.038,46, segundo a Tabela 6.               

 

  Tabela 06. Indicadores de viabilidade econômica. 

VPL TIR Payback  descontado

R$ 20.038,46 18% 8 anos e 11 meses

Indicadores econômicos do projeto para 2017

 

             Fonte: Dados da autora. 

 

A TIR de 18% foi relativamente superior à taxa mínima de atratividade 

de 4% ao ano. Após a mensuração dos indicadores de viabilidade econômica, 

podemos confirmar que se trata de um projeto economicamente viável, pois o 

valor presente líquido foi positivo em um período determinado de 10 anos, e a 

taxa interna de retorno é maior que seu custo de capital. Com o presente 

investimento e essa possível taxa mínima de atratividade, tem-se então o 

retorno do investimento em aproximadamente 8 anos e 11 meses, já 

descontados os fluxos de caixa a valor presente, que abate a variação do 

capital ao longo do tempo (MOTTA & CALÔBA, 2002). É possível observar que 

o retorno do investimento delongou mais tempo quando comparado ao ano de 

2016, pois os custos para manutenção do pomar em 2017 foram mais elevados 

e as receitas também apresentaram valores menores. Importante relembrar 

que o pomar traz retorno produtivo até os 20 anos após sua fixação. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A produção brasileira foi crescente no período de avaliação (2007/2014) 

indicando um cenário positivo para a produção de abacate no Brasil. 

A região Sudeste é o destaque na produção do fruto, sendo o estado de 

São Paulo o maior produtor nacional, com 52% do total produzido no território 

brasileiro. 

O uso de técnicas de gestão como estruturas de custos de transação e 

operacionais podem gerar ganhos de competitividade no cenário agrícola onde 

está inserido o cultivo de abacate. 

A cultura do abacateiro possui elevado potencial de expressão 

econômica e social. No Brasil a média de produtividade dessa cultura ainda é 

baixa indicando a ocorrência alguns fatores que dificulta a redução nos custos 

de produção. 

Durante o período avaliado de 2011 a 2015, o México foi o maior 

produtor mundial de abacate, responsável por 30,66% de todo volume 

produzido, bem como o maior exportador, representando 53,9% do total 

exportado. 

Os Estados Unidos é o maior importador da fruta, representando 49,6% 

do volume total importado no ano de 2015. Seguido pela Holanda que importa 

10,73% do total da importação. 

Considerando os resultados do presente estudo, pode-se afirmar que, a 

produção de abacate é uma atividade rentável, visto que, nos diversos 

parâmetros de desempenho econômico analisado, os resultados foram 

bastante significativos, afirmando a viabilidade econômica da implantação do 

pomar de acordo com a possibilidade de recuperação do capital investido. 

 Tratando-se de uma frutífera que começa sua produção a partir do 4º 

ano, é interessante que o produtor realize um consórcio com outra cultura, a 

fim de melhor aproveitamento de área e diversificação na fonte de renda, visto 

que o retorno financeiro é tardio. 
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ANEXOS 

 

 Anexo A: custo das operações mecanizadas e manuais. Fonte: Agrianual 2016. 

 Anexo B: Custo dos gastos com insumo e administração da propriedade. Fonte: Agrianual 2016. 

 Anexo C: custo das operações mecanizadas e manuais. Fonte: Agrianual 2017. 

 Anexo D: custo dos gastos com insumo e administração da propriedade. Fonte: Agrianual 2017. 
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  Anexo A: custo das operações mecanizadas e manuais. Fonte: Agrianual 2016. 

Qtde. Total Qtde. Total Qtde. Total Qtde. Total Qtde. Total Qtde. Total Qtde. Total 

A.1. Preparo do solo

Gradagem pesada (2x) HM TP 4X2 80cv + Grade Aradora 14x26 78,53 3.00 235,6

Gradagem niveladora (2x) HM TP 4X2 80cv + Grade Niveladora 28x20 78,69 1,4 110,17

Calagem HM TP 4X2 80cv + Distribuidor Calcário 2,3 m³ 82,68 1,2 99,22 1,2 99,22 1.00 82,68 1,2 99,22

Construção de Niveladas HM TP 4X2 80cv + Terraceador de arrasto 14 discos 88,72 0,7 62,1

Construção de Carreadores Motoniveladora 125cv 207,94 0,4 83,18

A.2.Implantação

Sulc. Da linha de plantio (2x) HM TP 4X2 80cv + Sulcador 1 linha 74,11 6.00 444,63

Adubação de cova HM TP 4X2 80cv + Carreta madeira (4000 kg) 77,4 1,55 119,98

Distribuição de mudas HM TP 4X2 80cv + Carreta madeira (4000 kg) 77,4 1,3 100,63

Rega das mudas HM TP 4X2 80cv + Carreta Tanque 2300 litros 81,82 3,5 286,37

Replantio HM TP 4X2 80cv + Carreta madeira (4000 kg) 77,4 0,3 23,22

A.3.Tratos culturais

Roçag. Ruas altern.(1,2,2,2,3,3,3x) HM TP 4X2 80cv + Roçadeira central 77,03 1,2 92,43 2,4 184,86 2,4 184,86 2,4 184,86 3,6 277,29 3,6 277,29 3,6 277,29

Gradagem nas entrelinhas HM TP 4X2 80cv + Grade Niveladora 28x20 76,35 1.00 76,35 1.00 76,35 1.00 76,35

Adubação(3,3,5,5,5,5,5x) HM TP 4X2 80cv + Adubador à lanço (1150 kg) 87,16 2,7 235,33 2,7 235,33 4,5 392,22 4,5 392,22 4,5 392,22 4,5 392,22 4,5 392,22

Aplicação de Herbicida(0,1,1,2,2,2,2x) HM TP 4X2 80cv + Pulverizador 2000l 95,46 1,2 114,56 1,2 114,56 2,4 229,11 2,4 229,11 2,4 229,11 2,4 229,11

Pulverização(4,4,4,4,8,8,12x) HM TP 4X2 80cv + Pulverizador Turboatomizador 2000l104,75 2.00 209,49 2.00 209,49 2.00 209,49 2.00 209,49 4,8 502,78 6,4 670,37 12.00 1.256, 95

Transportes internos HM TP 4X2 80cv + Carreta madeira (4000 kg) 77,4 2.00 154.81 2.00 154.81 2.00 154.81 2.00 154.81 2.00 154.81 2,5 193,51

Manutenção de Carreador HM TP 4X2 80cv + Plaina Traseira 2,3m 72,36 1,2 86,83 1,2 86,83 1,2 86,83 1,2 86,83 1,2 86,83 1,2 86,83 1,2 86,83

A.4. Colheita

Colheita(3,8,8,8x) HM TP 4X2 80cv + Carreta madeira (4000 kg) 77,4 0,45 34,83 4.00 309,62 6.00 464,43 8.00 619,24

Subtotal A 2.266 1.062 1.318 1.292 2.035 2.275 3.154

B.1. Preparo do solo

Calagem Homem-dia 57,97 0,25 14,49

B.2.Implantação

Sulc. Da linha de plantio (2x) Homem-dia 57,97 0,2 11,59

Prep. Estaca/ Dermac. Cova Homem-dia 57,97 0,7 40,58

Abertura de cova Homem-dia 57,97 0,7 40,58

Refazer covas/ Estaqueamento Homem-dia 57,97 0,4 23,19

Adubação de cova Homem-dia 57,97 2,12 122,9

Distribuição de mudas Homem-dia 57,97 0,12 6,96

Plantio e Constr. das bacias Homem-dia 57,97 5.00 289,86

Construção de sombreamento Homem-dia 57,97 0,5 28,99

Rega das mudas Homem-dia 57,97 1,05 60,87

Replantio Homem-dia 57,97 0,2 11,59

B.3. Tratos culturais

Desbrota das mudas (3x) Homem-dia 57,97 0,39 22,61 0,39 22,61

Capina manual/ Coroamento (3x) Homem-dia 57,97 6,75 391,3 6,51 377,39

Adubação(3,3,5,5,5,5,5x) Homem-dia 57,97 0,57 33,04 0,57 33,04 1.00 57.97 1.00 57.97 1.00 57.97 1.00 57.97 1.00 57.97

Pulverização(4,4,4,4,8,8,12x) Homem-dia 57,97 0,52 30,14 0,52 30,14 0,52 30,14 0,52 30,14 2,4 139,13 2,4 139,13 3,6 208,7

Combate à formiga (12x) Homem-dia 57,97 1,2 69,57 1,2 69,57 1,2 69,57 0,6 34,78 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 34,78

Aplicação de esterco Homem-dia 57,97 0,5 28,99 0,5 28,99 0,5 28,99 0,5 28,99 0,5 28,99

B.4. Colheita

Colheita(3,8,8,8x) Homem-dia 57,97 2,1 121,74 5.00 289,86 10.00 579,71 15.00 869,57

Transportes internos (3,8,8,8x) Homem-dia 57,97 0,75 43,48 2.00 115,94 4.00 231,88 6.00 347,83

Subtotal B 1.198 562 201 317 681 1.72 1.533

VALOR A TRANSPORTAR 3.464 1.624 1.519 1.609 2.717 3.348 4.688

V.U

Formação Produção

Abacate- Custo de Produção (R$/ha)- 2015

Produtividade Esperada: Ano 4= 1,5 t/ ha 

        Ano 5 = 5,0 t/ha 

Região Referencial: São Gotardo -MG         Ano 6 = 10,0 t / ha

Ano 7 ao 20

B- OPERAÇÕES MANUAIS

Espaçamento : 8x 12 m

Densidade (pés/ha): 104

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6

Variedade: Margarida Ano 7 ao 20= 15,0 t/ha

Módulo ideal: 20 há

Produtividade média: 11,3 t/h/ano

A- OERAÇÕES MECANIZADAS

Descrição Especificação
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 Anexo B: Custo dos gastos com insumo e administração da propriedade. Fonte: Agrianual 2016. 

Qtde. Total Qtde. Total Qtde. Total Qtde. Total Qtde. Total Qtde. Total Qtde. Total

C.1. Fertilizantes(*)

Calcário Dolomítico R$/tonelada 110 2.00 220 1.00 110 1.00 110 1.00 110

Superfosfato Simples R$/tonelada 957 0,5 478,5 0,03 28,71 0,08 76,56 0,1 95,7 0,1 95,7 0,1 95,7

Cloreto de Potássio R$/tonelada 1.461 0,03 43,83 0,1 146,1 0,25 365,25 0,5 730,5

Sulfato de Amônio R$/tonelada 960 0,02 19,2 0,04 38,4 0,09 86,4 0,16 153,6 0,33 312 0,55 528

Sulfato de Zinco R$/Kg 4.00 2,15 8,6 0,3 1,2 0,9 3,6 2,25 9.00 4,5 18.00 5,4 21,6 16.00 64.00

Sulfato Manganoso R$/Kg 1,68 16.00 26,88

Ácido Bórico R$/Kg 3,12 0,05 0,16 0,1 0,31 0,3 0,94 0,75 2,34 1,5 4,68 1,8 5,62 12.00 37,44

Fórmula 00-20-00 SS GRAN 1T R$/Kg 1,37 300.00 410,52 280 383,16 240 328,42 160 218,95

Fórmula 20-00-20 SS (NAM) 1T R$/tonelada 1.296 0,8 1.036,80

C.2.Fitossanitários

Inseticida R$/Litro 25,8 0,4 10,32 0,4 10,32 1.00 25,8 2.00 51,6 5.00 129 6.00 154,8 12 309,6

Fungicida R$/Litro 158,47 31,69 33,96 38,5 83,77 99,66 99,66 113,28

Formicida R$/Litro 12.00 4.00 48.00 4.00 48.00 4.00 48.00 2.00 24.00 2.00 24.00 2.00 24.00 2.00 24.00

Espalhante R$/Litro 11,3 0,02 0,23 0,03 0,34 0,3 3,39 0,3 3,39 1,2 13,56 1,2 13,56 1,2 13,56

C.3. Herbicidas

Pós-emergente R$/Litro 17,64 0,6 10,58 1,2 21,17 2.00 35,28 2.00 35,28 2.00 35,28 2.00 35,28

C.4. Mudas

Mudas R$/Unidade 8.00 115.00 920.00

Subtotal C 2147 526 739 805 1.207 1.709 1.867

Administrador/Auxiliares R$/ha 709,2 1.00 709,2 1.00 709,2 1.00 709,2 1.00 709,2 1.00 709,2 1.00 709,2 1.00 709,2

Agrônomo próprio/visita R$/ha 315,2 1.00 315,2 1.00 315,2 1.00 315,2 1.00 315,2 1.00 315,2 1.00 315,2 1.00 315,2

Contabilidade/Escritório R$/ha 236,4 1.00 236,4 1.00 236,4 1.00 236,4 1.00 236,4 1.00 236,4 1.00 236,4 1.00 236,4

Luz/Telefone R$/ha 472,8 1.00 472,8 1.00 472,8 1.00 472,8 1.00 472,8 1.00 472,8 1.00 472,8 1.00 472,8

Viagens R$/ha 120,99 1.00 120,99 1.00 120,99 1.00 120,99 1.00 120,99 1.00 120,99 1.00 120,99 1.00 120,99

Conserv./Manutenção R$/ha 18,66 1.00 18,66 1.00 18,66 1.00 18,66 1.00 18,66 1.00 18,66 1.00 18,66 1.00 18,66

Impostos/taxas % Receita 2,30% 1.00 51,75 1.00 172,5 1.00 517,5

Subtotal D 1.873 1.873 1.873 1.925 2.046 2.218 2.391

Preço médio na época da colheita

Custo produzido na vida útil

Custo Total (R$/ha/ano)

Receita (R$/ha/ano)

Resultado acumulado (R$/ha) 181.298

2.250 7.500 15.000 22.500

-8.472-7.484 -11.508 -15.639 -17.728 -16.197

Abacate- Custo de Produção (R$/ha)- 2015

D-ADMINISTRAÇÃO

R$ 1.500 / tonelada

R$ 700 / tonelada

7.484 4.023 4.132 4.339 5.969 7.274 8.945

C- INSUMOS (CIF)

Descrição Especificação V.U

Fase Improdutiva (Formação) Produção Crescente

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 ao 20
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Anexo C: custo das operações mecanizadas e manuais. Fonte: Agrianual 2017. 

Qtde. Total Qtde. Total Qtde. Total Qtde. Total Qtde. Total Qtde. Total Qtde. Total

A.1. Preparo do solo

Gradagem pesada (2x) HM TP 4X2 80cv + Grade Aradora 14x26 84,53 3.00 253,6

Gradagem niveladora (2x) HM TP 4X2 80cv + Grade Niveladora 28x20 83,25 1,4 116,55

Calagem HM TP 4X2 80cv + Distribuidor Calcário 2,3 m³ 88,7 1,2 106,44 1,2 106,44 1.00 88,7 1,2 106,44

Construção de Niveladas HM TP 4X2 80cv + Terraceador de arrasto 14 discos100,97 0,7 70,68

Construção de Carreadores Motoniveladora 125cv 215,62 0,4 86,21

A.2.Implantação

Sulc. Da linha de plantio (2x) HM TP 4X2 80cv + Sulcador 1 linha 81,12 6.00 486,72

Adubação de cova HM TP 4X2 80cv + Carreta madeira (4000 kg) 82,02 1,55 127,12

Distribuição de mudas HM TP 4X2 80cv + Carreta madeira (4000 kg) 82,02 1,3 106,62

Rega das mudas HM TP 4X2 80cv + Carreta Tanque 2300 litros 85,26 3,5 298,4

Replantio HM TP 4X2 80cv + Carreta madeira (4000 kg) 82,02 0,3 24,6

A.3.Tratos culturais

Roçag. Ruas altern.(1,2,2,2,3,3,3x) HM TP 4X2 80cv + Roçadeira central 81,15 1,2 97,38 2,4 194,75 2,4 194,75 2,4 194,75 3,6 292,13 3,6 292,13 3,6 292,13

Gradagem nas entrelinhas HM TP 4X2 80cv + Grade Niveladora 28x20 81,09 1.00 81,09 1.00 81,09 1.00 81,09

Adubação(3,3,5,5,5,5,5x) HM TP 4X2 80cv + Adubador à lanço (1150 kg) 84,34 2,7 227,72 2,7 227,72 4,5 379,54 4,5 379,54 4,5 379,54 4,5 379,54 4,5 379,54

Aplicação de Herbicida(0,1,1,2,2,2,2x)HM TP 4X2 80cv + Pulverizador 2000l 99,17 1,2 119,01 1,2 119,01 2,4 238,02 2,4 238,02 2,4 238,02 2,4 238,02

Pulverização(4,4,4,4,8,8,12x) HM TP 4X2 80cv + Pulverizador Turboatomizador 2000l113,79 2.00 227,58 2.00 227,58 2.00 227,58 2.00 227,58 4,8 546,19 6,4 728,25 12.00 1.365,47

Transportes internos HM TP 4X2 80cv + Carreta madeira (4000 kg) 82,02 2.00 164,03 2.00 164,03 2.00 164,03 2.00 164,03 2.00 164,03 2.00 164,03

Manutenção de Carreador HM TP 4X2 80cv + Plaina Traseira 2,3m 78,62 1,2 94,34 1,2 94,34 1,2 94,34 1,2 94,34 1,2 94,34 1,2 94,34 1,2 94,34

A.4. Colheita

Colheita(3,8,8,8x) HM TP 4X2 80cv + Carreta madeira (4000 kg) 82,02 0,45 36,91 4.00 328,06 6.00 492,09 8.00 656,12

Subtotal A 2.405 1.109 1.367 1.335 2.131 2.388 3.337

B.1. Preparo do solo

Calagem Homem-dia 53,96 0,25 13,49 0,25 13,49 0,25 13,49 0,25 13,49

B.2.Implantação

Sulc. Da linha de plantio (2x) Homem-dia 53,96 0,2 10,79

Prep. Estaca/ Dermac. Cova Homem-dia 53,96 0,7 37,77

Abertura de cova Homem-dia 53,96 0,7 37,77

Refazer covas/ Estaqueamento Homem-dia 53,96 0,4 21,58

Adubação de cova Homem-dia 53,96 2,12 114,39

Distribuição de mudas Homem-dia 53,96 0,12 6,47

Plantio e Constr. das bacias Homem-dia 53,96 5.00 269,78

Construção de sombreamento Homem-dia 53,96 0,5 26,98

Rega das mudas Homem-dia 53,96 1,05 56,65

Replantio Homem-dia 53,96 0,2 10,79

B.3. Tratos culturais

Desbrota das mudas (3x) Homem-dia 53,96 0,39 21,04 0,39 21,04

Capina manual/ Coroamento (3x) Homem-dia 53,96 6,75 364,2 6,51 351,25

Adubação(3,3,5,5,5,5,5x) Homem-dia 53,96 0,57 30,75 0,57 30,75 1.00 53,96 1.00 53,96 1.00 53,96 1.00 53,96 1.00 53,96

Pulverização(4,4,4,4,8,8,12x) Homem-dia 53,96 0,52 28,06 0,52 28,06 0,52 28,06 0,52 28,06 2,4 129,49 2,4 129,49 3,6 194,24

Combate à formiga (12x) Homem-dia 53,96 1,2 64,75 1,2 64,75 1,2 64,75 0,6 32,37 0,6 32,37 0,6 32,37 0,6 32,37

Aplicação de esterco Homem-dia 53,96 0,5 26,98 0,5 26,98 0,5 26,98 0,5 26,98 0,5 26,98

B.4. Colheita

Colheita(3,8,8,8x) Homem-dia 53,96 2,1 113,31 5.00 269,78 10.00 539,56 15.00 809,34

Transportes internos (3,8,8,8x) Homem-dia 53,96 0,75 40,47 2.00 107,91 4.00 215,82 6.00 323,74

Subtotal B 1.115 523 187 295 634 998 1.427

VALOR A TRANSPORTAR 3.520 1.631 1.554 1.630 2.765 3.387 4.764

Ano 7 ao 20

B- OPERAÇÕES MANUAIS

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6Descrição Especificação V.U

Formação Produção

Variedade: Margarida Ano 7 ao 20= 15,0 t/ha

Módulo ideal: 20 há

Produtividade média: 11,3 t/h/ano

A- OERAÇÕES MECANIZADAS

Região Referencial: São Gotardo -MG         Ano 6 = 10,0 t / ha

Abacate- Custo de Produção (R$/ha)- 2016

Espaçamento : 8x 12 m Produtividade Esperada: Ano 4= 1,5 t/ ha 

Densidade (pés/ha): 104         Ano 5 = 5,0 t/ha 

 



 

50 
 

Anexo D: custo dos gastos com insumo e administração da propriedade. Fonte: Agrianual 2017. 

Qtde. Total Qtde. Total Qtde. Total Qtde. Total Qtde. Total Qtde. Total Qtde. Total

C.1. Fertilizantes(*)

Calcário Dolomítico R$/tonelada 85.00 2.00 170 1.00 85.00 1.00 85.00 1.00 85.00

Superfosfato Simples R$/tonelada 993 0,5 496,5 0,03 29,79 0,08 79,44 0,1 99,3 0,1 99,3 0,1 99,3

Cloreto de Potássio R$/tonelada 1.315 0,03 39,45 0,1 131,5 0,25 328,75 0,5 657,5

Sulfato de Amônio R$/tonelada 1.300 0,02 26.00 0,04 52.00 0,09 117 0,16 208 0,33 422,5 0,55 715

Sulfato de Zinco R$/Kg 3,66 2,15 7,87 0,3 1,1 0,9 3,29 2,25 8,24 4,5 16,47 5,4 19,76 16.00 58,56

Sulfato Manganoso R$/Kg 1,88 16.00 30,01

Ácido Bórico R$/Kg 4,91 0,05 0,25 0,1 0,49 0,3 1,47 0,75 3,68 1,5 7,37 1,8 8,84 12.00 58,92

Fórmula 00-20-00 + Micro R$/Kg 1,57 300 471 280 439,6 240 376,8 160 251,2

Fórmula 20-00-20 R$/tonelada 1.270 0,8 1.016

C.2.Fitossanitários

Inseticida R$/Litro 29.00 0,4 11,6 0,4 11,6 1.00 29.00 2.00 58.00 5.00 145 6.00 174 12.00 348

Fungicida R$/Litro 145,83 29,17 31,67 36,67 77,92 95,42 95,42 110,42

Formicida R$/Litro 12.00 4.00 48 4.00 48 4.00 48 2.00 24 2.00 24 2.00 24 2.00 24

Espalhante adesivo R$/Litro 15.00 0,02 0,3 0,03 0,45 0,3 4,5 0,3 4,5 1,2 18.00 1,2 18.00 1,2 18.00

C.3. Herbicidas 13,25 0,6 7,95 1,2 15,9 2.00 26,5 2.00 26,5 2.00 26,5 2.00 26,5

C.4. Mudas

Mudas R$/Unidade 8,93 115 1.027.18

Subtotal C 2.228 593 787 873 1.268 1.838 1.874,70

Administrador/Auxiliares R$/ha 792 1.00 792 1.00 792 1.00 792 1.00 792 1.00 792 1.00 792 1.00 792

Agrônomo próprio/visita R$/ha 352 1.00 352 1.00 352 1.00 352 1.00 352 1.00 352 1.00 352 1.00 352

Contabilidade/Escritório R$/ha 264 1.00 264 1.00 264 1.00 264 1.00 264 1.00 264 1.00 264 1.00 264

Luz/Telefone R$/ha 528 1.00 528 1.00 528 1.00 528 1.00 528 1.00 528 1.00 528 1.00 528

Viagens R$/ha 141,59 1.00 141,59 1.00 141,59 1.00 141,59 1.00 141,59 1.00 141,59 1.00 141,59 1.00 141,59

Conserv./Manutenção R$/ha 18,66 1.00 18,66 1.00 18,66 1.00 18,66 1.00 18,66 1.00 18,66 1.00 18,66 1.00 18,66

Impostos/taxas % Receita 2,30% 1.00 47,27 1.00 157,55 1.00 315,1 1.00 472,65

Subtotal D 2.096 2.096 2.096 2.144 2.254 2.411 2.569

Preço médio na época da colheita

Custo produzido na vida útil

Custo Total (R$/ha/ano)

Receita (R$/ha/ano)

Resultado acumulado (R$/ha)

2.055 6.850 13.700 20.550

-7.904 -12.225 -16.662 -19.254 -18.691 -12.627 146.163

R$ 1.370 / tonelada

R$ 725 / tonelada

7.904 4.320 4.437 4.647 6.287 7.636 9.208

C- INSUMOS (CIF)

D-ADMINISTRAÇÃO

Abacate- Custo de Produção (R$/ha)- 2016

Descrição Especificação V.U

Fase Improdutiva (Formação) Produção Crescente

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 ao 20

 

 

 


