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RESUMO 

 

O presente trabalho aborda diferentes temáticas a respeito da agricultura urbana, 

como alternativa à produção de alimentos tradicional. Essa alternativa vem como 

uma das soluções para o combate ao consumo intensivo de agrotóxicos, melhoria 

no acesso da população a alimentos de maior qualidade e mais saudáveis. 

Fazendo-se necessária pela grande discussão a crescente população urbana 

mundial. O trabalho propõe um modelo de negócios para a implementação de uma 

fazenda vertical, em sistema hidropônico com uso de LEDs, no município de Niterói, 

RJ, apresentando para isso as condições de contorno favoráveis para sua 

construção e operação. Com análises financeiras, como a Valor Presente Líquido e 

Taxa Interna de Retorno em diferentes cenários apresentados, conclui-se que é 

viável economicamente a instalação fazenda-fábrica. Porém deve-se ter atenção 

para redução dos custos de operação e o valor necessário para investimento inicial 

para se ganhar força frente ao preço da agricultura tradicional.  

 

PALAVRAS – CHAVE: Agricultura Urbana, Fazenda Vertical, Hidroponia, Led, 

Modelo de Negócios.  

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 

The present work addresses different aspects regarding themes urban agriculture, 

as an alternative to traditional food production. This alternative comes as one of the 

solutions to combat the intensive consumption of pesticides, improve access to the 

population of higher quality foods and benefits, all issues that needed to be 

discussed. The suggest a business model for the implementation of a vertical farm 

in the municipality of Niterói / RJ, using a hydroponic growing system and using LED 

lights, highlighting some desirable boundary conditions for its construction and 

operation. Financial viability was assessed been calculated Internal Rate of Return 

and Net Present Value, for the considered scenarios, concluding that it is viable, but 

close attention is to be given to seeking operation costs reduction as well as the 

initial capital cost, as it is necessary to set apart from the traditional agriculture.    

  

 

KEYWORDS: Urban Agriculture, Vertical Farm, Hydroponics, Led, Business Model. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É de conhecimento geral que o grande dilema enfrentado pela população 

mundial seja o seu descontrolado crescimento e os problemas atrelados a isso. 

Segundo a Organização das Nações Unidas, em 2019 chegou-se em 7,7 bilhões de 

indivíduos vivendo no planeta Terra e é de se esperar que seja acrescido a esse 

número 2 bilhões de pessoas nos próximos 30 anos, totalizando assim uma 

população de 9,7 bilhões de pessoas em 2050 (ONU, 2019).  

Atrelado a esse crescimento exponencial diversos são os problemas a serem 

trabalhados e minimizados, em especial a oferta de alimentos. Este e outros 16 

assuntos delicados foram tratados em especial pela ONU na Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, que em 2015 criou um plano de ação para erradicar 

a pobreza, proteger o planeta e garantir que as pessoas alcancem a paz e a 

prosperidade. Foram criados então os 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, ilustrados na figura 1.  

 

 

Figura 1: 17 Objetivos para transformar nosso Mundo 

Fonte: Site da Organização das Nações Unidas (Nações Unidas Brasil, 

2015) 

 

Como advertido no relatório anual da ONU “O estado da segurança alimentar 

e da nutrição no mundo” 2019 (ONU, 2019), teve-se em 2018 um novo aumento no 

número de pessoas com acessos insuficiente de alimentos totalizando assim cerca 

de 820 milhões de pessoas.  

Uma das problemáticas para essa situação é o grande desperdício de 

alimento produzidos, onde cerca 1,3 bilhão de toneladas ou 30% da produção 

mundial de alimentos para consumo humano são perdidos ou desperdiçados (FAO, 

2014), sendo a América Latina e Caribe responsáveis por pelo 6% desse montante. 
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Destacando-se então o Brasil como principal produtor nesse grupo de países, 

aquele com capacidade de maior impacto para melhoria desses péssimos 

resultados.  

Outro número de destaque quando o assunto é o desperdício de alimentos 

são os 54% de perdas relacionados às fases de produção, armazenamento e 

transporte, frente ao 46% com o desperdício (FAO 2017).  

Afim de solucionar ou propor alternativas a essa problemática, o conceito de 

Agricultura Urbana acaba se aplicando. Onde segundo PINTO e YVES (2009), essa 

atividade se refere a pequenos espaços produtivos e localizados nas cidades, tais 

como: quintais, terrenos baldios, jardins, varandas, jardineiras, recipientes em geral, 

utilizados para produzir hortaliças, plantas medicinais, ornamentais; e também 

áreas destinadas à criação de pequenos animais domésticos para consumo próprio 

ou para a venda nos mercados da vizinhança. Em alguns lugares envolve não só a 

produção, mas o processamento e comercialização de alimentos, podendo-se dizer 

que a agricultura urbana é uma indústria que se situa tanto em regiões dentro 

(intraurbana) ou à margem (periurbana) de um município, uma cidade, um centro 

urbano.  

Pela proximidade com a maior fatia do mercado consumidor, além da 

diminuição das perdas destacas, existe uma garantia de abastecimento durante 

todo ou quase todo o ano e para toda a população, uma economia de combustíveis 

fósseis pela diminuição do deslocamento por transporte e um aumento significativo 

da qualidade dos alimentos e maior produtividade (Companioni et al., 2001). 

Indo além da agricultura urbana convencional, inicia-se o aparecimento de 

iniciativas denominadas de fazendas verticais, possibilitando a produção agrícola 

intensiva com a manutenção da aproximação dos pólos de produção e o consumo 

(Guedes/EMBRAPA, 2017).  

Contudo fica evidente que existem diversas alternativas ao redor do mundo 

a fim de solucionar e minimizar o impacto social e ambiental que o crescimento 

exponencial da população mundial traz, em especial aquelas alternativas alinhadas 

a agricultura urbana e a melhores / mais indicadas tecnologias a ser utilizada no 

que se relaciona à gestão dos processos produtivos. E é com esse foco que o 

presente trabalho visa trabalhar e avaliar, sobretudo com foco em sua aplicabilidade 

no mercado contemporâneo de Niterói / RJ. 
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2 OBJETIVOS 

 

Tem-se também como objetivo principal propor um modelo de produção 

urbana aplicável à realidade brasileira. Em especial buscando-se um modelo de 

negócio para a abertura de uma fazenda do tipo indoor no município de Niterói/RJ, 

para a produção de alface, a fim de abastecer restaurantes, colégios e mercados 

locais.  

Para tanto, cumpre-se atingir os seguintes objetivos parciais: 

1. Levantar as possibilidades e tecnologias, em operação ou em fases 

avançadas de pesquisa, que possibilitem a produção agrícola em áreas 

urbanas no Brasil; 

2. Avaliar os modelos de negócios para produção de vegetais incluindo-se:  

forma com que são produzidos, processados e comercializados os alimentos 

que chegam à mesa; 

3. Avaliar a condição e marcos regulatórios aplicáveis à cidade de Niterói que 

poderiam impactar na escolha do modelo de produção; 

4. Propor uma estrutura produtiva, factível para a realidade brasileira, com 

indicação de espécies e técnica de produção para a cidade de Niterói; 

5. Com base nesta proposta, avaliar o Plano de Negócios e viabilidade 

econômica, buscando identificar impactos positivos e negativos de sua 

implementação. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO DA LITERATURA 

 

Os últimos relatórios da ONU vêm apontando para o crescente aumento da 

população urbana no mundo, que deverá chegar a dois terços da população total 

em 2030. Nesse cenário diversas pesquisas e iniciativas entram em pauta para 

tentar trazer uma solução para o fornecimento de alimento para toda essa gente, se 

destacando então a agricultura urbana como uma excelente alternativa para essa 

problemática.   

A jornalista e co-fundadora do The Greenest Post, fez uma análise de um 

estudo liderado pelo Estado do Arizona, nos EUA e pelo Google, sendo publicado 

na Earth’s Future, que diz que pesquisadores concluíram que com a agricultura 

urbana já existente no mundo hoje em dia tem-se um controle biológico, polinização, 

regulação de clima e formação de solo da ordem de US$33 bilhões. Tendo ainda 

grandes caminhos a se percorrer nos próximos anos (Miwa, 2018). 

A prática da agricultura urbana pode ser executada de diversas maneiras, e 

o homem com sua capacidade criativa inova a todo momento dentro desse modelo 

de produção próximo aos centros de consumo. Abaixo serão apontadas diversas 

soluções no Brasil e no mundo para a prática da agricultura urbana, que segundo a 

Revista Época Negócios Online (2019), já representada 10% da produção de 

legumes e vegetais no mundo, o equivalente a 180 milhões de toneladas por ano. 

Revivendo o projeto já citado durante o texto, tem-se o projeto Cultivar 

Energia - Hortas Comunitárias iniciativa apoiada pela empresa de energia Copel em 

parceria com prefeituras municipais, que com um foco na segurança alimentar e 

geração de renda para a comunidade, utiliza áreas ociosas para plantio sem 

utilização de agrotóxicos. Até março de 2018, o projeto já beneficiava 140 famílias 

em aproximadamente 15.000 m² de áreas protegidas de mau uso e ocupações 

irregulares, com produção agroecológica de alimentos. O projeto estima poder 

contribuir com mais de 1.000 famílias (Copel, 2018).  

Em notícia da revista Época - Negócios de 07/11/2019, é citada outra grande 

iniciativa no uso de agricultura urbana, a Mercedes-Benz inaugurou dentro de sua 

fábrica de caminhões e ônibus em São Bernardo do Campo (SP) uma estufa para 
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produção de hortaliças para consumo no próprio restaurante da empresa (figura 2). 

A iniciativa em parceria com a startup BeGreen1, que foi responsável pela 

construção e irá operar a produção, teve como intuito proporcionar uma alimentação 

de mais qualidade aos colaboradores da empresa, incluindo mais opções de 

saladas e usar temperos frescos nos pratos ofertados, além de eliminar o 

desperdício de alimentos e a emissão de CO2 durante o transporte.  

 

  

Figura 2: Fazenda Urbana BeGreen & Mercedes-Benz 

Fonte:  ROSA, M. Ciclo Vivo - Mercedes-Benz inaugura fazenda urbana dentro de 

sua fábrica em SP 

 

Para se ter ideia do tamanho do projeto, o restaurante alimenta mais de 8.000 

funcionários todos os dias, e para isso a estufa foi projetada para produzir mais de 

2 mil quilos de hortaliças ou 44 mil pés de verduras, ervas e temperos por mês. Com 

isso a BeGreen entrega um modelo de negócios nunca antes visto no mundo, por 

isso essa é considerada a primeira Fazenda urbana dentro de uma indústria em 

todo o planeta, como pode ser visto no site do startup.  

Em entrevista a NSC Total, por Cacau Menezes em 08/11/2019, Bittencourt 

destacou sobre o futuro da empresa: “Queremos levar o negócio para todo o Brasil. 

Para isso, basta que a empresa ceda o espaço que nós implantamos e 

administramos a Fazenda Urbana. Estudos da Health Affairs mostram que a cada 

R$ 3,00 investidos em saúde, se economizam R$ 6,00 em gastos médicos, sem 

falar na redução de quase 50% no absenteísmo” (Menezes, 2019). 

 
1 https://begreen.farm/. A Menção de marcas não constitui recomendação por parte do autor. 

https://begreen.farm/
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A empresa traz ainda como modelo de negócios, a Box BeGreen (figura 3), 

onde o cliente pode optar por receber em casa uma lista de produtos pré-

determinados pela empresa, ou retirar o kit na fazenda urbana localizada no 

segunda andar do Shopping Boulevard de Belo Horizonte - MG. A BeGreen já 

destaca em seu site a inauguração para dezembro de 2019 de uma nova fazenda 

urbana, localizada no Shopping Via Parque, na Barra, cidade do Rio de Janeiro, 

também com a proposta de assinaturas de Box.  

 

 

Figura 3: Plano de Assinatura ofertado pela BeGreen- BOX BeGreen 

Fonte:  Site BeGreen (https://begreen.farm/) 

 

 Outros modelos de negócios podem ser encontrados no Brasil e no mundo, 

mais um deles tem como proposta de valor levar ao mercado varejista seleção de 

produtos frescos embalados para que o consumidor possa pegar e consumir das 

mais diferentes culturas.  

A PinkFarms2 fundada em 2015 pelo engenheiro de produção Geraldo Maia 

e pelos irmãos Mateus e Rafael Delalibera, ambos engenheiros eletricistas, está 

hoje com sua primeira fábrica (fazenda vertical) instalada a poucos metros da 

Marginal do Tietê em um galpão na Vila Leopoldina na cidade de São Paulo. Toda 

a produção da fazenda é feita se utilizando de uma iluminação resultante da 

 
2 Fonte: https://www.pinkfarms.com.br/ 

https://begreen.farm/
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combinação de lâmpadas de LED azuis e vermelhas, dando a coloração rosada que 

deu nome a empresa (figura 4). Além disso não se utilizam agrotóxicos, se 

economiza 95% de água do que seria usada na plantação convencional e oferece 

uma maior produtividade pois conseguem fazer de 11 a 12 colheitas por ano contra 

as 8 de um cultivo tradicional de alface. Com esse resultado, os empresários já 

conseguiram levantar R$2 milhões de aporte de um fundo de investimentos. Além 

da alface a fazenda também produz uma série de microgreens (das mais variadas 

espécies), rúcula, acelga, espinafre e manjericão (Site da Empresa, 2019). Já 

projetam para o ano de 2020 incluir outros produtos em seu portfólio, como tomate 

cereja, morango e frutas vermelhas (Sollito, 2019). 

 

 

Figura 4: Instalações da PinkFarms 

Fonte:  Site Star Agro (http://www.startagro.agr.br/visitamos-a-pink-farms-primeira-

fazenda-urbana-em-sao-paulo//) 

 

 Se no exemplo brasileiro o investimento já chama atenção pelo volume, no 

exterior é ainda maior. Investimentos recentes na americana AeroFarms somaram 

100 milhões de dólares, assim como na alemã InFarm. Outras duas americanas, a 

Plenty e a Bowery Farms receberam 200 e 90 milhões de dólares respectivamente 
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(Sollito, 2019). Se vê com isso então que o mercado tem grande potencial para 

crescer no brasil e no mundo. 

 Aproveitando o mercado crescente da agricultura urbana como um todo, mas 

principalmente o lado hightec, a V-Farm3 aparece oferecendo soluções de 

infraestrutura para viabilizar a produção urbana indoor. A própria companhia 

baseada no Reino Unido, se intitula como uma empresa focada em horticultura 

avançada, com soluções prontas e sob medida modulares para viabilizar a produção 

de alimentos em larga escala de forma sustentável e rentável (Site V-FARM) (figura 

5). 

 

Figura 5: Sistemas modulares de produção indoor ofertados pela V-Farm 

Fonte:  Site V-Farm (https://v-farm.co.uk/pages/buy-a-system) 

  

 
3 Fonte: https://v-farm.co.uk/ 
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3.1  AGRICULTURA URBANA 

 

Desde os anos 90, os conceitos de agricultura urbana já são adotados pelas 

agências das Nações Unidas, como a UNDP (Smith et al., 1996) e FAO (1996), e 

se refere à produção agrícola e criação de pequenos animais em territórios dentro 

dos centros urbanos ou ao seu redor, com o intuito de produzir alimentos para 

consumo próprio ou para vendas locais.  

Essa prática agrícola começa a tomar corpo quando estudos mundiais 

apontam para um crescimento exponencial da população nos grandes centros 

mundiais, que foi confirmado quando em 2014, 54% da população já se encontrava 

em regiões urbanas, e apontamentos da ONU levam a crer que em 2050 

chegaríamos perto dos 70%. Alinhado a isso, DIAS (2000), nos relatar que nas 

regiões da América Latina, América do Norte e Europa já são três quartos da 

população morando em áreas urbanas.  

Essa crescente população urbana e o consequente processo de 

industrialização acaba por trazer consequências para a qualidade de vida e o 

abastecimento alimentar, gerando consequências na segurança alimentar e 

nutricional e na saúde das populações. Resultando-se então em dois problemas 

centrais, sendo eles o acesso a alimentos de qualidade e a preservação ambienta 

(Dinâmica Ambiental, 2015).  

Naturalmente os grandes centros urbanos não são autossuficientes em 

recursos naturais, porém grandes consumidores de bens e serviços. Para viabilizar 

seu abastecimento, grandes espaços de terra produtivas têm de ser cultivadas para 

produção de alimentos, e seguindo os passos da cadeia produtiva, são gastas 

quantidades significativas de água, recursos minerais e químicos. Além do grande 

impacto ambiental causado pela produção de lixo e resíduos (Dinâmica Ambiental, 

2015).  

Além de fonte local de alimentos, a agricultura urbana acaba por contribuir 

para o meio ambiente e saúde humana nos grandes centros. Espaços 

abandonados, sem uso para fins comerciais e com excesso de lixo podem dar lugar 

a pequenas produções rurais, que também serão fonte de renda para a população 
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local. Um dos muitos exemplos (Figura 6) dessa aplicação podem ser vistos no 

bairro de São Mateus, na periferia da cidade de São Paulo, por lá a ONG Cidades 

Sem Fome viabilizou, debaixo de uma linha de transmissão de energia, uma área 

que não se pode ter construção civil, uma lavoura para produção de diversos 

vegetais que acabam beneficiando a população ao redor, seja com o próprio 

alimento, mas também com uma ocupação de mão de obra (Copel, 2018).  

 

 

Figura 6: Exemplo de agricultura urbana debaixo de linha de transmissão de 

energia. 

Fonte: (Copel - Pura Energia, 2018) 

 

Quanto à contribuição para uma melhoria na saúde humana, a agricultura 

urbana faz jus devido a forma com que é produzida e transportada para mesa dos 

consumidores. Enquanto na agricultura tradicional o uso intensivo do solo e o uso 

de defensivos químicos ainda se faz presente para garantir que o alimento chegue 

com qualidade ao seu destino devido às grandes distâncias percorridas, a produção 

mais próxima aos consumidores permite uma agricultura mais saudável, além da 

conscientização e educação da população para desperdício e o aumento de 

espaços verdes em meio aos grandes arranha céus (Legnaioli/eCycle, 2018).   
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3.2  CULTIVO SEM SOLO COMO ALTERNATIVA A AGRICULTURA 

TRADICIONAL EM PEQUENA ESCALA 

 

Com o aumento da busca por produtos de melhor qualidade por uma 

população cada vez mais exigente, foi preciso pensar em formas alternativas de 

produção que mantivessem a qualidade da produção em pequena escala, porém 

agora com uma alta produtividade. Isso até então era comumente utilizado em 

produções com aplicação de altas cargas de defensivos químicos nas plantas e 

solo, para evitar a incidência de pragas e doenças, não correndo o risco de perdas 

inesperadas.  

 Com o avanço das tecnologias e estudos sobre a temática agrícola, as 

estufas entraram em ação para tentar contornar tais problemas, porém não foram 

totalmente eficazes nessa tarefa, visto que o solo ainda precisava sofrer 

interferências para controle de doenças e correção de nutrientes disponíveis para 

as plantas, além de dispersar o consumo. 

Entra no cenário uma técnica, especialmente apropriada para produções em 

pequena escala, a Hidroponia, que vem ganhando destaque principalmente na 

produção de hortaliças. Hidroponia é um termo com origem de duas palavras 

gregas, hidro que significa água e ponia que significa trabalho, e pode ser 

interpretada também como uma técnica de cultivo protegido sem o uso de solo. Uma 

solução aquosa contendo apenas os nutrientes necessários e essenciais para 

aquela cultura entra em cena no lugar do tradicional solo (Graves, 1983) (Jensen & 

Collins, 1985) (Resh, 1996). 

O termo “hidropônico” foi criado na década de 30 pela pesquisador DR. W. 

F. Gericke da Universidade da Califórnia, e desde então vem sendo difundido pelo 

mundo. Mesmo tendo um maior custo inicial para instalação, o sistema possui 

diversas vantagens em relação ao sistema convencional, como uma maior 

padronização da cultura e do ambiente radicular; drástica redução no uso de água; 

eficiência do uso de fertilizantes; melhor controle do crescimento das plantas; maior 

produção para uma mesma área; menor tempo de produção entre outras (Benoit & 

Ceustermans, 1995). 
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SILVA, A. P. P. e MELO, B. (2003) nos contam um pouco da história desse 

método produtivo, destacada nos seguintes pontos: 

● Primeira produção em escala no pós Segunda Guerra Mundial promovida 

pelo Exército dos Estados Unidos da América em ilhas no Oceano Pacífico e 

Atlântico e posteriormente no Japão para alimentar as forças de ocupação. Porém 

caiu em desuso por não ser comercialmente eficiente.  

● Primeiro uso comercial efetivo feito pelo Canadá, como alternativa para 

doenças de solo que devastaram a produção de tomate do país. Foi o ponto de 

partida para o aumento de investimento em pesquisas na área.  

● Como segundo avanço os autores falam da crise mundial do petróleo, que 

gerou impacto significativo no custo de calefação das estufas, assim produtores 

começaram a ver a hidroponia como alternativa. Principalmente com o 

aparecimento do sistema nutrient film technique. 

● Com a proibição da esterilização do solo em estufas pelos níveis 

significativos de substâncias tóxicas nas águas subterrâneas a Holanda se viu 

abandonando o cultivo em solo em detrimento da hidroponia. Que devido ao êxito 

do país ocorreu uma rápida expansão pelo mundo.  

● Os autores citam FURLANI et. al. (1999), a respeito do sistema hidropônico 

no Brasil, que vem crescendo ao longo dos anos em seu uso, principalmente no 

sistema NFT (Nutriente film technique). Destacando que o insucesso no método em 

alguns casos está relacionado a falta de conhecimento no manejo e construção do 

mesmo. 

 

Existem diversos sistemas hidropônicos no mundo, onde os mais utilizados 

são: Sistema NFT (Nutrient Film Technique) ou técnica do fluxo laminar de 

nutrientes; Sistema DFT (Deep Film Technique) ou cultivo na água ou “floating”; 

Sistema com substratos. Onde cada sistema hidropônico demandará do produtor 

estruturas com características próprias. 

No Brasil o sistema NFT (Nutrient Film Technique) tem se destacado. Porém 

devido a exigência de uma mão de obra qualificado para sua operação, muitos 

sistemas não estão obtendo sucesso, tanto devido ao desconhecimento de 
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aspectos nutricionais do sistema produtivo como a escolha do sistema adequado 

(Furlani et al., 2009).  

Segundo BLISKA Jr. e HONÓRIO (1995), a hidroponia reduz em cerca de 

dez dias o período de colheita da alface, devido à possibilidade do perfeito controle 

das condições de umidade e temperatura dentro da estufa. Ainda podem ser citadas 

as reduções ou extinção no uso de agrotóxicos, quando comparados ao cultivo 

tradicional, a possibilidade de um excelente plano de escalonamento de produção 

e uma melhor padronização dos produtos. 

 

3.2.1 SISTEMA NFT - NUTRIENT FILM TECHNIQUE 

 

O sistema NFT ou técnica do fluxo laminar de nutrientes é uma técnica de 

produção sem solo, na qual as plantas crescem com as raízes em contato com um 

filme de solução aquosa nutritiva (água mais nutrientes), que passa por canais ou 

canaletas, que podem ser de diferentes materiais, em um regime circular. Sendo 

essa técnica uma das mais utilizadas no mundo (Hidrogood - Horticultura Moderna, 

2018).  

A hidroponia no sistema NFT é composto basicamente de um tanque de 

solução nutritiva, de um sistema de bombeamento, dos canais de cultivo e de um 

sistema de retorno ao tanque (figura 7). A solução nutritiva é bombeada aos canais 

e escoa por gravidade formando uma fina lâmina de solução que irriga as raízes 

(Furlani, et al., 2009). 
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Figura 7: Ilustração do Sistema NFT - Nutrient Film Technique 

Fonte: Tudo Hidroponia - NFT: Um tipo de Hidroponia, 2008 

 Segundo SILVA (2003) além da alface, pode ser cultivado nesse sistema 

(aplicando apenas algumas adaptações no sistema, como o espaçamento entre 

plantas), rúcula, feijão-vagem, repolho, couve, salsa, coentro, melão, agrião, 

pepino, berinjela, pimentão, tomate, arroz, morango, forrageiras para alimentação 

animal, mudas de plantas frutíferas e florestais, plantas ornamentais, etc; 

teoricamente, qualquer planta pode ser cultivada no sistema. 

Destaca-se também no sistema NFT a diversidade de formas e materiais que 

podem ser utilizados para montá-lo, como telhas de cimento, tubos de PVC e tubos 

de polipropileno (comercializados já com a finalidade do sistema hidropônico e em 

diversos tamanhos) (Silva, 2003).  

 

3.2.2 SISTEMA DFT - DEEP FILM TECHNIQUE 

 

O sistema DFT ou cultivo na água ou “floating”, também conhecido como 

técnica da piscina, não se utiliza de canais de cultivo, mas sim de uma mesa em 

que se fixa uma lâmina de solução nutritiva. São posicionados sobre essa piscina 

bandejas de isopor deixando correr uma lâmina de solução nutritiva de 4 a 5 cm, 

com o intuito de desenvolver o sistema radicular das mudas ali colocadas. As 

bandejas servem de sustentação para as plantas com o auxílio de substratos 
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inertes, sendo a solução nutritiva então a única fonte de nutrientes para o 

desenvolvimento das plantas (Silva, 2003).  

Em entrevista para a Revista Hidroponia, o professor Pedro Furlani diz que 

esse tipo de sistema está sendo ou já foi abolido por médios e grandes produtores, 

devido principalmente à sanidade das plantas.  

Uma atenção especial que se deve ter ao sistema DFT é devido ao tempo de 

permanência das raízes das plantas submersas, onde deve-se ter muita atenção 

para que se permita a realização de trocas gasosas com o meio e a oxigenação da 

solução nutritiva. Para isso pode-se optar pela instalação de um “venturi” na 

tubulação que alimenta a bancada (Figura 8) (Sistemas de Cultivo, p.25, 2016). 

 

Figura 8: Ilustração de uma bancada de DFT - Deep Film Technique 

Fonte: SILVA, 2003 

 

3.2.3 SISTEMA COM SUBSTRATOS 

 

 O sistema com substratos se utiliza de recipientes contendo material inerte, 

tais como areia, seixos, brita, vermiculita, perlita, lã-de-rocha, espuma fenólica, 

entre outros, para viabilizar a sustentação das plantas que possuem sistema 

radicular e parte aérea mais desenvolvidos (Furlani, et al., 2009). Sendo assim, a 
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solução nutritiva pode ser gotejada no material e drenada na parte de baixo, 

retornando para o sistema ou levada para o meio ambiente, diferenciando então em 

sistemas fechado e aberto (Figura 9).  

 

 

Figura 9: Ilustração do sistema hidropônico com uso de substrato 

Fonte: MONTEIRO, 2017 

 

 Esse tipo de sistema acaba por ser mais indicado para os sistemas 

hidropônico que irão produzir plantas frutíferas, hortaliças e flores com sistemas 

radiculares e parte aérea maiores, promovendo uma maior sustentação das plantas, 

melhorando a oxigenação do sistema radicular e promovendo uma drenagem com 

tempo adequado para não causar danos às raízes (Monteiro, et al., 2017) (Figura 

10). 
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Figura 10: Plantação de Tomate Cereja em sistema hidropônico aberto com uso 

de substrato 

Fonte: Elaboração própria, 2018  
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3.2.4 SOLUÇÃO NUTRITIVA 

  

A escolha da solução nutritiva é um dos aspectos fundamentais para um bom 

desempenho do cultivo hidropônico, ela deve ser escolhida levando-se em conta as 

necessidades nutricionais da cultura escolhida, ou seja, todos os elementos 

essenciais para um crescimento adequado e com qualidade. Porém carece-se de 

informações sobre o que seria a melhor solução (Luiz et al., 2006). 

 A solução nutritiva é ditada por diversas propriedades, uma delas é a 

condutividade elétrica que está intimamente ligada a absorção de água e nutrientes 

pelas plantas, interferindo no metabolismo e, consequentemente, na produção das 

mesmas. Não existe um consenso na comunidade científica a respeito do que seria 

o melhor valor para essa propriedade, porém acredita-se que esse valor varia de 

acordo com a cultura adotada, assim como as condições climáticas do ambiente do 

sistema hidropônico.  

Os valores de condutividade elétrica são proporcionais à concentração dos 

vários íons em solução, e da mesma forma ao potencial osmótico da mesma (Costa 

et al., 2001). A absorção de água, pelas plantas, pelo sistema radicular, é 

influenciada pelo potencial osmótico do meio nutritivo (Bresler & Hoffman, 1986). Já 

HUET (1994), afirma que a condutividade da solução nutritiva não influencia 

somente a absorção de água, mas também a absorção de nutrientes. 

 Pequenas variações da condutividade da solução nutritiva podem levar a 

alterações nas plantas, tais como a abertura dos estômatos e ao tamanho da área 

de folha. Sendo assim esses fatores se relacionam diretamente com a eficiência da 

realização da fotossíntese pela planta, que se relaciona a produção da massa 

(Costa et al., 2001).  

 São diversos os elementos químicos essenciais para um crescimento 

saudável e produção das plantas, onde segundo ALBERONI (1998), podemos 

dividi-los em dois grupos: Orgânicos (C, H e O) e Minerais (Macronutrientes - N, P, 

K, Ca, Mg, S; e Micronutrientes - Mn, Fe, B, Zn, Cu, Mo, Cl). 

 SILVA e MELO (2003) nos explica que essa divisão, entre macro e micro, 

leva em consideração a quantidade que a planta exige de cada nutriente para o seu 
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ciclo. As plantas têm, em sua constituição, em torno de 90 a 95% do seu peso em 

C, H, O. Mas esses elementos orgânicos, não constituem problemas, pois provêm 

do ar e da água, abundantes em nosso sistema. Diante disso, deve-se dar grande 

ênfase para os elementos minerais, que são os que irão compor a solução nutritiva.  

 As funções desses nutrientes podem ser vistas na tabela 1. 

 

Tabela 01 – Funções dos nutrientes de plantas 

Nutrientes Funções 

Nitrogênio 
Participa das proteínas, ácidos nucleicos e das clorofilas; 

é ligado à formação de folhas. 

Fósforo 

Participa dos nucleotídeos, ácidos nucléicos e de 

membranas vegetais. Interfere no metabolismo das 

plantas como fonte de energia. É importante para o 

enraizamento, floração e frutificação. 

Potássio 

Ativador enzimático, atua na fotossíntese (formação de 

açúcares). Translocação de açúcares nas plantas, 

influencia na economia de água e na resistência ao 

acamamento, a pragas, a doenças, ao frio e à seca. 

Cálcio 
Constituinte da parede celular, ajuda na divisão celular, 

atua como ativador enzimático. 

Magnésio 
Integra a molécula da clorofila, é ativador enzimático e 

aumenta a absorção de Fósforo. 

Enxofre 
Constituinte das proteínas e clorofila, de vitaminas e 

óleos essenciais, importante para fixação de Nitrogênio. 

Boro 

Participa do processo de síntese do ácido indolacético 

(hormônio vegetal), dos ácidos pécticos (parede celular), 

dos ácidos ribonucleicos, das proteínas e do transporte 

de açúcar nas plantas. 

Cloro Participa do processo fotossintético. 

Cobre 
É ativador enzimático; influencia na respiração, na 

fotossíntese e no processo de fixação nitrogenada. 

Ferro 

Ativador enzimático; importante na síntese da clorofila e 

dos citocromos, influencia a respiração, fotossíntese e 

fixação do Nitrogênio. 

Manganês 
Ativador enzimático e participa da fotossíntese e da 

respiração (como ativador enzimático). 
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Níquel 
Ativador da enzima urease (que faz a hidrólise da uréia 

nas plantas). 

Molibdênio 
Influencia no processo da redução de Nitrato no interior 

das plantas e da fixação do Nitrogênio por leguminosas. 

Zinco Ativador enzimático, síntese do ácido indolacético. 

Fonte: Adaptada de SILVA e MELO, 2003 

 

 Outro fator fundamental para uma boa composição de solução nutritiva para 

o cultivo hidropônico é a qualidade da água a ser utilizada. Sendo aconselhável se 

realizar uma análise química da mesma, a fim de determinar a quantidade de 

nutrientes já existentes, sua salinidade e sua qualidade microbiológica. 

CASTELLANE e ARAÚJO (1995), nos informa da possibilidade do uso de água de 

superfície e água de chuva para o cultivo, além da água potável e de poço artesiano.  

 Para que seja possível garantir a entrega de todos os nutrientes para a planta 

a solução nutritiva é preparada com uso de sais fertilizantes, para isso deve-se optar 

por aqueles de baixo custo e facilmente encontrados no mercado além de a 

possibilidade de dissolver em água.  Os principais sais para uso em hidroponia, e 

que irão disponibilizar os nutrientes necessários podem ser observados na tabela 2 

abaixo. 
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Tabela 02     –   Composição de alguns adubos empregados em hidroponia 

(Macronutrientes) 

Adubos %N %P %K %Ca %Mg %S 

Nitrato de Potássio 14 - 36,5 - - - 

Nitrato de Sódio e Potássio - - - - - - 

(Salitre do Chile Potássio) 13 - 11,6 - - - 

Nitrato de Amônio 34 - - - - - 

Nitrato de Cálcio 15 - - 20 - - 

Nitrocálcio 22 - - 7 - - 

Fosfato Monoamônio 

(MAP) 
10 21,1 - - - - 

Fosfato Diamônio (DAP) 18 20,2 - - - - 

Uréia 45 - - - - - 

Sulfato de Amônio 20 - - - - 24 

Superfosfato Simples - 8,8 - 20,2 - 12 

Superfosfato Triplo - 19,8 - 13 - - 

Fosfato de Potássio - 24 31 - - - 

Cloreto de Potássio - - 49,8 - - - 

Sulfato de Potássio - - 41,5 - - 17 

Sulfato de Potássio e 

Magnésio 
- - 16,6 - 11 22 

Sulfato de Magnésio - - - - 9,5 13 

Fonte: Adaptada de SILVA e MELO, 2003 

  

Vale destacar que a composição ideal para a solução nutritiva irá depender 

também, além das concentrações dos nutrientes, do tipo de sistema hidropônico 

utilizado, dos fatores ambientais, o clima da região escolhida e a espécie escolhida 

para produção (Furlani et al. 2019). 
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 Por exemplificar a utilização de uma solução nutritiva a tabela 3 abaixo nos 

mostra a composição para o cultivo de alface. 

 

Tabela 03    – Composição de solução nutritiva para alface 

Sal/fertilizante g/1.000 litros 

Nitrato de cálcio  

Hydro especial 1000 

Nitrato de potássio 600 

Cloreto de potássio 150 

Monoamônio fosfato 150 

Sulfato de magnésio 250 

Solução de micronutrientes 500 ml 

Solução de Fe-EDTA 500 ml 

Cloro 100 

Boro 20 

Ferro 100 

Manganês 50 

Zinco 20 

Cobre 6 

Molibdênio 0,1 

Fonte: FURLANI, (1995) 

 

FURLANI et. al., 2009 faz uma releitura de ALBERONI (1998), a respeito do 

manejo da solução nutritiva e nos diz que, após o preparo da solução, existem 

alguns fatores que devem ser controlados para o completo e perfeito 

desenvolvimento da planta, aproveitando ao máximo a solução nutritiva: 

● Temperatura – a temperatura da solução não deve ultrapassar os 30ºC, 

sendo que o ideal para a planta é a faixa de 18ºC a 24º C em períodos 

quentes (verão) e 10ºC a 16ºC em períodos frios (inverno). Temperaturas 

muito acima ou abaixo desses limites causam danos à planta, bem como 

uma diminuição na absorção dos nutrientes e, consequentemente, uma 
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menor produção, com produtos de baixa qualidade, que serão vendidos a 

preços mais baixos. 

● Oxigênio – a oxigenação da solução é muito importante. É preciso utilizar 

uma boa água e oxigenar a solução constantemente para obter um bom nível 

de absorção dos nutrientes. A oxigenação pode ser feita durante a circulação 

da solução no retorno ao reservatório ou com a aplicação de ar comprimido 

ou oxigênio. 

● Pressão osmótica – quando se dissolvem sais na água, sua pressão 

osmótica aumenta, ou seja, a tendência que a solução tem de penetrar nas 

raízes diminui, até o ponto que deixa completamente de penetrar e começa 

a retirar a água das plantas. Isso ocorre pelo fato de a água se movimentar 

de um meio hipotônico para um meio hipertônico ou, digamos, de um meio 

menos concentrado para um meio mais concentrado. Por isso, a solução 

deve conter os nutrientes nas proporções adequadas, mas suficientemente 

diluídas para não causar danos. A pressão osmótica ideal está entre 0,5 a 

1,0 atmosfera (atm.). 

● Condutividade elétrica – esse controle é de grande importância, pois 

determina quanto adubo há na solução (quantidade de íons). Quanto mais 

íons tivermos na solução, maior será a condutividade elétrica, e vice-versa. 

Há um aparelho que mede a condutividade: o condutivímetro. Na utilização 

desse aparelho, as medidas ideais da solução ficam na faixa de 1,5 a 3,5 mili 

Siemens / cm, que corresponde a 1.000 à 1.500 ppm de concentração total 

de íons na solução. Valores acima dessa faixa são prejudiciais à planta, 

chegando a sua total destruição. Valores inferiores indicam a deficiência de 

algum elemento, embora não se saiba qual e em que quantidade. A resposta 

só pode ser obtida com a análise química laboratorial da solução nutritiva. 

● pH – o pH da solução nutritiva é tão importante quanto a condutividade 

elétrica, pois as plantas não conseguem sobreviver com valores abaixo de 

3,5. Os seus efeitos podem ser diretos, quando houver efeito de íons H+ 

sobre as células; ou indiretos, quando afetam a disponibilidade de íons 

essenciais para o desenvolvimento da planta. A solução pode ser apresentar 

ácida, alcalina ou neutra. Valores baixos (acidez < 5,5) provocam uma 

competição entre o íon H+ e os diversos cátions essenciais (NH+-, Ca2+, 

Mg2+, K+, Cu2+, Fe2+, Mn2+, Zn2+) e valores elevados acidez > 6,5 e 
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alcalinidade) favorecem a diminuição de ânions (NO3
-, H2PO4

2-, MoO4-). 

Valores inadequados podem levar à precipitação de elementos. 

 

Dentre os fatores descritos acima três deles se destacam pela necessidade 

de sofrer controle diário durante o processo produtivo. Como a solução nutritiva é 

consumida pela planta diariamente ocorre uma redução do volume no tanque sendo 

assim, esse volume deverá ser reposto com água pura todos os dias, se utiliza água 

para reaver esse volume pois as plantas consomem mais água do que nutriente 

sendo desnecessário a reposição diária de nutrientes.  

 Outro fator que carece de atenção diária pelo produtor é o pH como consumo 

de nutrientes pelas raízes das plantas a solução vai alterando pH podendo então 

haver uma acidificação ou basificação da solução nutritiva. Para que as plantas se 

mantenham em seu máximo desenvolvimento o produtor deve garantir que o pH da 

solução nutritiva fique entre 5,5 e 6,5 (Silva e Melo, 2003). 

Em determinado período da produção a solução nutritiva não conseguirá 

fornecer os nutrientes necessários para o desenvolvimento das plantas, para se 

determinar este exato período o produtor utilizará um dispositivo chamado 

condutivímetro. Este dispositivo tem como finalidade medir a condução de corrente 

elétrica pela solução nutritiva essa relação é permitida pois uma solução que 

contenha sais deverá conduzir corrente elétrica. 

 

3.2.5 RELAÇÃO PLANTA ILUMINAÇÃO 

 

A luz, também conhecida como energia radiante pura, se transmite pelo 

espaço na forma de ondas eletromagnéticas. A principal fonte dessa energia na 

Terra é o Sol, que transmite essa energia com comprimentos de onda que vão de 

300 nm a 2500 nm, seguindo uma distribuição espectral (Taiz e Zeiger, 2017). A 

figura 11 ilustra toda a gama de ondas eletromagnéticas conhecidas.  
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É de conhecimento do homem a muitos anos a interação entre a luz e as 

plantas (Hart et al., 1988). Contudo, ainda são recentes as pesquisas do uso de 

iluminação artificial para o desenvolvimento de plantas (Grzesiak et al., 2006). 

A faixa espectral que é aproveitada pelas plantas como fonte de energia é 

dada o nome de Radiação Fotossinteticamente Ativa (do inglês,  Photosynthetically 

Active Radiation - PAR) e seu comprimento de onda se encontra entre 400 nm e 

700 nm, de acordo com Comissão Internacional de Iluminação (do francês, 

Comission Internationale de L'Eclairage - CIE) (Leclairage, 1993) (figura 12). 

FREITAS (2005), nos conta que de toda a radiação solar que chega a superfície da 

terra, apenas 50% dela é PAR. 

 

 

Figura 11: Espectro das radiações eletromagnéticas conhecidas 

Fonte: Toda Materia, 2017 
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Figura 12: Faixa de Radiação Fotossintética Ativa (RFA) 

Fonte: MARTINS, [20--] 

 

Para garantir sua sobrevivência, desenvolvimento, florescer, frutificar e gerar 

sementes, as plantas aproveitam a energia que chega ao seu contato, através de 

células fotos sintetizadoras, sensíveis a luz, que possuem uma substância 

denominada clorofila, realizando a fotossíntese. Esse processo converte a energia 

proveniente da radiação luminosa e a transforma em energia química realizando a 

síntese de carboidratos a partir de água e dióxido de carbono, liberando para 

atmosfera oxigênio e mantendo assim os níveis ideias para os demais seres vivos 

(Souza, 2008) (figura 13). 
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Figura 13: Fotossíntese 

Fonte: Estudo Prático, 2013 

  

Assim como o olho humano, as plantas também possuem sensibilidade a 

certos comprimentos de onda do espectro visível, porém como pode ser observado 

na figura 14, as respostas são diferentes. Enquanto o olho humano é mais sensível 

aos comprimentos de onda de cor amarela (por isso grande parte das sinalizações 

são dessa cor), as plantas possuem essa sensibilidade nas faixas de comprimento 

de onda vermelho (610 - 630 nm) e do azul (430 nm), sendo assim é nessa faixa 

que a atividade fotossintética se intensifica.  
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Figura 14: Comparação entre a sensibilidade da luz do olho humana (Visão 

Fotópica, CIE 1978) e das plantas superiores 

Fonte:  ALMEIDA et al., 2014 

  

 Como a oferta de luz solar foge ao controle humano e ao mesmo tempo se 

busca uma boa produtividade das lavouras, entra em jogo o uso de luz artificial para 

auxiliar no processo fotossintético das plantas. Com isso foi preciso entender e 

determinar qual é a quantidade de luz adequada para cada tipo de cultura. Quando 

não se tem luz suficiente, a planta tem seu desenvolvimento limitado, já quando 

ocorre uso de luz excessiva, a fotossíntese pode ser fotoinibida ou não ocorrer 

crescimento da planta (Almeida, 2014). 

Ainda hoje não existe por consenso na comunidade científica um padrão de 

medição para contabilizar a quantidade de luz que as plantas necessitam para 

realizarem a fotossíntese. Existem três sistemas de medição que são utilizados para 

quantificar a radiação fotossintetizada, são eles: o sistema radiométrico, o 

fotométrico e o quântico (Pinho et al., 2008).  

GUIMARÃES (2017) cita ALMEIDA (2014) e MOGO (2014) para explicar os 

três diferentes tipos de sistemas: 
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● Sistema Radiométrico 

Todos os outros sistemas de medição energética baseiam-se no sistema 

radiométrico. A radiometria é a ciência que se dedica ao estudo das transferências 

de energia radiativa e sua medição de radiação óptica varia da luz ultravioleta até o 

infravermelho. As formas de energia podem ser emitidas, absorvidas, refletidas e 

transportadas por inúmeras superfícies do ambiente. A quantização da luz é de 

extrema importância pois permite que as interações da luz com a superfície sejam 

devidamente representadas. (Almeida, 2014a) (Mogo, 2014) 

● Sistema Fotométrico 

A fotometria dedica-se a medição da luz visível, tal como ela é percebida pelo olho 

humano. Nesse sistema, pode-se escrever a equação para iluminância, que 

representa o fluxo luminoso por unidade de área que cai sobre uma superfície, a 

unidade é lúmen por metro quadrado ou lux. (Almeida, 2014). 

● Sistema Quântico 

No sistema quântico, as unidades são baseadas em mols, a unidade de densidade 

de fluxo de fótons é 𝜇𝑚𝑜𝑙𝑚−2𝑠−1. Para converter a unidade Watt para mol, pode se 

utilizar a equação 3: (Almeida, 2014a). 

𝑅𝑞 (𝜆) = 𝜆/𝑁. ℎ. 𝑐 = 𝜆/0,1196                                                 

Onde ℎ é a constante de Planck, c é a velocidade da luz, já mencionado seus valores 

acima, N é o número de Avogadro (6,023. 10^23𝑓𝑜𝑡𝑜𝑛𝑠) e λ o comprimento de onda 

em nanômetro. (...) 

 Desde o desenvolvimento da primeira lâmpada incandescente por Thomas 

Edison, em 1879, diversas foram as tecnologias que surgiram no âmbito da 

iluminação artificial, voltadas principalmente para a visão humana. No entanto cada 

vez mais produtores têm usado a iluminação artificial em cultivo, principalmente de 

plantas ornamentais, tomate, pepino, pimentão e alface, com o intuito de compensar 

ou substituir a luz natural (Almeida, 2014).  

 Vale ressaltar que assim como a energia solar possui perdas desde a sua 

origem até chegar à superfície da Terra, a iluminação artificial também. Ou melhor, 
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a energia vai se transformando em outras energias que não a luminosa, diminuindo 

assim a quantidade de luz ou de fótons. Essa perda é sempre proporcional ao 

inverso do quadrado da distância da fonte até a superfície considerada, e pode ser 

observada pela capacidade de fótons em 𝜇𝑚𝑜𝑙/m²/s ou pelo cone de luz de cada 

tipo de lâmpada fornecido pelo fabricante, como exemplificado na figura 15. 

 

  

Figura 15: Cone de Luz 

Fonte:  MARTINS, [20--] 

 

 Serão abordados então os principais tipos de dispositivos que transformam 

a energia elétrica em energia luminosa, sendo eles: lâmpadas incandescentes, as 

lâmpadas fluorescentes e os diodos emissores de luz (do inglês light-emitting diode) 

(LED). 

 As lâmpadas incandescentes, ilustradas na figura 16, produzem luz quando 

uma corrente elétrica passa por um filamento metálico no seu interior, que por ficar 

incandescente libera energia luminosa. Porém grande parte da energia é liberada 

sob forma de calor, onde segundo GUIMARÃES (2017) citando PINHO (2008), 

estas lâmpadas apresentam entre 9% e 12% de eficiência e possuem uma vida útil 

de aproximadamente 2000 horas.  
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Além disso, as lâmpadas incandescentes se caracterizam por emitir uma 

grande quantidade de vermelho distante, sendo assim apenas 60% do total de luz 

emitida é aproveitada na PAR (figura 17). Outra característica negativa deste tipo 

de lâmpada é sua posição, que deverá estar distante da planta para não as queimar, 

aumento ainda mais o consumo energético. Por isso, desde 2016, o Brasil proibiu a 

venda desse tipo de lâmpada, com o objetivo de minimizar o desperdício de energia 

elétrica (Ventura, 2015). 

 

Figura 16: Lâmpada Incandescente 

Fonte:  ABilumi - Associação Brasileira de Fabricantes e Importadores de Produtos 

de Iluminação (https://www.abilumi.org.br) 
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Figura 17: Espectro da lâmpada incandescente 

Fonte:  MARTINS, [20--] 

 

A lâmpada fluorescente, ilustrada na figura 18, funciona pela ionização do 

gás argônio e vapor de mercúrio contidos em seu interior, produzindo luz. Essas 

lâmpadas possuem uma eficiência muito superior às lâmpadas incandescentes 

(20% a 30%) pois emitem mais energia eletromagnética em forma de luz do que 

calor. Estudos afirmar que 90% dos fótons emitidos por esse tipo de lâmpada estão 

no espectro da PAR. Além disso possuem uma vida útil que varia de 12000 a 36000 

horas em casos especiais.  

Outra vantagem de sua utilização é a grande quantidade de radiação azul 

emitida, essencial para o crescimento de diversas espécies de plantas, podendo 

com isso substituir por total a radiação de luz natural, porém como ilustrado pela 

figura 19, acabam não tendo um bom desempenho na radiação vermelha, com 

predomínio da cor amarela (Pinho et al., 2008). E por não liberar tanta energia 

térmica, pode ser localizada próxima às plantas e com isso uma menor quantidade 

de lâmpadas será necessária na estrutura total.  
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Figura 18: Lâmpada Fluorescente 

Fonte: Mundo Educação (https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/fisica/lampadas-

fluorescentes.htm) 

 

 

Figura 19: Espectro da lâmpada fluorescente 

Fonte:  MARTINS, [20--] 

 

Por último, porém a mais promissora tecnologia de iluminação, os LEDs 

(figura 20) são dispositivos semicondutores de estado sólido que possuem o 

fenômeno de eletroluminescência, convertendo a energia elétrica em energia 

luminosa. Esses dispositivos semicondutores se caracterizam por deixar a corrente 

elétrica passar por apenas um sentido, resultado então na produção de luz e de 

calor.  

Contudo estes não podem ser ligados diretamente à rede elétrica 

convencional, pois respondem apenas ao uso de corrente contínua, que difere da 
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corrente alternada com frequência de 60 Hz que é usada no Brasil, demandando 

assim uma tecnologia mais cara para o seu uso.  

Porém com os constantes investimentos da área esses custos vêm 

diminuindo de forma rápida deixando cada vez mais de lado esse ponto negativo de 

seu uso. Possuindo uma vida útil de mais de 40.000 horas, valor de eficiência em 

torno de 15% a 50%, baixo consumo energético e capacidade de refinar o espectro 

de emissão de luz (figura 21), o LED se torna muito atrativo para o uso na produção 

de vegetais (Guimarães, 2017).  

GUIMARÃES (2017), citando PINHO (2008) nos mostra que estudos 

apontam para uma redução do consumo global de energia elétrica em 11% até 

2020, diminuindo assim as emissões de CO2 entre 261 a 348 milhões de toneladas 

ao longo do mesmo período de tempo, com o uso dessa “nova tecnologia”. 

 

 

Figura 20: LEDs - Light-Emitting Diode 

Fonte: Como Fazer as coisas (http://www.comofazerascoisas.com.br/led-o-que-e-

para-que-serve-tipos-e-como-funciona.html) 

 

 

Figura 21: Espectro dos diferentes tipos de LED, mostrando um excelente 

refinamento para a função escolhida 

Fonte:  MARTINS, [20--] 
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3.3  MODELO DE NEGÓCIOS SEGUNDO ALEXANDER 

OSTERWALDER & YVES PIGNEUR 

 

Existem diversas maneiras para se elaborar um modelo de negócios hoje em 

dia, mesmo que a grande parte daquilo que é considerado convencional acaba não 

conseguindo obter sucesso, ser diferente, ter um diferencial de negócio é 

praticamente uma necessidade de sobrevivência (Fraga, 2013). 

Segundo os autores OSTERWALDER e PIGNEUR (2013) um modelo de 

negócios pode ser definido como a descrição da lógica de criação, entrega e captura 

de valor por parte de uma organização. Acreditam que um modelo de negócios pode 

ser descrito através de nove componentes básicos, demonstrando como cada 

organização pretende gerar valor. E que esses nove componentes cobrem as 

principais área de um negócio, sendo elas: clientes, oferta, infraestrutura e 

viabilidade financeira.  

Os nove componentes básicos que serão detalhados e definidos nos 

próximos tópicos são: Segmentos de clientes; Proposta de Valor; Canais; 

Relacionamento com Clientes; Fontes de Receita; Recursos Principais; Atividades-

Chave; Parcerias Principais; Estrutura de Custo. 

Segmentos de Cliente: Neste componente, OSTERWALDER e PIGNEUR 

(2013) buscam ajudar os empresários a definir aquilo que é de mais importante 

para que seu negócio prospere os clientes. Dessa forma, a empresa deve 

agrupar os clientes em segmentos distintos, com o intuito de identificar as 

necessidades e comportamentos comuns de cada grupo, para que seja possível 

satisfazê-los. Esses grupos podem representar segmentos diferentes, caso suas 

necessidades exigem e justificam uma oferta de produto/serviço diferente; são 

alcançados por canais de comunicação diferentes bem como os tipos de 

relacionamento; têm poder aquisitivo ou lucratividades diferentes; e o quanto é 

disponibilidade de pagar pelo seu produto ou serviço.  

Proposta de Valor: Toda carta de produtos e/ou serviços que uma empresa 

oferta para um segmento de clientes que a diferencia de uma outra, é dita como 
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a proposta de valor daquela. Além disso visa solucionar uma dor ou satisfazer o 

consumidor. Quando se supre as exigências de um segmento de clientes 

específicos se está gerando uma proposta de valor também específico. A 

proposta de valor pode ser resumida como um agregado ou conjunto de 

benefícios que uma empresa irá oferecer aos seus clientes (Osterwalder e 

Pigneur, 2013). 

Algumas propostas de valor, mesmo que já existentes, acabam se 

destacando por possuir características e atributos adicionais diferenciados 

de outras empresas. Cabendo a empresa buscar uma melhoria de 

performance e desempenho daquele produto. Existem também aquelas 

propostas inovadoras, que o mercado não conhecia e ataca alguma dor ou 

necessidade que o cliente nem sabia que tinha. 

Canais: O ponto de contato da empresa com os clientes, seja para 

comunicação, distribuição e venda, são o que OSTERWALDER e PIGNEUR 

(2013) chamam de o terceiro componente básico de um Modelo de Negócios. É 

um importante elemento para garantir a experiência dos clientes ao consumirem 

o produto ou serviço ofertado pela empresa, pois servem para ampliar o 

conhecimento do cliente sobre o produto ou serviço, ajuda o cliente na avaliação 

da proposta de valor da empresa fornecer suporte ao cliente após a compra e 

permitir que os clientes adquiram o produto ou serviço.  

Segundo OSTERWALDER e PIGNEUR (2013), os canais apresentam 5 

fases distintas (figura 22).  

 

Figura 22: Fases dos Canais 

Fonte:  OSTERWALDER e PIGNEUR (2013, p.27) 
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Relacionamento com Cliente: Como abordado anteriormente no tópico de 

segmentos de clientes, estes são o elemento de maior importância para garantir 

o sucesso de uma empresa. Por isso, a forma como a empresa irá se relacionar 

com esses clientes se faz importante ser bem desenvolvida. Essa relação na era 

digital tende a ser cada vez mais de forma automatizada do que pessoal, porém, 

independentemente da escolha, esse relacionamento deve ser guiado para a 

conquista do cliente, a retenção dos clientes e aplicação da base de clientes 

(consequentemente a receita) (Osterwalder e Pigneur, 2013).  

 

Fonte de Receita: OSTERWALDER E PIGNEUR (2013) comparam o 

componente fontes de receita a rede de artérias de um corpo humano, pois uma 

vez que o cliente é o coração do negócio, a mesma está ali para bombear o 

negócio com os recursos financeiros que a empresa necessita para gerar a sua 

proposta de valor. A empresa deve se perguntar quanto cada segmento de 

cliente está disposto a pagar por seus produtos ou serviços, e tratá-los de 

maneira individualizada. Cada um poderá e deverá ter mecanismos de 

precificação diferentes e também de recorrência de pagamento. As fontes de 

receita podem ser realizadas por pagamento único, como uma troca, ou por 

pagamento constante e recorrente, como modelos de assinaturas (figura 23). 

 

Figura 23: Fontes de Receita 

Fonte:  OSTERWALDER e PIGNEUR (2013, p.33) 
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Recursos Principais: Tudo aquilo que é de mais importante para garantir o 

perfeito funcionamento de um modelo de negócios é dito como o componente 

Recursos Principais. São eles os responsáveis para que a empresa crie o 

ofereça sua proposta de valor, alcançando os mercados, mantendo um 

relacionamento com seus clientes e obtenha receitas. Esses recursos podem 

ser dos tipos físicos, financeiros, intelectuais ou humanos, podendo ser 

possuídos ou alugados pela empresa ou adquiridos de parceiros-chave 

(Osterwalder e Pigneur, 2013). 

Atividades-Chave: Assim como os recursos principais, as atividades-chave são 

aquelas necessárias para criar e oferecer a proposta de valor da organização. 

São as ações mais importantes que a empresa deverá executar para funcionar 

bem e atingir o sucesso. Essas atividades-chave podem ser categorizadas em 

atividades de produção, resolução de problemas e plataforma/rede (Osterwalder 

e Pigneur, 2013). 

Parcerias Principais: Toda a rede de fornecedores e parceiros que irão 

contribuir para o funcionamento do modelo de negócios da empresa são 

parcerias. Essas parcerias podem ser de quatro diferentes tipos: Alianças 

estratégicas entre não competidores; Coopetição: parcerias estratégicas entre 

concorrentes; Joint Ventures para desenvolver novos negócios; Relação 

comprador-fornecedor para garantir suprimentos confiáveis. Pode-se também 

distinguir a motivação para o relacionamento com um parceiro, sendo eles: 

Otimização e economia de escala; Redução de riscos e incertezas; Aquisição de 

recursos e atividades particulares (Osterwalder e Pigneur, 2013). 

Estrutura de Custo: No componente de estrutura de custos, OSTERWALDER 

e PIGNEUR (2013) explicam que deve-se descrever todos os custos envolvidos 

na operação de um modelo de negócios a fim de entendê-los e minimizá-los. 

Algumas empresas estão menos preocupadas com os custos de um modelo de 

negócios, por isso se concentram na criação de valor. Já propostas de valor de 

personalização e customização tendem a ser direcionados pelo valor. É nesta 

etapa também que são mensurados os custos fixos e custos variáveis do 

negócio. 



53 
 

 

3.4 AGRICULTURA EM NITERÓI 

  

Para fins de segmentação, o presente trabalho foi desenvolvido com foco no 

município de Niterói, Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, que tem 

como municípios fronteiriços, por terra São Gonçalo e Maricá, e com ligação direta 

pela BR 101 - Ponte Presidente Costa e Silva a capital do Estado do Rio de Janeiro, 

o município do Rio de Janeiro. A figura 24 nos mostra a localização dos municípios 

citados, com destaque para Niterói. 

 

 

Figura 24: Mapa do município de Niterói - RJ, rodeado pelos municípios de Maricá, 

São Gonçalo e Rio de Janeiro 

Fonte:  Google Maps, 2019 

 

 Segundo dados do IBGE4, no censo realizado em 2010 o município 

apresentou uma população total de 487.562 pessoas, onde segundo estimativas do 

próprio instituto em 2019 o município apresenta 513.584 pessoas. Com uma área 

de unidade territorial de 133,757 km² e consequentemente uma densidade 

demográfica populacional de 3.640,80 hab/km².  

 
4 Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/niteroi/panorama 
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A economia da cidade gerou em 2016 (último ano de atualização do IBGE) 

um PIB de 20,7 bilhões de reais dos quais a atividade agropecuária só contribuiu 

com 17,6 milhões ou 0,085% do total, podendo afirmar então que esse tipo de 

atividade é insignificante dentro do município. A principal fonte de receita do 

município é no setor de serviços, que nesse mesmo ano de 2016 registrou 12,6 

bilhões ou 61% do PIB total (IBGE, 2016).  

 Para confirmar a dependência do município de Niterói do abastecimento de 

alimentos provenientes de outros municípios do estado ou até mesmo de fora do 

estado, é observado na figura 25 um ranking de produção colhida dos municípios 

do estado do Rio de Janeiro onde nos mostra a posição de Niterói como sendo o 

80º de um total de 86 municípios, com pouco menos que 300 toneladas e 29 

produtores. Para que se tenha noção disso com um comparativo da população, 

Niterói é o 5º município mais populoso do Estado do Rio de Janeiro e o 39º do Brasil.  

 

 

 Figura 25: Ranking por produção colhida (t) dos municípios do Estado do 

Rio de Janeiro 

Fonte:  Adaptado de Emater - RJ, 2018  

 

 Dentro da pequena produção do município, podemos ver pela figura 26, 

auxiliada pela figura 27, que das 5 culturas mais bem posicionadas no ranking de 

Niterói, somente aipim está nos 5 maiores da produção total do estado, sendo que  

Niterói não chega nem a 1% de representatividade econômica com relação ao 

primeiro da lista do estado, a produção de cana de açúcar. 
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Figura 26: Relatório das culturas produzidas pelo município de Niterói - RJ em 

2018 

Fonte:  Emater - RJ, 2018  

 

Figura 27: Ranking das culturas produzidas no Estado do Rio de Janeiro em 2018 

Fonte:  Adaptado de Emater - RJ, 2018 

 

Na produção total do estado do Rio de Janeiro de destacam as culturas do 

tipo Olerícolas, onde como pode ser visto na figura 28, chegam a representar quase 

22% da produção total, se destacando então por um mercado forte e com grande 

potencial de crescimento segundo relatório da EMATER-RIO ASPA - 

Acompanhamento Sistemático da Produção Agrícola em 2018 (EMATER, 2018).  

Ainda segundo dados da Emater - RJ de 2018 (figura 29), é possível perceber 

a modesta produção por cultivo protegido (em estufa), em toda a região, onde 

somente alface e rúcula apresentam esse tipo. Porém, enquanto as estufas 

contribuem com 77% da produção da rúcula, na cultura de alface esse tipo de 
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estrutura contribuiu com apenas 4%. Além disso, vale destacar, como de esperado, 

a produtividade maior que o dobro quando comparada a produção em estufa com o 

cultivo convencional.  

 

 

Figura 28: Produção no Estado do Rio de Janeiro por Grupo de Culturas em 2018 

Fonte:  Emater - RJ, 2018 

 

 

Figura 29: Produção no Estado do Rio de Janeiro por Culturas do tipo Olerícolas 

de Folha em 2018 

Fonte:  Emater - RJ, 2018 
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 A Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização das Nações 

Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO/ONU) estabelecem que a ingestão 

diária de frutas, legumes e verduras (FLV) ideal por pessoa deve ser de 400 gramas. 

Com essa recomendação, os organismos internacionais visam reduzir o impacto da 

má alimentação da saúde da população mundial (Hortifruti - Saber & Saúde, 2019).  

 Porém, segundo uma pesquisa conduzida pelo Datafolha em julho de 2017, 

realizada em 148 municípios por todo o Brasil, que teve como objetivo identificar o 

comportamento dos brasileiros quanto ao consumo de frutas e hortaliças, mostrou 

que apenas 40% da população ingere a quantidade de FLV mínima estabelecida 

pela ONU. A pesquisa mostra também os motivos da escolha por esses tipos de 

alimentos, e pela surpresa o fator preço não é o principal fator a ser considerado. 

31% dos entrevistados consideram a preferência por cada tipo de FLV, 17% 

escolhem de acordo com a sazonalidade, e em terceiro lugar, empatados com 14% 

cada, aparecem os fatores de aparência do produto e o preço. O modo de produção 

desses alimentos (orgânico, convencional, urbano etc.) foi o que menos pareceu 

influenciar a escolha das pessoas dentro os sete fatores apresentados pela 

pesquisa, ficando com apenas 4%. (Hortifruti - Saber & Saúde, 2017). 

Para se determinar então o potencial de consumo desses alimentos para a 

cidade de Niterói, pode-se fazer uma simples conta da população atual do município 

e o consumo esperado para a tal (400 gramas por dia). Sendo assim, foram traçados 

os valores de consumo esperado em toneladas por ano para aqueles bairros que 

apresentaram população maior que 10.000 habitantes (valor escolhido pelo autor 

pois juntos representam aproximadamente 60% da população total) (tabela 4). 
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Tabela 04 – Consumo de FLV ideal por bairro na cidade de Niterói 

 

Fonte: Elaboração própria, 2019 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O presente trabalho teve como metodologia tópicos que possibilitasse a escolha 

dos elementos para permitir a produção e venda de espécies de alface 

hidropônico no município de Niterói, estado do Rio de Janeiro, como alternativa a 

outras ofertas do produto.  

Essa produção visa oferecer um produto de maior qualidade, sem o uso 

intensivo de agrotóxicos e outros defensivos, além da diminuição do desperdício na 

própria lavoura ou na pós colheita. Além disso, se tratando de uma produção 

agrícola urbana indoor, possibilita ao produtor controle de parâmetros tais como 

iluminação, nutrientes, temperatura, umidade e outros, a fim de maximizar a 

eficiência da produção.  

A proposta inicial da organização é a geração de renda através da venda de 

hortaliças hidropônicas para mercados, restaurantes e escolas próximas à fazenda-

fábrica. Posteriormente se visa a comercialização diretamente para o consumidor 

final através de programas de assinaturas mensais.  
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Entende-se que hoje essa alternativa ainda não seria possível pois a 

empresa não é conhecida e sua oferta é de poucos produtos. Contudo para que se 

pudesse ter uma melhor ilustração da proposta desenvolvida, assim como sua 

viabilidade econômica, o trabalho foi elaborado por meio de um Modelo de Negócios 

proposto por OSTERWALDER e PIGNEUR (2013). 

 É de entendimento do autor que a cadeia produtiva é extremamente extensa 

e complexa, para que não se perca o foco o estudo presente teve como escolhas 

apenas parâmetros ligados ao módulo produtivo. Custos e processos anteriores e 

posteriores não foram contemplados. A figura 30 nos demonstra aquilo que poderia 

ser o processo da cadeia produtiva de produção de alface hidropônico indoor de 

maneira simplificada. 

 

 

Figura 30: Cadeia produtiva simplificada do modelo proposto 

Fonte: Elaboração Própria 
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4.1 ESCOLHAS TÉCNICAS 

 

Para elaboração do modelo de negócios para produção de alimentos em 

ambiente fechado com o uso de LEDs e métodos de cultivo sem solo, foi seguido o 

as diretrizes do livro Business Model Generation: Inovação em Modelos de 

Negócios, escrito por OSTERWALDER e PIGNEUR (2013).  

Já na escolha dos componentes técnicos, foi levado em consideração 

técnicas já disponíveis e consolidadas no mercado, além de performances de 

produção mais rápidas, de maior controle e de menores perdas quando comparada 

aos sistemas tradicionais de cultivo.  

 

4.1.1  SISTEMA HIDROPÓNICO 

 

 Com o uso da hidroponia em um sistema fechado com controle de fatores 

ambientais e o uso de led, as maiores preocupações e motivações da população 

para escolha dos alimentos são sanados, uma vez que se conseguirá ofertar em 

qualquer época do ano (excluindo assim o fator sazonalidade) os produtos que mais 

agradam o consumidor, com uma aparência mais agradável.  

O sistema NFT se destaca por ser amplamente usado no Brasil e facilmente 

adaptado para produzir diferentes cultivares, além do sistema ser facilmente 

construído com materiais acessíveis. Contudo, com a agilidade, compactação, 

disponibilidade do sistema necessário para fins de precificação e parametrização 

pelo fornecedor, um sistema pronto em forma de rack de alumínio da V-Farm, 

contendo toda a estrutura necessária deve ser a alternativa mais plausível a ser 

adotada. Se assemelhando assim a outros modelos de produção existentes no 

Brasil e no mundo.  
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4.1.2 LOCALIZAÇÃO E ESTRUTURA DE PRODUÇÃO 

 

Pela proximidade, conhecimento de consumo, produção, estrutura e não 

concorrência, a cidade de Niterói se faz a melhor escolha para início das operações 

da fazenda-fábrica. A escolha do local exato ficará de acordo com a disponibilidade 

de terrenos ou locais para locação disponíveis. Os bairros parametrizados deverão 

ser os de Icaraí e Ingá, pois possuem uma população com renda elevada.  

A estrutura pensada deve levar em consideração a produção de alface 

crespa, além de uma relação preço e custos razoáveis do ponto de vista econômico.  

O rack da V-Farm possui alturas ajustáveis das lâmpadas, pode-se mover 

em trilhas dentro da planta da fábrica aumentando assim o aproveitamento do 

espaço (a figura 31 faz uma comparação com os sistemas tradicionais mostrando 

um aumento de até 30% de área produtiva) e ainda pode ser incorporado a um 

sistema central de irrigação e controles, quando junto de outros módulos iguais.  
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Figura 31: Comparativo do uso do espaço disponível por ser um sistema de racks 

modulares móveis 

Fonte: Site V-Farm (https://v-farm.co.uk/pages/roi) 

  

Para determinação do tamanho da bomba e do reservatório necessários para 

circular e armazenar a solução nutritiva foi levado em conta parâmetro de Furlani 

(2009). Que estima que deve-se usar de 0,5 - 1,0 Litros de solução por planta, com 

isso o reservatório pode ser dimensionado.  

Para o cálculo da vazão da bomba deve-se levar em consideração o número 

de canais de cultivo e o fluxo da solução nutritiva para cada canal. Sendo assim 

Furlani (2009) mostra que a equação 1 irá determinar essa vazão da bomba já 

considerando as perdas de carga nas tubulações, a altura manométrica de recalque 

e a necessidade do retorno de parte da solução para o tanque. 

 

Vazão da Bomba d'água (m³/h) = 0,09*Número de Canais*Fluxo (l/min/canal) (1) 
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4.2  DETERMINAÇÃO DOS CUSTOS 

 

Os custos de produção foram divididos em fixos, variáveis e os custos de 

investimento do negócio. Cada um foi determinado baseados em pesquisas de 

mercado, com foco na região de Niterói, como sites de venda ou de empresas 

especializadas e levando em conta empresas que já praticam atividades 

semelhantes no mercado. 

A estrutura de custos foi elaborada através de uma tabela (figura 32) para 

posterior elaboração do fluxo de caixa do negócio. 

 

  

Figura 32: Listagem de principais custos envolvidos no sistema 

Fonte: Elaboração Própria, uso do MS Excel  

 

Para determinação dos Investimentos em Bens e Equipamentos para início 

do negócio, foram feitas pesquisas em site de venda online para determinação dos 

custos do container, bomba d’água e reservatório.  
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Já para o rack de produção, foi levado em consideração aquele que tivesse 

a maior adaptabilidade e conhecimento de seus parâmetros de produção no 

mercado de maneira imediata, pronto para uso.  

Entende-se que ao final do fluxo de caixa apresentado, os bens adquiridos 

pela empresa vão ter sofrido depreciação. Porém para fins do estudo presente estes 

valores serão desconsiderados. 

Os custos fixos, ou seja, aqueles que independentemente da 

produção/venda da empresa deverá ser pago, foi determinado com base em outros 

modelos de negócios existentes, no caso do gasto com pessoal. Já para aluguel, 

condomínio e IPTU, fez uma pesquisa em sites de venda/aluguel de imóveis 

comerciais. 

Para os custos variáveis teve-se que levar as tarifas das empresas 

fornecedoras de água e luz da cidade, sendo elas respectivamente a Águas de 

Niterói5 e a Enel6, sendo assim a partir da potência instalada da instalação foi 

possível determinar seus gastos.  

 O gasto com sementes e solução nutritiva foi determinado em empresas 

especializada em Hidroponia, com consulta aos seus respectivos sites de venda, e 

determinados de acordo com a quantidade especificada para a produção.  

 

4.3 DETERMINAÇÃO DA VIABILIDADE ECONÔMICA 

 

O presente modelo de negócio visa atender ao mercado varejista de 

alimentos, alcançando as demandas de mercados locais em sua produção, e com 

isso atingir o público consumidor final de forma mais ampla. Além desse, escolas e 

restaurantes locais também formam um outro segmento de clientes a ser atingido. 

Para isso serão analisados os retornos financeiros do investimento, comparando a 

Taxa Interna de Retorno e o Valor Presente Líquido, à Taxa Mínima de Atratividade. 

 
5 Fonte: https://www.grupoaguasdobrasil.com.br/aguas-niteroi/agencia-virtual/estrutura-tarifaria/ 
6 Fonte: https://www.enel.com.br/content/dam/enel-br/one-hub-brasil---2018/tarifas-taxas-

impostos/rio/Tarifas-enel-rio-JULHO.png 
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4.3.1  DETERMINAÇÃO DO PREÇO DE VENDA 

 

Para determinação do preço de venda do produto foi feita uma consulta aos 

valores praticados no mercado Pão de Açúcar7 próxima a região de interesse 

(tabela 5) (imagens 33 a 36), considerando assim a venda direta ao consumidor 

(preço de gôndola) com valor semelhante ao praticado no mercado, venda para 

estabelecimento comercial e mercados de grande porte; neste caso específico 

preço praticado na pedra do CEASA8, obtido no site. 

 

Tabela 05 – Pesquisa de mercado feita na região para tomada de preço 

 

Fonte: Elaboração Própria, uso do MS Excel  

 

 

 
7 Fonte: https://www.paodeacucar.com/ 
8 Fonte: http://www.ceasa.rj.gov.br/ceasa_portal/view/ListarCotacoes.asp 
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Figura 33: Alface crespa R$3,39 

Fonte: Elaboração Própria - 2019 

 

Figura 34: Alface orgânica crespa R$4,59 

Fonte: Elaboração Própria - 2019 
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Figura 35: Alface Americana embalada R$6,55 

Fonte: Elaboração Própria - 2019 

 

Figura 36: Alface americana R$3,25 

Fonte: Elaboração Própria – 2019 
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4.4 MERCADO CONSIDERADO 

 

 Para fins comparativos foram abordados 4 cenários distintos da venda 

desse produto, indo do cenário com maior potencial de retorno financeiro até ao 

pior. 

● Cenário 1 - 100% venda direta para consumidor final; 

● Cenário 2 - 100% restaurantes e colégios; 

● Cenário 3 - 40% para restaurante e colégios, 60% mercados locais; 

● Cenário 4 - 100% de venda na pedra do CEASA. 

 

4.5 ARCABOUÇO LEGAL/ REGULATÓRIO 

 

 Não foi identificada nenhum regulamentação legal no município de Niterói 

para a prática da Agricultura Urbana em vigência, o mais perto que se esteve desse 

marco é o projeto de lei nº 00115/2017 que dispõe sobre a instituição do programa 

de horta comunitária, agricultura urbana e aproveitamento de terrenos dominiais e 

ociosos do município e de terrenos particulares ociosos, porém depois de passar 

pela Comissão de Constituição e Justiça do município foi dito como inconstitucional 

e arquivado em 2018 (Consulta Niterói - Sistema online de consulta de Leis e 

Proposituras) . 

 Porém a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, votou e 

aprovou a lei nº 8366, de 02 de abril de 2019 que dispõe sobre a política estadual 

de apoio à agricultura urbana e dá outras providências. Em seu artigo primeiro a lei 

instituiu a Política de Apoio à Agricultura Urbana do Estado do Rio de Janeiro como 

parte da política agrícola, em harmonia com a política urbana e voltada para a 

segurança alimentar e nutricional da população, em bases sustentáveis. No artigo 

4º, que estabelece os objetivos da política, se destacam alguns pontos em total 

harmonia com o presente trabalho, entre eles: 
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“I - ampliar as condições de acesso à alimentação e aumentar a disponibilidade de 

alimentos, inclusive para autoconsumo; 

II - gerar empregos e renda, especialmente por meio da agregação de valor aos 

produtos; 

VII - estimular práticas de cultivo, criação e beneficiamento que previnam, 

combatam e controlem a poluição e a erosão em quaisquer de suas formas; 

protejam a flora, a fauna e a paisagem natural e tenham como referência a 

agricultura sustentável; 

X - aproveitar os imóveis públicos não utilizados ou subutilizados; 

XI - promover a realização de diagnósticos urbanos participativos.” (Rio de Janeiro, 

2019) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1  ESCOLHAS TÉCNICAS 

 

Para facilitar a implementação do projeto de uma fazenda vertical a V-Farm, 

mencionada no item 3, apresenta soluções prontas para o cultivo hidropônico em 

sistema NFT indoor com o uso de led. A empresa vende sob encomenda racks de 

diferentes tamanhos para caber no ambiente em que se deseja iniciar a produção, 

seja para lojas, galpões ou no interior de contêineres, com o intuito de maximizá-la. 

Como parâmetro de projeto foi escolhido o modelo VF5219 - 5 LAYER NFT 

SYSTEM (figura 37) pois esse modelo é o maior fornecido pela fabricante e contém 

todas as informações de suas características. Na figura 38, pode-se observar as 

informações técnicas disponíveis no site da empresa.  

A empresa destaca como exemplo de produção a cultura de alface, onde se 

poderia fazer 13 colheitas no ano, se baseando em um tempo de crescimento de 28 

dias. Partindo desses parâmetros é esperado colher 19.890 pés de alface por ano 

por rack, se aproximando de uma produção de 2.983 quilogramas. Podendo ser 

usado de forma complementar com outras estruturas semelhantes para expandir a 

produção.  
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Figura 37: Modelo de rack VF5219 - 5 LAYER NFT SYSTEM 

Fonte: Site V-Farm (https://v-farm.co.uk/products/vf-5219-5-layer-nft-system) 

 

 

Figura 38: Dimensões e detalhes do Modelo VF5219 - 5 LAYER NFT SYSTEM 

Fonte: Site V-Farm (https://v-farm.co.uk/products/vf-5219-5-layer-nft-system) 
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Para armazenar esses módulos foi pensado como alternativa o uso de 

contêineres de carga DRY 40 pés High Cube com dimensões que podem ser vistas 

na figura 39 e 40. Com uma adaptação na altura do rack Modelo VF5219 para caber 

no interior do container, pode-se ter dois racks em cada. Totalizando então por 

container uma produção de 39.780 pés de alface por ano ou 6.000 quilogramas da 

cultura em um espaço de aproximadamente 30 metros quadrados ocupados. Vale 

salientar que esses valores irão variar de cultura para cultura principalmente devido 

a altura necessária de cada cultura e espaçamento entre as plantas. 

 

 

Figura 39: Dimensões de um container 40’ High-Cube 

Fonte: Porto Container (https://www.portocontainer.com.br/containers/dry-40-pes-

hc/) 
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Figura 40: Dimensões internas e externas de um container 40’ High-Cube 

Fonte: Adaptado de Porto Container 

(https://www.portocontainer.com.br/containers/dry-40-pes-hc/) 

 

 

 

Figura 41: Layout dos racks dentro do container, mostrando ser possível a 

instalação de dois racks em um container 

Fonte: Elaboração própria, 2019 

 

Para o dimensionamento do reservatório deve-se utilizar de 0,5 - 1,0 Litros 

por planta.  Como teremos 1.530 plantas ao mesmo tempo na colheita será preciso 

um reservatório de 800 a 1500 litros. Levando em conta que se tem 100 canaletas 

de hidroponia, 10 por andar por rack, e o fluxo da solução nutritiva para cada canal 

(para plantas de ciclo curto deve ser de 1,5 a 2,0 L/min por canal), pode-se calcular 

a vazão da bomba a ser adquirida. Sendo assim a bomba a ser escolhida deverá 

ter uma vazão de 18 m³/h. 

A venda dos produtos, seria de responsabilidade de uma equipe de vendas 

para prospecção de redes locais de venda de alimentos, restaurantes e colégios. E 

a própria fazenda-fábrica seria uma loja própria para compra dos produtos no futuro. 

De longo prazo, poderia ter programa de assinatura por aplicativo, onde o usuário 

poderia escolher os alimentos que desejaria para o mês futuro e suas respectivas 
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quantidades, para de novo se colocar a proposta de valor em prática de um 

consumo sem desperdício. Já os canais indiretos seriam as próprias redes locais 

de comercialização dos produtos.  

Seguindo as fases propostas, o conhecimento dos produtos pelos clientes 

seria gerado com eventos para conhecimento das instalações e degustação dos 

produtos, visitas de colégios as instalações com atividades socioeducativas. Para a 

fase de avaliação poderia ser montado no site da empresa um espaço de feedback 

constante dos clientes, além de pessoal treinado nas instalações para receber as 

pessoas e tirar dúvidas. Além disso, o uso massivo de redes sociais (Instagram, 

Facebook, YouTube, TikTok etc.) seria uma ferramenta essencial para divulgar a 

empresa e impactar o consumidor.  

Na fase seguinte, as compras, como falado anteriormente, seriam feitas em 

mercados locais parceiros, ou em contato com equipe de vendas e posteriormente 

direto em aplicativo. A entrega dos produtos seria feita diariamente na porta do 

cliente para que não fosse preciso gerar estoque, e no caso de consumidores 

pequenos, o próprio pegaria da gôndola e levaria consigo após pagamento. O pós-

venda poderia ser pensado para garantir sempre o retorno do cliente as compras, 

com convites para jantares especiais na própria instalação ou em restaurantes 

parceiros.  

 

5.2  ESTRUTURA DE CUSTOS 

 

A estrutura de custos foi pensada para levar a empresa todos os principais 

recursos necessários para sua operação, esses recursos podem ser divididos em: 

Recursos Físicos: O aluguel de um terreno ou imóvel na região 

determinada, a compra de um container modelo High Cube 40”, 2 racks VF5219 - 5 

LAYER NFT SYSTEM importados, reservatório e bomba para solução nutritiva, 

sistema de controle central para a hidroponia, temperatura e umidade do ar. Para o 

escritório seria necessário um smartphone e notebook para controle das vendas, 

mesa e cadeira de escritório.  
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 Recursos Financeiros: Seriam necessários os investimentos para comprar 

todos os recursos físicos, além de todo o gasto para abertura e registro da empresa, 

criação de site, domínio do site e criação de logomarca. O montante seria 

desembolsado pelo fundador da empresa. 

Recursos Intelectuais ou Humanos: Seria necessário a contratação de 

uma mão-de-obra qualificada para a operação da fazenda-fábrica e manutenção no 

sistema. O sócio fundador ficaria responsável pelas vendas e parte administrativa-

financeira e uma outra pessoa para o marketing e também vendas.  De início não 

seria necessário um time maior que três pessoas dedicadas ao negócio, porém 

quando for expandindo e construindo novas instalações o time precisaria crescer 

conforme.  

A partir disso, serão então listadas todas as despesas e custos necessários 

para a implementação completa do negócio. Desde os investimentos iniciais até 

mesmo os gastos operacionais do negócio. A estrutura a ser desenhada pode ser 

vista na tabela 6. 

 

Tabela 06 – Estrutura do Fluxo de Caixa com retorno esperado 

 

Fonte: Elaboração Própria, uso do MS Excel  

 

Os primeiros gastos necessários para iniciar a operação podem ser vistos na 

tabela 7, e junto à estimativa outros gastos ao longo do início da operação comporão 

o valor de investimento total, que será inteiramente aportado pelo sócio fundador. 

Para fins de comparação a base unitária usada será a de um container com dois 
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racks de produção. Vale salientar que, para que de fato o negócio realize seu 

propósito de abastecer o seu entorno, o volume de produção deverá ser 

consideravelmente maior, pois um container, em estimativas próprias, com base 

nas recomendações de consumo de FVL da ONU, poderá suprimir a demanda de 

apenas 40 pessoas por ano ou 10 famílias.  

 Para determinação do valor do rack, foi preciso entrar em contato com a 

empresa já destacada no presente trabalho, V-Farm. Em proposta enviada por e-

mail (anexo 1), a empresa informou que o preço de cada um dos racks a serem 

utilizados ficam em 25.000 euros. Em conversão direta usando a cotação atual do 

Euro vs.  Real9 se chegou no valor apresentado da tabela 7. Para fins iniciais de 

projeto e conhecimento essa aquisição faz sentido, porém para futuras expansões 

deverá se buscar a montagem de um rack fabricado pela própria empresa, pois 

representa um investimento muito alto tanto na aquisição, como no frete (que não 

foi considerado pelo autor, mesmo entendendo que terá significativa participação 

no valor a ser investido).  

Tabela 07– Investimento em Bens e Equipamentos 

 

Fonte: Elaboração Própria, uso do MS Excel  

 

Os custos fixos identificados na tabela 8, foram definidos como combinado 

em fatores que satisfaçam as necessidades de uma unidade produtiva. Foi definido 

novamente baseado em pesquisas de mercado e sites, dessa vez em sites de 

 
9 Valor disponibilizado pela Morningstar no dia 23/11/2019 - R$4,63 



77 
 

 

aluguel de imóveis10, qual deveria ser o valor a ser buscado para a empresa que 

fosse plausível para a cidade de Niterói, sendo assim o valor definido pelo metro 

quadrado a ser buscado pelo aluguel, condomínio e IPTU foi de R$50,00.  

 Para o cálculo de pessoal, foi pensado e tomada como parâmetro novamente 

a empresa Pink Farms, que conta com 11 funcionários11 para cuidar de uma 

operação de 30 toneladas de alimentos por ano. Como a produção da futura 

empresa irá começar com apenas 3 toneladas estimou-se ser preciso apenas 1 

funcionário para operar a pequena produção. Os valores salariais previstos para a 

mão de obra qualificada esperada foram de R$3.000,00 mensais, já contabilizando 

encargos trabalhistas e 13º salário.  

 

Tabela 08 – Custos fixos previstos para operação da fazenda vertical 

 

Fonte: Elaboração Própria, uso do MS Excel  

 

Os próximos custos envolvidos no projeto são aqueles vinculados 

diretamente a operação, são os custos variáveis, que como o próprio nome diz, 

variam conforme a produção. Foram identificados dois grupos de gastos principais 

variáveis para o início da operação do negócio, sendo eles: Água e Luz; e a Solução 

nutritiva e Sementes. 

 
10 https://www.zapimoveis.com.br/aluguel/loja-

salao/rj+niteroi++inga/?transacao=Aluguel&tipo=Im%C3%B3vel%20usado&tipoUnidade=Comercial,Loja%20
%2F%20Sal%C3%A3o%20%2F%20Ponto%20Comercial&onde=,Rio%20de%20Janeiro,Niter%C3%B3i,,Ing%C3
%A1,,BR%3ERio%20de%20Janeiro%3ENULL%3ENiteroi%3EBarrios%3EInga,-22.903841,-
43.122247&__zt=bf%3Aa&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
https://www.vivareal.com.br/aluguel/rj/niteroi/bairros/inga/loja_comercial/?__vt=ranking:default&utm_re
ferrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
11 https://projetodraft.com/a-pink-farms-faz-agricultura-urbana-em-ambiente-controlado-produzindo-

comida-sem-agrotoxico-na-cidade/ 



78 
 

 

 Para determinar o consumo de água se propõe a troca da solução nutritiva e 

lavagem de toda a instalação a cada ciclo de produção, um seja pelo menos 1 vez 

por mês. O que significa 1500 litros de água todos meses somente para o uso na 

produção. Segundo site da empresa abastecimento de água da cidade de Niterói, 

Águas de Niterói12 a tarifa para um sistema industrial que consome até 10 m³ é de 

R$11,4883 por m³, sendo assim o consumo de água na produção ficaria em 

R$34,46 por mês considerando água e esgoto.  

Para que se tenha 1500 litro de solução nutritiva, é preciso de nutrientes a 

serem incorporados na água. Novamente fazendo pesquisa em sites de venda, 

pode-se encontrar kits a partir dos R$20,00 para se fazer 1.000 litros de solução 

nutritiva. Com isso, será orçado gastar até R$40,00 com solução nutritiva todos 

meses. Para o cultivo também será preciso sementes peletizadas da cultura 

escolhida, no caso alface crespa. Encontra-se no Mercado Livre kits de 500 

sementes de alface crespa por R$35, totalizando assim um custo mensal com 

sementes de aproximadamente R$140,00 mensais. 

Para o gasto de energia elétrica, deve-se levar em consideração a potência 

instalada em cada um dos racks e para a bomba, que totalizam 8.756 Watts. 

Entendendo que serão usados durante 12 horas por dia, teremos um consumo de 

aproximadamente 130 kWh por dia ou 4.000 kWh por mês. A tarifa praticada pela 

concessionária de distribuição de energia em Niterói, a Enel13 ,é para essa faixa de 

operação de 0,61 R$/kWh, sendo assim tem-se um gasto energético das 

instalações de aproximadamente R$2.000,00 por mês, totalizando quase 

R$24.000,00 por ano se caracterizando como o principal gasto atrelado ao negócio 

até o momento. Sendo assim os gastos variáveis podem ser visualizados na tabela 

9. 

 

 

 

 
12 https://www.grupoaguasdobrasil.com.br/aguas-niteroi/agencia-virtual/estrutura-tarifaria/ 
13 https://www.enel.com.br/content/dam/enel-br/one-hub-brasil---2018/tarifas-taxas-impostos/rio/Tarifas-

enel-rio-JULHO.png 
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Tabela 09 – Custos variáveis previstos para operação da fazenda vertical 

 

Fonte: Elaboração Própria, uso do MS Excel 

 

A partir disso consegue-se estimar qual deverá ser o valor captado pelo sócio 

para se iniciar a empresa. Para essa determinação foi pensado que para além da 

compra de bens e equipamentos também seria necessário ter um valor para 

possíveis gastos no início da operação do negócio, esse valor foi estimado em 20% 

da soma dos custos fixos e variáveis. Com isso o valor necessário a ser captado 

para o empreendimento deverá ser de R$270.000,00. Não terá incidência de juros 

sobre esse capital, uma vez que se modela ser o investimento de capital do próprio 

fundador.  

 

5.3 DETERMINAÇÃO DA VIABILIDADE ECONÔMICA 

 

A receita que a empresa deverá ter para torná-la rentável, ou seja, o ponto 

de equilíbrio financeiro. Esse ponto deverá ser tal que pelo menos pague os custos 

fixos e variáveis da empresa, não lhe conferindo nenhum prejuízo a não ser o 

investimento inicial, que nunca será pago. Esse valor então deverá ser de 

R$87.273,81 por ano. 

Para efeitos de comparação, sabendo que a capacidade produtiva da 

estrutura proposta é de 19.890 pés de alface por ano, cada pé de alface deveria ser 

vendido por pelo menos R$4,39 para que a empresa ficasse em equilíbrio 

financeiro.  

Para determinar a viabilidade econômica do modelo de produção proposto é 

preciso entender primeiro qual será o preço do produto a ser ofertado. Por isso 
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determinou-se 4 cenários comparativos, onde cada um deles apresenta um público 

alvo e preço de venda específicos.  

 

5.3.1 Cenário 1 - 100% venda direta para consumidor final 

 

Como cenário ótimo de investimento, pois não se terão intermediários, 

ficando com a empresa toda a margem de lucro no negócio, se tem a venda direta 

para consumidores finais. Por isso, baseado no mercado o valor proposto foi de 

R$10,00 por uma embalagem semelhante à da figura 42.  

Com isso o fluxo de caixa da empresa em cenários de 5 e 10 anos podem 

ser vistos nas tabelas 10 e 11. E pode-se observar que se teria um excelente retorno 

do investimento, pois apresenta uma TIR superior à TMA. Pelo fluxo de caixa, o 

retorno do investimento aconteceria a partir do terceiro ano de operação da 

empresa.  

 

 

Figura 42: Alface mimosa Pink Farms pronto para consumo 

Fonte:  Site BeGreen (https://begreen.farm/) 
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Tabela 10 – Fluxo de Caixa considerando cenário 1 - 5 anos 

 

Fonte: Elaboração Própria, uso do MS Excel 

Tabela 11 – Fluxo de Caixa considerando cenário 1 - 10 anos 

 

Fonte: Elaboração Própria, uso do MS Excel 

 

Sendo assim, a Proposta de Valor da futura empresa de produção de 

alimentos visa dar acesso a população do seu entorno uma pequena produção de 

vegetais variados, que atenda às suas demandas sem gerar excedentes e 

desperdícios ao longo do ano todo, garantindo que os recursos naturais da região 

sejam preservados, diminuindo o impacto ambiental da crescente população 

urbana, descentralizando a produção e dando acesso a todos com um preço 

semelhante a agricultura tradicional; e o principal, levar informação às pessoas 

sobre o porquê elas devem procurar mais aqueles tipos de alimentos. A proposta 

visa ser sinônimo a alimentação saudável e de qualidade na cidade de Niterói, 

quando pensarem e falarem sobre consumir hortaliças e vegetais se pensará nesse 

projeto. 
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5.3.2 Cenário 2 - 100% restaurantes e colégios: 

 

O segundo cenário aborda outro segmento de clientes que pode ser 

explorado pela empresa, a venda para abastecimento de restaurantes e colégios. 

Nas escolas e restaurantes o produto seria ofertado in natura e levados para os 

clientes conforme acordado, podendo ser diariamente ou semanalmente. A 

produção consegue ser ajustada de acordo com a demanda dos clientes. Desde de 

que feito o acordo com um prazo de 45 dias de antecedência, 28 dias de produção 

mais 17 dias para adaptações internas aproximadamente. O preço determinado 

para esse cliente seria de R$ 5,00. 

Com isso o fluxo de caixa da empresa em cenários de 5 e 10 anos podem 

ser vistos nas tabelas 12 e 13. E pode-se observar que não se tem retorno do 

investimento, pois apresenta uma VPL negativa e consequentemente uma TIR 

também negativa. Sendo assim, pelo fluxo de caixa, não se teria retorno do 

investimento com a operação da empresa. 

 

Tabela 12 – Fluxo de Caixa considerando cenário 2 - 5 anos 

 

Fonte: Elaboração Própria, uso do MS Excel 
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Tabela 13 – Fluxo de Caixa considerando cenário 2 - 10 anos 

 

Fonte: Elaboração Própria, uso do MS Excel 

5.3.3 Cenário 3 - 40% para restaurante e colégios, 60% mercados locais; 

 

 Para o cenário 3, espera-se que 40% da venda seja feita ao preço de R$5,00 

para restaurantes e colégios da região de forma in natura, e os 60% restantes sejam 

vendidos a mercados locais ao preço de R$8,00.  

 Com essa composição de venda espera-se que o produto seja ofertado para 

um universo maior de clientes, deixando assim um espaço para crescimento futuro 

da marca. Aliado a isso, o produto estará nas estantes dos mercados, sendo 

comparado a produtos de produção tradicional, orgânicos e outros.  

 Com isso o fluxo de caixa da empresa em cenários de 5 e 10 anos podem 

ser vistos nas tabelas 14 e 15. E pode-se observar que se tem retorno do 

investimento, pois apresenta uma VPL positiva e consequentemente uma TIR 

também positiva. Porém a TIR calculada é inferior a TMA, o que pode ser encarado 

com um investimento com uma rentabilidade não atrativa frente outros disponíveis 

no mercado financeiro. 
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Tabela 14 – Fluxo de Caixa considerando cenário 3 - 5 anos 

 

Fonte: Elaboração Própria, uso do MS Excel 

Tabela 15 – Fluxo de Caixa considerando cenário 3 - 10 anos 

 

Fonte: Elaboração Própria, uso do MS Excel 

 

5.3.4 Cenário 4 - 100% de venda na pedra do CEASA. 

 

No cenário 4, encontra-se aquele com pior valor agregado ao negócio, pois 

espera-se que o valor da alface seja comparado ao preço praticado no CEASA, 
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esse valor foi determinado em R$0,83, na forma que é comercializado a R$15,00 

para uma embalagem (caixa tipo Torito) com 18 unidades de alface.  

Com isso o fluxo de caixa da empresa em cenários de 5 e 10 anos podem 

ser vistos nas tabelas 16 e 17. E pode-se observar que como o esperado não se 

tem retorno do investimento, pois apresenta uma VPL negativa e 

consequentemente uma TIR também negativa. Sendo assim, pelo fluxo de caixa, 

não se teria retorno do investimento com a operação da empresa, além da receita 

não ser suficiente para pagar os custos fixos e variáveis da operação. 

 

Tabela 16 – Fluxo de Caixa considerando cenário 4 - 5 anos 

 

Fonte: Elaboração Própria, uso do MS Excel   
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Tabela 17 – Fluxo de Caixa considerando cenário 4 - 10 anos 

 

Fonte: Elaboração Própria, uso do MS Excel 

 

6 CONCLUSÕES 

 

Conclui-se com o presente trabalho que é possível e viável economicamente, 

desde que assegurada sua venda direta ao consumidor final a um preço mínimo 

de R$ 4,39 por pé (e nunca para o sistema varejista), montar uma  fazenda urbana 

em cultivo sem solo com uso de iluminação artificial na cidade Niterói, RJ, focada 

em hortaliças, onde o custo inicial seria de aproximadamente R$270.000,00, com 

uma produção anual de 39.780 pés por ano ou 6 toneladas. Capazes de alimentar 

mais de 40 pessoas ao longo de todo o ano. O modelo proposto é escalável pois 

realizado inteiramente no interior de containers que podem ser empilhados e 

transportados para outros locais.  

Assim como outros exemplos brasileiros mostrados ao longo do trabalho, 

essa poderá ser uma alternativa confiável para alimentar a crescente população 

urbana mundial com alimentos saudáveis, sem uso de agrotóxicos e ainda não 

contribuir para desmatamentos. 

O trabalho abordou e tratou a existência de condições de contorno 

necessárias e suficientes para o sucesso do negócio, tais como mercado, marco 

regulatório e equipamentos disponíveis. Mesmo que não se tenha encontrado 

valores excelentes de retorno financeiro ao negócio, este está de acordo com as 
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necessidades de investimentos que outros modelos de negócio e empresas estão 

tendo mundo afora, com necessidade de grandes investimentos, tendo-se valores 

de TIR de 28 a 6% nos cenários considerados que se mostraram viáveis. Notando 

que não acessar o consumidor final disposto a pagar um preço de R$ 10,00 por pé, 

mesmo com uma destinação de 40% para restaurantes (a R$ 6,00 por pé), a 

produção já não se mostra viável economicamente.  

O controle do volume produzido é crucial, pois se houver sobra de alfaces 

sem serem vendidos, a destinação para mercado varejista não é uma opção, pois 

não consegue remunerar o capital, nem pagar os custos operacionais deste sistema 

de produção.   

Por mais que se tenha encontrado literatura de algumas das condições de 

contorno, esse tipo de produção ainda carece de referências bibliográficas e cases 

de sucesso semelhantes. Se demonstrando uma área que ainda tem grande espaço 

para pesquisas. 

Caberia para uma continuação do trabalho, a implementação no negócio em 

um projeto MVP - produto mínimo viável, para abordar mais a fundo as técnicas e 

processos de produção, tais como: 

● Determinar a qualidade da solução nutritiva para as espécies 

escolhidas; 

● Avaliar o comportamento da espécie escolhida em detrimento do tipo 

de iluminação escolhido; 

● Estudar se os alimentos mantêm sua qualidade nutricional mesmo 

longe de seu ambiente natural; 

● Formas mais baratas de se construir a estrutura necessária para 

operação da produção.  
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