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RESUMO 

 

O presente trabalho exibe o desenvolvimento de um modelo de negócios de uma 

Fazenda Vertical Urbana no município do Rio de Janeiro - RJ e a avaliação da viabilidade 

econômica do modelo proposto, mostrando as oportunidades e desafios que esse modelo de 

produção e as tecnologias utilizadas trazem. A importância do tema, surge partir do cenário 

atual de crescimento populacional urbano ao redor do mundo, tendência de buscar alimentos 

mais saudáveis livres de agrotóxicos, das mudanças climáticas que afetam as colheitas e a 

necessidade de desenvolver a sustentabilidade. As fazendas verticais trazem novas tecnologias 

como possível solução para esses problemas enfrentados pela sociedade e uma possível 

alternativa aos métodos de produção agrícolas tradicionais. 

Este trabalho seguiu a tendencia mundial de promover a agricultura urbana através da 

elaboração do modelo de negócio de uma fazenda vertical no município do Rio de Janeiro – RJ 

com tecnologias inovadoras no cultivo hidropônico pelo método NFT, utilização de luzes de 

LED e uma estrutura com condições ambientais monitoradas e controladas constantemente.  

A viabilidade econômica do modelo proposto foi avaliada a partir de alguns indicadores 

financeiros como VPL, TIR e Payback. Obtidos após a projeção de custos e receitas a partir das 

estratégias produção, de vendas e cenários considerados.  

Como resultado, o modelo de negócio proposto apresenta sua viabilidade econômica e 

atratividade nos cenários considerados otimista e realista. Entretanto, por ser um método de 

produção embrionário no cenário nacional, apresenta múltiplas oportunidades de 

desenvolvimento, principalmente com relação a redução dos custos de aquisição dos 

equipamentos e custos de operação, tanto na produção quanto na logística de entregas ao 

consumidor final. 

 

PALAVRAS – CHAVE: Fazenda Vertical, Agricultura Urbana, Plano de negócios. 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The present work shows the development of a Vertical Uban Farm in the city of Rio de 

Janeiro-RJ and the evaluation of the economic viability of the proposed model, showing the 

opportunities and challenges that this production model and the Technologies used bing. The 

importance of this theme arises from the current scenario of urban population growth around 

the world, the tendency to seek healthier foods free of pesticides, climate chenge that affects 

crops and the need to develop sustainability, vertical farms bring new technologies as a possible 

alternative to traditional agricultural production methods. 

This work followed the world trend of promoting urban agriculture through the 

development of the business model of a vertical farm in the city of Rio de Janeiro - RJ with 

innovative technologies in hydroponic cultivation by the NFT method, use of LED lights and a 

structure with environmental conditions monitored and controlled all the time. 

The economic viability of the proposed model was evaluated based on some financial 

indicators such as NPV, IRR and Payback. Obtained after the projection of costs and incomes 

from the production and sales strategies and scenarios considered. 

As a result, the proposed business model presents its economic viability and 

attractiveness. However, it is an embryonic production method on the national territory, it 

presents multiple opportunities for development, mostly related to the reduction of equipment 

acquisition costs and operating costs, both in production and in the logistics of deliveries to the 

final consumer. 

 

KEY WORDS: Vertical Farms, Urban Agriculture, Costs. 
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1. INTRODUÇÃO 

Após o fim da Segunda Guerra Mundial no contexto da terceira revolução industrial, o 

conceito de sustentabilidade surge à medida que os impactos socioambientais gerados pela 

atividade humana, em decorrência do rápido crescimento econômico e populacional, começam 

a ser notavelmente prejudiciais. Diante da necessidade de incluir a preservação do meio 

ambiente na pauta da política internacional, a ONU convoca a primeira Conferência das Nações 

Unidas sobre o meio ambiente em 1972 na cidade de Estocolmo na Suécia, onde seu objetivo 

foi a conscientização da sociedade sobre a sua relação com o meio ambiente, tendo a poluição 

atmosférica e o consumo excessivo dos recursos naturais como os principais assuntos 

discutidos.  

Desde então, diversas conferências internacionais foram realizadas, dentre elas 

destacam-se a Eco-92 ou Rio-92 (1992), Rio+10 (2002), Rio+20 (2012) e a Cúpula do 

Desenvolvimento Sustentável ocorrida em setembro de 2015. Esta última resultou na mais nova 

agenda global chamada “Agenda 2030” onde os 193 países membros, incluindo o Brasil, se 

comprometeram a implementar o novo plano de ação para alcançar os 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) (ONU, 2021). 

Destacando o Objetivo 2: “Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e 

melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável” (Agenda 2030, ONU 2016). Que 

tem como uma de suas metas:  

 

2.4. Até 2030, garantir sistemas sustentáveis de produção de alimentos 

e implementar práticas agrícolas robustas, que aumentem a 

produtividade e a produção, que ajudem a manter os ecossistemas, que 

fortaleçam a capacidade de adaptação às mudanças do clima, às 

condições meteorológicas extremas, secas, inundações e outros 

desastres, e que melhorem progressivamente a qualidade da terra e do 

solo. (Agenda 2030, ONU 2016).  

 

Almejando esse objetivo, é necessário reavaliar a forma como nossos alimentos são 

produzidos e como é realizado o abastecimento da população atualmente. Segundo o relatório 

da FAO – The State of Food and Agriculture (2020), a população mundial está em constante 

crescimento e a projeção para o ano de 2050 é alcançarmos a marca de 9,7 bilhões de pessoas 

no mundo, principalmente no perímetro urbano que será responsável por acomodar cerca de 

70% da população. Observando a situação do Brasil, de acordo com dados do IBGE (2015), a 
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população urbana já alcança 84,72%. Atrelado ao crescimento populacional está a demanda por 

uma maior produção de alimentos, será necessário aumentar a produtividade mundial em até 

70% para atender essa demanda, entretanto, a disponibilidade de terras agricultáveis diminui a 

cada ano devido ao constante processo de erosão do solo. Somente na América Latina 50% dos 

solos estão sofrendo algum tipo de degradação (FAO, 2015), seja ela natural ou decorrente das 

atividades humanas. A possibilidade de explorar as florestas para expandir a fronteira agrícola 

não é uma prática coerente com a ideia de desenvolvimento sustentável proposta pela Agenda 

2030.  

Adicionalmente, é de conhecimento geral que a prática da agricultura tradicional é um 

causador de significativo impacto ambiental sobre os recursos naturais, a atividade é 

responsável pelo uso de 70% de toda água doce utilizada no mundo (FAO, 2020). De acordo 

com Despommier (2012), nos Estados Unidos a produção agrícola consome até 20% de 

combustíveis fósseis anualmente. Além do uso intensivo de pesticidas e herbicidas que 

ocasionam na contaminação dos corpos hídricos, outro problema atrelado ao abastecimento, 

que coloca em risco a segurança alimentar é o desperdício que ocorre desde a produção até a 

mesa do consumidor. Estima-se que um terço de toda produção mundial é perdida ou 

desperdiçada a cada ano, enquanto 11% da população é vítima da fome (ONU, 2019).  

Frente a urbanização intensa e das mudanças climáticas, onde os recursos naturais 

devem ser preservados e a variação do regime de chuvas e da temperatura média resultam em 

uma produtividade cada vez mais incerta, a agricultura urbana assume um papel relevante como 

alternativa à agricultura tradicional em meio as problemáticas socioambientais que se agravam 

de geração em geração (FAO, 2020). 

Com o desenvolvimento tecnológico, novas formas de produção de alimentos em meio 

urbano se mostram cada vez mais viáveis e produtivas. As fazendas verticais vêm ganhando 

espaço e se mostrando um modelo de produção com muito potencial, uma vez que seus 

benefícios ambientais, sociais e econômicos revolucionam a forma como a sociedade enxerga 

a agricultura (FORBES, 2020). 

Segundo o professor Dickson Despommier (2010), uma fazenda vertical urbana é um 

tipo de modelo de produção agrícola em ambiente controlado sem a utilização de solo, que 

realiza o desenvolvimento das culturas através de técnicas de hidroponia, aquapônia ou 

aeropônia. Esse tipo de modelo de produção começou a ser implementado em países asiáticos, 

como Singapura, que implantou a Skygreens uma das fazendas verticais pioneiras na produção 
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em larga escala com fins comerciais, e iniciou sua comercialização em 2012 (SKYGREENS, 

2021). Coréia do Sul, Taiwan e Japão, também foram os principais países pioneiros no 

desenvolvimento da agricultura urbana verticalizada, que rapidamente se expandiu ao redor do 

mundo e hoje conta com dezenas de unidades em funcionamento em diversos países, com mais 

destaque para a fazenda da Aerofarms em Newwark (New Jersey, EUA) com área de 6.500 m² 

e uma produção anual de 2.000 toneladas (AEROFARMS 2021), apresentando o potencial 

produtivo deste tipo de empreendimento.  

O sucesso das fazendas verticais no meio urbano, ocorre por apresentar algumas 

vantagens que a agricultura no campo e outras formas de agricultura urbana horizontais não são 

capazes de reproduzir. Alguns exemplos desses benefícios são: A produtividade durante todo o 

ano, a perda zero de colheitas decorrentes de eventos climáticos, minimização do uso de 

combustíveis fósseis no transporte da colheita, produção sem uso de pesticidas e herbicidas, 

mais de 70% de economia de água em relação a agricultura no campo, ausência do risco de 

contaminação fecal, menor desperdício ao longo de todo processo produtivo, dentre outras 

(DESPOMMIER, 2012).  

Entretanto, existem diferentes modelos de fazendas verticais que mitigam os impactos 

socioambientais gerados pela agricultura convencional. Variam de acordo com sua estrutura, 

método de cultivo, gestão dos processos e principalmente da tecnologia empregada. Por esses 

motivos o presente trabalho busca avaliar o modelo mais adequado para atender o município 

do Rio de Janeiro – RJ.  
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2. OBJETIVOS 

 

Este estudo tem como principal objetivo propor um modelo de negócio de uma fazenda 

vertical adequado para o município do Rio de Janeiro – RJ, avaliar sua viabilidade econômica 

de forma a averiguar se o projeto é atrativo pelo ponto de vista econômico. Para desenvolver o 

modelo de negócio proposto, foram determinados os seguintes objetivos específicos:  

 

• Identificar os desafios para o desenvolvimento sustentável de fazenda vertical urbana, 

principalmente os relacionados à produção de alimentos e segurança alimentar; 

• Analisar os modelos de produção e tecnologias utilizadas em alguns dos casos de 

sucesso, incluindo a forma como os vegetais são cultivados e comercializados; 

• Analisar o mercado de olerícolas no Rio de Janeiro, em especial das espécies de alface 

mais vendidas; 

• Propor o modelo de negócio mais adequado e identificar sua viabilidade econômica. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA E REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Tendo em vista a perspectiva de crescimento populacional urbano, aceleração das 

mudanças climáticas, aumento do consumo dos recursos naturais limitados e da necessidade de 

promover o desenvolvimento sustentável. Este capítulo aborda o estado da arte das Fazendas 

Verticais, como uma alternativa à agricultura tradicional e a segurança alimentar da população 

urbana.  

 A seguir serão apresentados o conceito desse novo sistema de produção e suas 

vantagens, bem como as tecnologias e métodos empregados atualmente. Apresentação de 

exemplos das empresas de maior expressão nesse mercado e contextualização do mercado 

agrícola da cidade do Rio de Janeiro junto às teorias de modelagem de negócios como material 

de referência. 

3.1. FAZENDAS VERTICAIS URBANAS COMO ALTERNATIVA À AGRICULTURA 

TRADICIONAL 

 O norte-americano Dickson Despommier, professor de microbiologia e saúde pública 

da Columbia University, em Nova York, é considerado o pioneiro e um dos principais 

desenvolvedores do conceito de fazendas verticais urbanas para o abastecimento de alimentos 

para a população, o pesquisador afirma que até o ano de 2060, as rápidas mudanças climáticas 

irão desempenhar um papel fundamental na agricultura, alterando a fertilidade e disponibilidade 

de terras agricultáveis. (DESPOMMIER, 2010, 2012). 

Estudos constatam que o aumento da temperatura global afeta diretamente a 

disponibilidade e produtividade das terras utilizadas para agricultura. Isso ocorre devido ao 

relacionamento das mudanças climáticas com a maior incidência de eventos climáticos 

adversos como inundações, secas, tempestades, dentre outros. Alguns especialistas em meio 

ambiente concordam que a agricultura que conhecemos hoje será marginalizada em um futuro 

próximo, com as mudanças climáticas acelerando principalmente por causa do desmatamento 

(FAO, 2016 p.22).  

Ainda há o problema do crescimento populacional que deve aumentar em cerca de 3 

bilhões de pessoas a mais para alimentar, sendo que atualmente 80% da área disponível para 

agricultura está sendo utilizada. Para abastecer essa população, seria necessária acrescentar uma 
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área agricultável do tamanho do Brasil, que não está disponível no momento e provavelmente 

menos no futuro (DESPOMMIER, 2010, 2012). 

 Devido aos fatores supracitados, uma nova abordagem sugere que a produção de 

alimentos em meio urbano será a nova configuração da produção de alimentos, pois cerca de 

80% da população vive nas cidades atualmente e a tendência é de aumento dessa porcentagem. 

A agricultura em ambiente controlado, termo traduzido do inglês Controlled Environment 

Agriculture (CEA) também conhecido como agricultura indoor, é uma resposta para reverter a 

situação.  

Tecnologias empregadas em estufas são consolidadas e garantem um abastecimento 

mais seguro, confiável, pode ser produzido ao longo de todo o ano e podem ser localizados 

próximos aos centros urbanos. Dessa forma com o conceito de fazendas verticais é possível 

reduzir a pegada agrícola. O novo nível de produção indoor pode ser aplicado para toda área 

urbanizada independente do seu local exigindo menos área horizontal, cada vez mais escassa e 

valiosa. (JANUSZKIEWICZ e JARMUSZ, 2017). 

 Na teoria, uma Fazenda Vertical é uma técnica de CEA que envolve a produção de 

alimentos em larga escala dentro de edifícios, permitindo o rápido crescimento e produção 

planejada, através de condições ambientais controladas e solução nutritiva aplicada na 

plantação utilizando sistemas de hidroponia ou aeroponia, sem a utilização de solo. Atualmente 

a produção de alimentos sustentáveis nas cidades vem ganhando muito interesse e atenção. As 

fazendas verticais estão se espalhando pelo mundo e produzindo diferentes tipos de plantações 

nas cidades de países como Estados Unidos, China, Coréia do Sul, Canadá, Singapura, países 

europeus e vários outros (KALANTARI et al., 2017).        

 Os casos de maior sucesso ao redor do mundo mostram que não existe um padrão 

específico para a produção, mas através do planejamento correto o empreendimento pode gerar 

resultados impressionantes além de promover o desenvolvimento sustentável. Como por 

exemplo a instalação da Aero Farms localizada na cidade de Newark, EUA, como mostra a 

Figura 1. Antes de se tornar a maior fazenda vertical do mundo o prédio era uma antiga usina 

siderúrgica que se encontrava desativada, agora seus 6.500 m² produzem diversas espécies de 

hortaliças que totalizam uma colheita anual de aproximadamente 900.000 kg ao ano. 

(AEROFARMS, 2021). 
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Figura 1 – Produção da Aero Farms em Newark, EUA 

 

Fonte: https://aerofarms.com/farms/ 

 

 De acordo com a empresa, a produção vertical totalmente controlada é 390 vezes mais 

produtiva por metro quadrado comparada à agricultura tradicional no campo, utilizando 95% 

menos água e zero pesticidas. Esses números são resultado da utilização de tecnologia de 

sensoriamento, ciência dos dados, luzes de LED, nutrição inteligente e do cultivo por aeroponia 

A tecnologia utilizada no sistema de cultivo pode ser vista na Figura 2.  

Figura 2 – Sistema de cultivo aeropônico da Aero Farms. 

 

 Fonte: https://aerofarms.com/technology/ 
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Apesar das Fazendas Verticais possuírem maior destaque no cenário internacional, o 

exemplo da Pink Farms mostra que também é possível realizar a produção agrícola 

verticalizada em ambiente controlado no Brasil e obter ótimos resultados. A Pink Farms é a 

primeira e maior fazenda vertical urbana da América Latina, está localizada em um galpão de 

750m² na Vila Leopoldina na cidade de São Paulo - SP a maior e mais populosa do país. A 

empresa foi fundada em 2017 e é especializada na produção de microgreens e hortaliças como 

alface, rúcula, manjericão, acelga e espinafre. Possui uma produção mensal de 2 toneladas e 

realiza a venda para restaurantes, supermercados e diretamente para o consumidor. Utilizando 

um espaço anteriormente ocioso, a empresa hoje realiza a produção de alimentos livre de 

agrotóxicos, utiliza 95% menos água que a agricultura no campo, sem o ataque de pragas e com 

o mínimo de perdas durante todo o processo. (FORBES, 2020; PINK FARMS, 2019).  

 A empresa foi o assunto de uma matéria realizada pela Época Negócios em janeiro de 

2020, onde mostra que a principal característica no processo de produção é a utilização de luzes 

de LED de coloração rosa para substituir a função da iluminação solar que permitem a 

realização da fotossíntese das plantas nas suas torres de oito andares O sistema pode ser 

observado na Figura 3. Utilizando a técnica de cultivo hidropônico com a iluminação e 

ventilação controlada, a empresa consegue uma produtividade 100 vezes maior que no campo. 

Para controlar todos as variáveis de cultivo é usado um sistema de automação que monitora 

temperatura, umidade, intensidade da luz e CO2
 resultando em um alimento de alta qualidade, 

sendo esse, o diferencial do produto com relação ao cultivado no campo. Em 2019 a empresa 

foi a vencedora do Prêmio Inovação powered by Vivo Empresas, mostrando como o negócio é 

ainda uma novidade no mercado e o uso de tecnologias inovadoras auxiliam na melhoria de 

desempenho. 

Figura 3 - Produção da Pink Farms com luzes de LED de coloração rosa. 

 

Fonte: http://www.startagro.agr.br/visitamos-a-pink-farms-primeira-fazenda-urbana-em-sao-paulo.  

http://www.startagro.agr.br/visitamos-a-pink-farms-primeira-fazenda-urbana-em-sao-paulo
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 As fazendas verticais vêm se desenvolvendo junto ao avanço tecnológico, pois permite 

otimizar o controle, monitoramento e automação de todo o processo produtivo. O maior 

exemplo é o caso da Plenty Farms apresentado na Figura 4, situada na cidade de São Francisco 

(EUA). Devido ao seu alto grau de inovação e tecnologia através de investimentos em Pesquisa 

e Desenvolvimento (P&D), a empresa foi o assunto de matérias realizadas pela 

AGRITECTURE em junho de 2020 e MY MODERN MET em dezembro de 2020. De acordo 

com as declarações do CEO da Plenty, Matt Barnard a empresa possui apenas 2 acres de área e 

utiliza tecnologia de ponta com uso de robôs e Inteligência Artificial (IA) para alcançar uma 

produtividade equivalente a 290 hectares de uma plantação tradicional no campo, utilizando 

99% menos terra e 95% menos água com capacidade de distribuição da produção para cerca de 

100 supermercados de São Francisco. A tecnologia utilizada tem como função monitorar o uso 

de água, luz e temperatura do ambiente de cultivo das plantas para otimizar o cultivo por 

hidroponia e iluminação por luzes de LED em painéis verticalizados, a Figura 5 mostra o 

desenvolvimento das plantas nos painéis de cultivo. 

Figura 4 - Produção da Plenty Farms em São Francisco, EUA. 

 

Fonte: https://www.producegrower.com/article/plenty-los-angeles-vertical-farm/ 

  

https://www.producegrower.com/article/plenty-los-angeles-vertical-farm/
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Figura 5 - Produção vertical de hortaliças da Plenty Farms. 

 

Fonte: https://www.geekwire.com/2019/jeff-bezos-backed-vertical-agriculture-startup-plenty-hibernates-plans-seattle-

farm/ 

No Rio de Janeiro também existe um exemplo de fazenda urbana em ambiente 

controlado, a Migthy Greens é uma unidade da Fazenda Urbana Brasil, localizada na Zona 

Oeste do Rio de Janeiro, que realizada sua produção dentro de containers adaptados e 

distribuem seus produtos para uma grande rede de supermercado da região. A empresa foi 

criada em 2016 e possui um portifólio de produtos variados como cogumelos e diversas espécies 

de microgreens como mostra a Figura 6.  

 

  

https://www.geekwire.com/2019/jeff-bezos-backed-vertical-agriculture-startup-plenty-hibernates-plans-seattle-farm/
https://www.geekwire.com/2019/jeff-bezos-backed-vertical-agriculture-startup-plenty-hibernates-plans-seattle-farm/
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Figura 6 - Microgreens produzidos pela Mighty Greens. 

 

Fonte: https://canaldohorticultor.com.br/conheca-os-microverdes-hortalicas-pequenas-no-tamanho-e-gigantes-nas-

vantagens/ 

De acordo com a empresa, a nova tecnologia utilizada produz um alimento com alto 

valor nutricional com um consumo de aproximadamente 5% de água quando comparado com 

o volume utilizado em uma fazenda tradicional. O reaproveitamento da água é um dos segredos 

para o baixo consumo, através dos aparelhos de ar-condicionado que desumidificam o ar, 

armazenam a água captada, realiza a filtração e reinsere a água na produção da cultura. Rodrigo 

Meyer sócio-fundador, afirma que o modelo de produção em containers é o melhor modo para 

iniciar sua produção em ambiente controlado pela eficiência energética, por ser mais fácil o 

controle dos parâmetros ambientais (PROGRAMA ONE, 2019). 
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3.2. VANTAGENS E BENEFÍCIOS DAS PRODUÇÕES VERTICALIZADAS EM 

AMBIENTE CONTROLADO 

 Segundo Kalantari et al. (2017), os benefícios das fazendas verticais estão presentes nos 

três pilares do desenvolvimento sustentável são eles, o ambiental, social e econômico. Os 

pesquisadores realizaram um estudo que apresenta os benefícios das fazendas verticais dessas 

três perspectivas, onde podemos destacar:                 

- Aspectos ambientais:  

1) Redução na demanda de água: em sistemas fechados como os de hidroponia e 

aeroponia o seu manejo adequado pode resultar em uso de 70% até 95% menos de água que no 

cultivo por irrigação na agricultura convencional.                                  

2) Maior produtividade por unidade de área: Diferente do plantio no campo as fazendas 

verticais permitem a produção durante todo o ano, com ciclos de crescimento mais rápido. 

Segundo estudo de Victor Perez em 2014 constatou que uma fazenda vertical pode produzir até 

23 vezes mais pés de alface na mesma quantidade de espaço que em uma fazenda convencional, 

cada hectare de uma FV equivale a 2 a 3 hectare em fazendas horizontais dependendo do tipo 

de cultura. Ainda de acordo com o autor, se as fazendas a céu aberto se tornassem FVs haveria 

um aproveitamento de 95% das terras utilizadas para produção de alimentos, para alimentar 

uma população de 100.000 pessoas, seria necessário 1m² para cada indivíduo resultando em 

uma área de 100m x 100m com 10 bancadas verticais.                                                                      

3) Resiliente às mudanças climáticas e proteção aos desastres naturais: Em uma FV 

todas as condições necessárias para o desenvolvimento ótimo da planta podem ser alcançadas 

como temperatura, luminosidade, água, humidade, dióxido de carbono, oxigênio e nutrientes. 

Pelo fato de que as plantas crescem em ambiente fechado as mudanças de estações do ano não 

afetariam na sua produtividade, isso permite múltiplas colheitas ao longo do ano ao contrário 

das fazendas convencionais que realizam 1 a 2 colheitas por ano, adicionalmente, a plantação 

está protegida de pragas reduzindo as perdas.                                                                                                                          

4) Redução no uso de combustíveis fósseis: Grande parte dos combustíveis fósseis 

utilizados na agricultura são para realizar o transporte da fazenda para os pontos de distribuição, 

além do necessário para abastecer o maquinário responsável por semear, colher, aplicar 

fertilizantes e tratar o solo. Devido a localização da FV próximo ao consumidor e por não 

utilizar o solo o uso de combustível é reduzido drasticamente, consequentemente os custos e a 
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poluição também são diminuídos. Despommier (2012) afirma que 20% do consumo de 

combustíveis fósseis dos EUA, são destinados à agricultura anualmente.                                                                                                              

5) Maior segurança alimentar: A saúde de um indivíduo está relacionada à comida que 

ele consome, alimentos produzidos em FVs não possuem pesticidas ou herbicidas, além de 

possuir maior frescor que os alimentos que vem do campo pela sua proximidade, 

consequentemente, gera um alimento livre de defensivos e mais fresco melhorando o seu perfil 

nutricional (JANUSZKIEWICZ e JARMUSZ, 2017).   

- Aspectos socioeconômicos: 

1) Geração de emprego: Despommier (2010), corrobora que, a escassez de emprego em 

grandes centros urbanos faz com que todo e qualquer negócio que possa criar novas 

oportunidades seja visto com bons olhos, as fazendas verticais abrem oportunidades para 

trabalhar na colheita e nas etapas de desenvolvimento da cultura, construção e implantação da 

fazenda, tecnologia da informação, supervisão, manejo dos resíduos, controle de qualidade, 

vendas, dentre outras diversas atividades multidisciplinares.             

2) Educação: Os alimentos produzidos pela agricultura convencional estão muito 

distantes do público consumidor, de forma que não há um conhecimento sobre como o alimento 

é produzido e chega até a mesa. Com a proximidade as FVs podem incentivar o consumidor a 

entender e se familiarizar com a forma de manejo e processamento do alimento, sobre todos os 

processos que envolvem a produção, criando um espaço de inovação, aprendizado e 

conhecimento.        

3) Aproveitamento econômico de áreas ociosas: As fazendas verticais podem ser 

instaladas em edificações existentes que não possuem mais uso como prédios, fábricas ou 

galpões desativados, containers, andares vazios e lotes abandonados, que geram custo aos 

proprietários e desvalorização do imóvel. 
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3.3. TECNOLOGIAS E MÉTODOS EMPREGADOS 

 A alta produtividade das fazendas verticais só é possível através do uso de tecnologias 

responsáveis por monitorar e controlar todos os parâmetros necessários, das técnicas de 

produção adequadas e dos equipamentos utilizados para proporcionar e otimizar as condições 

ambientais ideais de desenvolvimento das plantas. 

 Assim, a cadeia produtiva consegue minimizar a necessidade de intervenção manual, 

automatizar o cultivo da produção e garantir o maior aproveitamento dos recursos necessários 

como água, insumos e energia elétrica.  

Dessa forma, a presente seção irá apresentar as diferentes técnicas de cultivo que são 

mais eficientes nas fazendas verticais atualmente, bem como as estruturas e equipamentos 

necessários para o maior aproveitamento do espaço e recursos, com o objetivo de garantir o 

controle de qualidade, padrão de produtividade, redução de perdas e sustentabilidade. 

3.3.1. Culturas indicadas para Sistemas de Cultivo sem Solo em Fazendas Verticais 

 Tendo em vista que o cultivo é realizado de forma verticalizada sem a utilização de solo, 

a planta é sustentada em estruturas chamadas torres de produção, adicionalmente, o 

aproveitamento de área disponível deve ser maximizado, por esse motivo alguns critérios 

devem ser levados em consideração na escolha do tipo de cultura a ser desenvolvida nas 

fazendas verticais, como por exemplo a altura e velocidade de crescimento. Kozai, Niu e 

Takagaki (2016, p. 19), sugerem que as plantas adequadas para esse tipo de sistema de cultivo 

devem apresentar as seguintes características:  

• Não deve exceder 30cm de altura pois as camas de cultivo são posicionadas a uma distância 

vertical de 40 a 50cm uma das outras; 

• Rápido crescimento (colheita realizada de 10 a 30 dias após transplante da muda); 

• Bom desenvolvimento mesmo com baixa intensidade de luz e alta densidade da população 

de plantas;  

• Uma cultura que tenha seu valor agregado aumentado de acordo com seu frescor, higiene, 

sabor, valor nutricional e livre de agrotóxicos; 

• Aproximadamente 85% do peso total da planta pode ser vendido como produto fresco (peso 

de raízes e outros componentes não consumíveis não devem exceder 10-15% do peso total); 

• Pode ser submetida a qualquer tipo de transplante; 
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No Brasil, muitas são as espécies cultivadas nos sistemas de cultivo sem solo, mas as 

principais cultivadas são folhosas como alface (majoritariamente), agrião, rúcula, almeirão, 

salsinha, cebolinha, coentro, dentre outras (FAQUIN e FURLANI, 1999). 

Além das hortaliças folhosas que já são as principais culturas produzidas, algumas 

hortaliças de frutos estão começando a ser desenvolvidas nas fazendas verticais, sendo 

produtos de maior valor de venda e com muitas dificuldades de plantio no campo, a atratividade 

do cultivo desse tipo de alimento em ambiente controlado vem sendo alvo de pesquisas e 

experimentos para encontrar formas de viabilizar a produção de alimentos como tomates e 

morangos (EMBRAPA, 2020). 

3.3.2. Sistema de cultivo Hidropônico (Hydroponic System) 

 A técnica de cultivo da hidroponia começou a ser difundida com mais relevância a partir 

da década de 30, quando os elementos essenciais para o desenvolvimento das plantas foram 

determinados. A partir desse momento, o professor W. F. Gericke da Universidade da 

Califórnia, desenvolveu um sistema capaz de produzir alimentos em escala comercial, 

substituindo o solo por uma solução aquosa enriquecida desses nutrientes essenciais. Também 

foi ele, o primeiro a utilizar o termo hidroponia para nomear o sistema a partir das palavras 

gregas hidro que significa água, e ponos que significa cultivo. Desde então, a técnica foi se 

desenvolvendo até os anos 60 quando o método Nutrient-Film-Technique (NFT) ou, Técnica 

do Filme de Nutrientes em tradução livre, foi criado pelo pesquisador inglês Allen Cooper. A 

partir desse momento a hidroponia se popularizou como uma forma de produção de alimentos 

com objetivo comercial. (GUEDES, 2019).  

De acordo com Faquin e Furlani (1999), a técnica NFT é a mais utilizada no Brasil 

quando se trata de cultivo de hortaliças em ambiente protegido sem solo. Com ela são 

produzidas hortaliças folhosas como agrião, rúcula, coentro, dentre outras, mas a espécie 

principal cultivada nesse modelo é a alface. Para a instalação e funcionamento do sistema são 

necessários os seguintes componentes: 

• Casa de vegetação: Estufa ou ambiente de produção no caso das fazendas verticais 

(container, galpão, edifício etc.). É a estrutura que protege as plantas do ambiente 

externo e adversidades climáticas, possibilitando a manipulação e controle das 

condições ambientais ideais para o cultivo. 
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• Bancadas de cultivo: É a estrutura onde ocorrerá o desenvolvimento da cultura, 

geralmente são utilizados tubos de PVC posicionados horizontalmente com orifícios 

regularmente espaçados para acomodar as plantas, para a alface o espaçamento 

recomendado é de 20 a 30cm. O tubo não deve ser muito longo (até 15m) pois as plantas 

no final do perfil podem receber a solução nutritiva com menor concentração de 

nutrientes e oxigênio, as bancadas possuem uma ligeira declividade de 2 a 4% para que 

a solução nutritiva percorra toda a bancada pela ação da gravidade, entretanto a 

declividade não é muito alta para manter uma velocidade de escoamento adequada para 

a absorção por parte das raízes. O nível de solução no tubo (altura do filme) deve ser 

rasa o suficiente para permitir a exposição das raízes com o ar e realizar as trocas gasosas 

necessárias e alta o suficiente para estar em contato com as raízes.  

• Sistema hidráulico: É um sistema fechado para ocorrer a recirculação da solução, que 

através do conjunto motobomba com temporizador, bombeia a solução do tanque 

reservatório até a bancada de cultivo que, pela ação da gravidade, percorre todo seu 

perfil até retornar ao tanque. A capacidade do reservatório é dimensionada de acordo 

com o número de plantas na bancada de cultivo, para a alface recomenda-se 1 litro por 

planta. Deve-se ressaltar que os materiais mais adequados são o plástico ou PVC para 

evitar a corrosão dos componentes e por possuírem baixo custo.  

Esse tipo de sistema possui um design relativamente simples e fácil de trabalhar, uma 

das vantagens do sistema fechado, além do reaproveitamento de solução do que não foi 

absorvida pelas plantas é a possibilidade de mensurar o volume do reservatório através da 

diferença de nível de solução ao longo do dia. A Figura 7 ilustra o arranjo do sistema NFT para 

melhor compreensão. 

Figura 7 - Sistema hidropônico NFT. 

 

Fonte: https://greencamp.com/vertical-hydroponics/  

https://greencamp.com/vertical-hydroponics/
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Atualmente existe um leque de variedades de versões comerciais para aquisição. O 

grande diferencial que irá definir a eficiência e produtividade do sistema é a composição da 

solução nutritiva, assim como o monitoramento e controle em tempo real da concentração de 

nutrientes na solução e dos demais parâmetros como temperatura, oxigênio dissolvido (OD), 

pH, condutividade elétrica, dentre outros que serão discutidos posteriormente ao longo desta 

seção.   

3.3.3. Sistema de cultivo Aeropônico (Aeroponic System) 

 Além da hidroponia, um novo método de cultivo sem solo vem sendo utilizado nas 

novas fazendas verticais ao redor do mundo. A técnica da aeroponia, apresentada na Figura 8,  

foi criada no final da década de 80 por Richard J. Stoner enquanto trabalhava para a NASA, a 

fim de desenvolver formas de produção de alimentos nas estações espaciais. Esse tipo de 

sistema surgiu a partir da hidroponia, assim, possui muitas semelhanças estruturais com o 

método NFT, contudo, a principal diferença está na forma como as plantas absorvem os 

nutrientes. A solução nutritiva é fornecida às raízes na forma de spray ou névoa através do uso 

de microaspersores ou nebulizadores enquanto as plantas se acomodam em um suporte para 

que as raízes fiquem penduradas em uma câmara fechada (VERTICALFARM, 2018). 

Figura 8 - Sistema de cultivo aeropônico. 

 

Fonte: https://www.zambeza.com/img/cms/Aeroponic%20system_1.PNG 

 

 O sistema aeropônico vem sendo bastante utilizado, não tanto quanto o hidropônico, por 

ser uma técnica mais recente, estudos e pesquisas ainda estão sendo realizados para identificar 

as vantagens e desvantagens em comparação com a hidroponia, que é uma técnica mais 

estudada, testada e consolidada. Um estudo realizado por Lakhiar et al. (2018) informa que a 

principal vantagem da aeroponia é a maior aeração da cultura, ou seja, há uma maior 

https://www.zambeza.com/img/cms/Aeroponic%20system_1.PNG
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disponibilidade de oxigênio para as raízes por não estarem submersas na solução nutritiva, o 

que acelera seu desenvolvimento. Mesmo com uma menor utilização de água pode maximizar 

o rendimento da produção em cerca de 45% com relação à hidroponia. Contudo algumas 

desvantagens ainda inviabilizam o seu uso como por exemplo, possui um maior custo de 

instalação e manutenção, corre maior risco de prejudicar a produção pelo entupimento dos bicos 

pulverizadores e exige um domínio técnico maior.  

Outra pesquisa realizada, comparou os dois métodos na produção de duas cultivares 

diferentes de alface, concluiu que o desenvolvimento das raízes em sistemas aeropônicos são 

significativamente maiores que no hidropônico, entretanto possui uma massa e área foliar 

menor. A Figura 9 apresenta os resultados encontrados na produção da alface pelos métodos 

cultivo utilizados no estudo, indicando que a aeroponia pode ser mais indicada para culturas 

que possuem valor relacionado às raízes como por exemplo batata. (LI et al., 2018).  

Figura 9 - Comparação do desenvolvimento da alface por diferentes técnicas de cultivo. 

 
Fonte: Li et al. (2018). 

 

 A partir dessas informações é notável que as grandes empresas que estão na vanguarda 

do mercado das fazendas verticais optam por uma das duas técnicas, por vezes, ambas são 

utilizadas (hidroponia e aeroponia) apesar das incertezas, suas vantagens se mostram métodos 

confiáveis e eficientes para maximizar a produção em ambientes controlados.  
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3.3.4. Solução Nutritiva 

Independente da técnica de cultivo a ser utilizada, a produção de alimentos sem o uso 

de solo deve ter uma atenção especial com a solução nutritiva. Inúmeras pesquisas realizadas 

ao longo de décadas constataram que as plantas necessitam de 17 elementos essenciais para 

crescer de forma saudável e com maior eficiência. O carbono (C), hidrogênio (H) e oxigênio 

(O) são fornecidos pelo ar e pela água, dessa forma, todos os outros elementos devem ser 

disponibilizados às plantas através da solução nutritiva (FURLANI et al., 2009). Os elementos 

podem ser divididos em duas classes principais, macronutrientes e micronutrientes, são aqueles 

que a planta necessita em quantidades mais elevadas e os requeridos em menor quantidade, 

respectivamente. O Quadro 1 apresenta os macronutrientes e o Quadro 2 apresenta os 

micronutrientes e descrevem a importância de cada elemento no desenvolvimento da planta. 

Quadro 1 - Macronutrientes essenciais das plantas 

Macronutrientes 

Elemento Função 
Mobilidade 

/Absorção 
Sintomas de déficit 

Nitrogênio 

(N) 

Constituinte das proteínas, enzimas, 

clorofila, hormônios, ácidos nucleicos, 

síntese de vitaminas etc. Está relacionado 

aos processos fisiológicos mais 

importantes e na absorção de outros 

nutrientes. 

Fácil 

Amarelamento das 

folhas mais velhas, 

diminui o vigor da 

planta. 

Fósforo (P) Envolvido na fotossíntese e respiração. Fácil 

Supressão de 

crescimento, 

escurecimento das 

folhas inferiores. 

Potássio (K) 
Várias atividades metabólicas, ativação 

de sistemas enzimáticos, regulação 

interna do pH e potencial osmótico. 

Fácil 

Amarelamento de parte 

das folhas mais velhas e 

surgimento de manchas 

marrons. 

Cálcio (Ca) 

Parte vital da parede celular. Envolvido 

na manutenção e construção da 

membrana celular. 

Difícil 

Necrose da ponta da 

folha, afeta o 

crescimento e causa 

apodrecimento da raiz. 

Magnésio 

(Mg) 

Constituinte da clorofila, ativação de 

enzimas necessárias para síntese proteica 

e manutenção da estrutura do ribossomo. 

Fácil 

Amarelamento da parte 

das folhas ou nas 

pontas. 

Enxofre (S) 
Constituinte de vários aminoácidos e 

vitaminas. 
Fácil 

Amarelamento das 

folhas inferiores, 

desbotamento. 
Fonte: Adaptado de Resh (2015) e Kozai, Niu, Takagaki (2016).  
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Quadro 2 - Micronutrientes essenciais das plantas. 

Micronutrientes 

Elemento Função 
Mobilidade/ 

Absorção 
Sintomas de déficit 

Ferro (Fe) 

 

Essencial na síntese da clorofila, 

ativador de enzimas e atua como 

veículo para elétrons na 

fotossíntese e respiração. 

  

Difícil 
Amarelamento das raízes ou 

novas folhas. 

Boro (B) 

Envolvido na formação da parede 

celular, transporte de açúcar, 

metabolismo de carboidratos e 

síntese de ácidos nucléicos. 

Difícil 

Má formação de novas 

folhas, prejudica o 

crescimento e causa 

endurecimento das folhas e 

do caule. 

Manganês 

(Mn) 

Geração de oxigênio na 

fotossíntese, síntese de ácidos 

graxos e ativador de enzimas. 

Difícil 

Manchas marrons e 

amarelamento de parte das 

folhas. 

Cobre (Cu) Envolvido no transporte de elétrons 

e na fotossíntese 
Difícil 

Defloração e necrose das 

folhas. 

Zinco (Zn) Ativação de várias enzimas Média 
Supressão da expansão da 

folha, manchas amareladas e 

marrons. 

Cloro (Cl) 
Regulação de pH, geração de 

oxigênio na fotossíntese 
Fácil 

Mortalidade e supressão do 

crescimento. 

Níquel (Ni) Essencial para atividade da urease Desconhecido Amarelamento das folhas e 

mortalidade. 

Molibdênio 

(Mo) 
Envolvido na fixação de nitrogênio Média 

Má formação das folhas e 

necrose. 

Fonte: Adaptado de Resh (2015) e Kozai, Niu, Takagaki (2016). 

Cada cultura demanda de concentrações diferentes de cada elemento, além de cada um 

possuir maior ou menor facilidade de absorção. Assim, Furlani (1998) propõe a composição da 

solução nutritiva ideal para a alface em cultivo hidropônico e está apresentada na Tabela 1, 

abaixo. 
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Tabela 1 - Concentrações de nutrientes recomendadas para o cultivo hidropônico de alface. 

Nutriente Concentração (g/1.000L) 

K 183 

N-NO3 174 

Ca 142 

S-SO4 52 

P 39 

Mg 38 

N-NH4 24 

Fe 2 

Mn 0,4 

B 0,3 

Mo 0,06 

Zn 0,06 

Cu 0,02 
Fonte: Adaptado de Furlani (1998). 

 Para que a solução nutritiva atinja essa composição ideal, também é proposta a 

concentração de sais e fertilizantes comerciais, como mostra a Tabela 2. 

Tabela 2 - Quantidades de sais/fertilizantes para o preparo da solução nutritiva. 

Sal/Fertilizante Concentração (g/1.000L) 

Nitrato de cálcio Hydro® Especial 750 

Nitrato de potássio 500 

Sulfato de magnésio 400 

Fosfato monoamônio 150 

Tenso-Fe® (FeEDDHMA-6%Fe) 30 

Sulfato de manganês 1,5 

Ácido bórico 1,5 

Sulfato de zinco 0,5 

Sulfato de cobre 0,15 

Molibdato de sódio 0,15 
Fonte: Adaptado de Furlani (1998). 

Contudo, uma solução nutritiva eficiente não depende apenas da presença desses 

elementos nas concentrações ideais, outros fatores como nível de oxigênio dissolvido, 

temperatura, condutividade elétrica, pH da solução etc. vão interferir na qualidade e na absorção 

dos elementos pelas plantas. De acordo com Kozai, Niu, Takagaki (2016), Faquin e Furlani 

(1999) e Resh (2015) uma boa solução nutritiva para produção sem solo deve ter as seguintes 

condições: 
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• Conter todos os elementos essenciais em forma iônica, respeitando a faixa de 

concentração apropriada; 

• Não deve haver a presença de substâncias prejudiciais e patógenos, tornando a 

higiene e esterilização uma atividade importante no processo de cultivo; 

• O pH da solução deve estar estabilizado entre 5,5 e 6,5; 

• A solução deve ser preparada utilizando fertilizantes relativamente baratos e a 

disposição no mercado para minimização dos custos; 

• A concentração de íons e do pH não deve sofrer grandes flutuações durante o 

período de cultivo;  

• Em sistemas hidropônicos deve haver oxigênio dissolvido suficiente para 

respiração das raízes. O aumento do nível de O2 pode ser obtido pela turbulência 

da solução no reservatório através do bombeamento de ar; 

• Temperatura ótima da solução deve ser aproximadamente de 20°C a 24°C; A 

manutenção da temperatura da solução é importante pois está diretamente 

relacionada à quantidade de oxigênio dissolvido. Quanto mais alta a 

temperatura, menor é a quantidade de OD. 

• Condutividade elétrica de 1,8 a 2,0 mS/cm;  

• A solução deve ficar protegida da luz para evitar o desenvolvimento de algas. 

 Os autores afirmam ainda que, em sistemas de cultivo sem solo uma leve mudança no 

manejo dos nutrientes pode ter grande influência no crescimento da planta e na qualidade do 

produto final. Para que não ocorram tais variações, o monitoramento da concentração dos 

nutrientes deve ser realizado frequentemente, atualmente ainda é difícil encontrar formas de 

mensurar a concentração de cada elemento presente na solução, assim, a verificação é realizada 

a partir de sensores de condutividade elétrica (CE) chamados de condutivímetros, capazes de 

medir a quantidade de íons totais dissolvidos.  

A presença de íons está diretamente relacionada à condutividade elétrica da solução e 

consequentemente, à concentração de nutrientes. A partir do momento que a CE está abaixo da 

faixa ideal, mais nutrientes devem ser adicionados e quando estiver maior, a correção deve ser 

feita através da adição de água. 

 Como a planta não realiza a absorção dos nutrientes de maneira uniforme, a solução que 

retorna ao tanque após a passagem pela bancada de cultivo sofre alterações na concentração de 

cada nutriente. Por exemplo, íons de Cálcio possuem baixa taxa de absorção pela planta e se 
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acumulam na solução gradualmente ao longo do tempo, enquanto o nitrogênio e potássio são 

absorvidos em grandes quantidades. Portanto, ocorre um desbalanço gerando a necessidade de 

correção periódica. Furlani (1998) também propõe uma composição de soluções de ajuste para 

manter o equilíbrio de nutrientes na solução, apresentadas na Tabela 3.  

Tabela 3 - Composição das soluções de ajuste para hortaliças de folhas. 

Solução Sal/fertilizante Concentração (g/10L) 

A Nitrato de potássio 1200 
 Sulfato de magnésio 240 
 Fosfato monoamônico  200 

B Nitrato de cálcio Hydro® Especial 600 

C - g/1L 
 Tenso-Fe® (FeEDDHMA-6%Fe) 20,0 
 Sulfato de manganês 10,0 
 Ácido bórico 5,0 
 Sulfato de zinco 2,0 
 Molibdato de sódio 1,0 
 Sulfato de cobre 1,0 

Fonte: Adaptado de Furlani (1998). 

Segundo o autor, o ideal é adicionar 1 litro da solução A, 1 litro da solução B e 50ml da 

solução C para cada 1.000 litros de solução presente no reservatório diariamente de acordo com 

uma queda de 0,25 mS/cm na condutividade elétrica. Também se recomenda a substituição 

completa da solução mensalmente devido ao desbalanceamento de nutrientes que não podem 

ser medidos individualmente. 

3.3.5. Iluminação Artificial  

A luz é compreendida como uma forma de radiação eletromagnética, é uma forma de 

energia que se propaga em ondas de diferentes comprimentos que formam o espectro 

eletromagnético.  A fonte de energia eletromagnética mais conhecida é o sol, que emite ondas 

com diferentes comprimentos variando na faixa de 280 a 2800nm, nesse intervalo estão ondas 

muito conhecidas pela sociedade como as ondas ultravioleta (UV), as ondas infravermelhas 

(IR) e principalmente as ondas que compõem o espectro de luz visível ao olho humano que 

varia entre 400nm a 700nm, essa faixa visível também configura o intervalo de radiação capaz 

de ser absorvida pelas plantas. A Figura 10 apresenta todo o espectro eletromagnético 

conhecido e seus comprimentos de onda (NIU, 2016). 
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Figura 10 - Espectro eletromagnético e seus comprimentos de onda. 

 

Fonte: https://pt.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/the-light-dependent-reactions-of-

photosynthesis/a/light-and-photosynthetic-pigments 

 

É de conhecimento geral que a luz é um dos fatores ambientais mais importantes no 

crescimento e desenvolvimento das plantas. Desempenha um papel fundamental nos processos 

fisiológicos, sendo ela a responsável por estimular a realização da fotossíntese, responsável por 

originar mais de 90% da biomassa a partir dos produtos de seu processo. O conhecimento dos 

processos fisiológicos da fotossíntese é necessário para o entendimento básico de como alcançar 

o potencial máximo de crescimento de uma cultura (YAMORI, 2016, p.141). 

 A fotossíntese possui duas fases distintas, a fase fotoquímica e a fixação de carbono. A 

primeira fase inicia seu processo através das clorofilas dentro das células da planta em organelas 

chamadas cloroplastos, primeiramente, certos comprimentos de onda presentes na luz são 

capturados pelo cloroplasto desencadeando uma série de reações luminosas que convertem a 

energia luminosa em energia química para dar início à segunda fase. Nesta etapa o CO2 presente 

no ar é fixado para realizar uma reação junto à água (H2O) e desenvolver a produção dos 

carboidratos (glicose), elementos energéticos essenciais ao crescimento da planta. A reação 

química da fotossíntese está descrita na Figura 11 abaixo (KLUGE et al., 2015). 

  

https://pt.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/the-light-dependent-reactions-of-photosynthesis/a/light-and-photosynthetic-pigments
https://pt.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/the-light-dependent-reactions-of-photosynthesis/a/light-and-photosynthetic-pigments
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Figura 11 - Reação química da fotossíntese. 

 

Fonte: https://www.tabelaperiodicacompleta.com/elemento-quimico/oxigenio/ 

 

Dada a importância da fotossíntese e sua relação com a luz, qualquer tipo de produção 

agrícola deve prover a iluminação necessária para o melhor aproveitamento da colheita. 

Entretanto, quando se trata de Agricultura em Ambiente Controlado (CEA), principalmente no 

perímetro urbano, a iluminação natural do sol é bastante limitada e alternativas devem ser 

desenvolvidas para substituir seu papel. A parir dessa limitação, surge a ideia de utilizar 

iluminação artificial para promover o crescimento das plantas na agricultura indoor. 

A necessidade de criar um ambiente iluminado artificialmente não deve ser visto como 

um problema, uma vez que se torna possível manipular o espectro de luz oferecido à plantação. 

A faixa de energia radiante, mais conhecida como Radiação Fotossinteticamente Ativa (RFA) 

tradução do termo em inglês Photosynthetically Active Radiation (PAR), varia de 400 a 700 nm 

e representa apenas cerca de 35% da radiação proveniente do sol, mas as clorofilas absorvem 

de forma mais eficiente os comprimentos de onda azul (400-500nm) e vermelha (660nm) do 

espectro de luz visível, como mostra a Figura 12.  

Estima-se que a absorção pelas plantas da luz azul e vermelha, gira em torno de 90% da 

radiação emitida e indica que o desenvolvimento das plantas e a sua fisiologia é fortemente 

influenciado por essas cores e comprimentos de onda específicos (LAZZARINI et al., 2017). 

Dessa forma, a composição de luzes utilizando essas duas faixas de espectro estão apresentando 

ótimos resultados no desenvolvimento das culturas produzidas e estão sendo adotadas em 

https://www.tabelaperiodicacompleta.com/elemento-quimico/oxigenio/
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diversas fazendas verticais, como é o caso da Pink Farms, Aero Farms que também utilizam 

LEDs brancos (ver Figura 13), Freight Farms (apresentada nas Figura 14 e Figura 15), dentre 

outras empresas.  

Figura 12 - Radiação fotossinteticamente ativa. 

 

Fonte: https://pt.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/the-light-dependent-reactions-of-

photosynthesis/a/light-and-photosynthetic-pigments 

 

Figura 13 - Luzes de LED utilizadas na produção da AeroFarms 

 

Fonte: https://aerofarms.com/2020/04/09/aerofarms-to-build-worlds-largest-rd-farm/ 

  

https://pt.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/the-light-dependent-reactions-of-photosynthesis/a/light-and-photosynthetic-pigments
https://pt.khanacademy.org/science/biology/photosynthesis-in-plants/the-light-dependent-reactions-of-photosynthesis/a/light-and-photosynthetic-pigments
about:blank
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Figura 14 - LEDs azul e vermelho no container da Freight Farms. 

 
Fonte: https://www.freightfarms.com/greenery/#grow-lights 

Figura 15 - Composição de LEDs azul e vermelho na produção da Freight Farms.  

 
Fonte: https://www.freightfarms.com/greenery/#grow-lights 

 Os díodos emissores de luz, mais conhecidos como LED (Light Emitting Diode) vêm 

sendo cada vez mais utilizados por grande parte das fazendas verticais, e podem ser 

consideradas a tecnologia do momento na escolha de lâmpadas como fonte de luz artificial para 

agricultura em ambiente controlado por uma série de vantagens. Tian (2016), realizou um 

estudo para comparar os sistemas de iluminação artificial para cultivo em ambiente controlado 

onde elencou algumas das vantagens das luzes LED em relação as suas antecessoras, as 

lâmpadas fluorescentes, HID (High Intensity Discharge) e incandescentes. Alguns dos 

resultados dessa comparação estão apresentados no Quadro 3. 

  

https://www.freightfarms.com/greenery/#grow-lights
https://www.freightfarms.com/greenery/#grow-lights
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Quadro 3 - Comparação entre os tipos de lâmpadas usadas para cultivo em ambiente 

controlado. 

Parâmetro Incandescente HID Fluorescente LED 

Eficiência 

energética 
5% 30% 40% 60% 

Radiação 

absorvida 
Baixa Baixa Baixa Alta 

Vida útil 

(Horas) 

Baixa 

(750 - 2000) 

Média 

(10.000 - 

40.000) 

Média 

(8.000 - 20.000) 

Alta 

(35.000 - 

100.000) 

Produção de 

calor 
Alta Alta Baixa Baixa 

Ajuste de 

espectro 
Não Não Não Sim 

Preço Baixo Médio Médio Alto 

Fonte de RFA Descartado Utilizado Utilizado Ideal 

Ilustração 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Tian (2016).  

 

 Ainda segundo Tian (2016), outras vantagens a serem consideradas no uso LED estão 

relacionados ao seu manuseio, por serem pequenos, leves, não correm o risco de quebrar o 

envoltório de vidro e a capacidade de manipular o espectro luminoso produzido gera uma gama 

de possibilidades e alternativas durante o cultivo das plantas. Outra forma de verificar a maior 

eficiência do uso de LEDs monocromáticos azuis e vermelhos na atividade fotossintética das 

plantas, quando comparado a outros tipos de lâmpadas, é através da visualização da radiação 

espectral emitida por cada tipo de fonte de luz ilustrada na Figura 16 e observar que o LED é 

aquele que mais se assemelha ao espectro de RFA apresentado da Figura 12 supracitada. 
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Figura 16 - Gráficos do espectro de radiação de diferentes lâmpadas. 

 

Fonte: Adaptado de Gupta, 2017. 

 

 Uma das poucas desvantagens relacionadas a esse tipo de lâmpada está em seu custo de 

aquisição, mesmo possuindo maior vida útil e eficiência, o investimento inicial pode ser um 

fator limitante para o negócio. Entretanto, por se tratar da mais nova tecnologia para iluminação 

artificial de ambientes controlados para cultivo há a tendência de redução dos custos ao longo 

do tempo à medida que esse produto se insere no mercado e o avanço tecnológico pode 

desenvolver métodos e materiais de menor custo para sua composição (VERTICALFARM, 

2018). 
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Adicionalmente, o sistema de iluminação é considerado o principal gargalo de uma 

fazenda vertical, ele compõe cerca de 25-30% do custo total de produção e 70-80% do custo de 

energia. A partir desse alto custo, o melhoramento e otimização do sistema de iluminação deve 

ser considerado fundamental para viabilidade do negócio (Kozai et al., 2016 p. 298). 

3.3.6. Estruturas e equipamentos 

Como já mencionado neste trabalho, uma fazenda vertical pode ter diferentes 

configurações, podem ser implantadas em galpões, edifícios sem utilização e até containers. 

Entretanto, seja qual for a instalação utilizada, esse modelo de produção possui em comum a 

necessidade de controlar e monitorar os parâmetros ambientais, principalmente a temperatura, 

iluminação, umidade e a solução nutritiva. Dessa forma, de acordo com Kozai e Niu (2016 

p.71) a estrutura de uma fazenda vertical consiste nos seguintes componentes principais: 

• Estrutura com isolamento térmico e paredes opacas;  

• Sistema de cultivo multinível, geralmente de 4 a 16 bancadas de cultivo 

espaçadas de aproximadamente 40cm verticalmente, equipados com 

dispositivos de iluminação sobre as camadas; 

•  Equipamentos de ar-condicionado para refrigeração e desumidificação do 

ambiente, eles controlam o calor gerado pelas lâmpadas e o vapor originado pela 

evapotranspiração das plantas. 

• Ventiladores para circulação de ar, que melhoram a capacidade de transpiração 

e a uniformidade de distribuição do ar; 

• Sistema de fornecimento de CO2 para manter os níveis adequados durante o 

fotoperíodo da cultura; 

• Sistema de distribuição de solução nutritiva; 

• Unidade de controle ambiental com termômetros, medidores de umidade e 

sensores de CO2;  

• Sistema de controle de condutividade elétrica, pH, temperatura e nível da 

solução nutritiva no tanque. 

Para que esses componentes principais funcionem, o Quadro 4 abaixo, apresenta os 

equipamentos necessários para o funcionamento ideal.   



31 

 

Quadro 4 - Equipamentos necessários em uma Fazenda Vertical. 

Categoria Equipamentos 

Fornecimento de Energia Caixa de distribuição de energia e disjuntores 

Circulação de ar 

Unidades internas de ares-condicionados 

Canalização para reciclagem de água drenada 

Ventiladores 

Termômetros para medir temperatura ambiente 

Purificadores e filtros de ar 

Fornecimento de solução 

nutritiva 

Bancadas de cultivo com bombas de circulação 

Encanamento com filtros e válvulas 

Unidade de esterilização (filtro e lâmpada ultravioleta) 

Reservatórios para o estoque da solução 

Sensor de nível de água 

Tanque reservatório 

Canalização para abastecimento de água 

Iluminação 

Fonte luminosa (lâmpadas) com refletores 

Conversor/Inversor de corrente AC-DC 

Estabilizador de energia 

Fornecimento de CO2 Unidade de controle com tubos de distribuição 

Controle sanitário 

Sistema ou máquina de limpeza das bancadas de cultivo após a 

colheita 

Ferramentas e utensílios de limpeza do chão e das demais áreas 

Depósito/Estoque Para armazenamento dos materiais e insumos 

Sensores para controle do 

ambiente 

Ar: Temperatura, umidade relativa, concentração de CO2 e taxa de 

fornecimento. 

Solução nutritiva: pH, condutividade elétrica. temperatura, taxa de 

abastecimento de água, fluxo de circulação da solução. 

Energia elétrica: Medidor de potência elétrica e medidor de kWh 

Fonte: Adaptado de Kozai e Niu (2016). 

Ainda é necessário ressaltar a necessidade de softwares de coleta e análise de dados de 

todos os sensores e medidores do projeto para o gerenciamento e administração não só das 

variáveis ambientais, mas também dos índices de produção bem como os custos e receitas do 

empreendimento. 
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Consequentemente, é possível notar que uma fazenda vertical possui complexidade para 

sua instalação e operação, dessa forma, os containers se apresentam como as estruturas mais 

atrativas para o empreendedor que procura se inserir no mercado pois ele apresenta uma maior 

facilidade no controle dos parâmetros ambientais, no isolamento térmico e na eficiência 

energética. Além de outras vantagens como a mobilidade da produção para locais 

logisticamente mais atrativos e menor custo de aluguel do espaço.  

 

3.4. MERCADO DE HORTALIÇAS FOLHOSAS NO RIO DE JANEIRO 

 Para iniciar um negócio de fazenda urbana vertical em ambiente controlado no Rio de 

Janeiro, é necessário compreender e analisar o mercado no qual o empreendimento estará 

inserido. Para isso deve ser avaliada a capacidade de produção do município, como é realizado 

seu abastecimento, identificar o mercado consumidor que deve ser alcançado e os preços 

praticados de produtos similares. A partir dessa análise, avaliar os pontos a serem explorados 

pelas vantagens e benefícios das fazendas verticais, com o objetivo de identificar o melhor local 

para iniciar o empreendimento e determinar preços competitivos.  

Para um melhor entendimento do panorama da distribuição dos alimentos e 

abastecimento do município do Rio de Janeiro, cidade mais populosa do estado e 2° do país 

com cerca de 6,8 milhões de habitantes (IBGE, 2020). A produção do município não é capaz 

de abastecer a própria população, que consome cerca de 521,5 toneladas de alface mensalmente 

contando apenas com o fornecimento oriundo do Centro Estadual de Abastecimento da Grande 

Rio (CEASA-RJ, 2016). 

 A produção de olerícolas folhosas do estado do Rio de Janeiro é responsável por um 

faturamento anual de 459 milhões de reais. Desse total, 113 milhões (25%) são provenientes da 

produção de alface que tem a Região Serrana como a principal produtora. O município de 

Teresópolis se destaca por ser responsável pela produção de 90% de alface do estado, com uma 

produção de aproximadamente 100 mil toneladas por ano. Toda essa produção é distribuída não 

só para diversos municípios do RJ, mas também para outros estados e regiões do país. A parcela 

que abastece o Rio de Janeiro precisa percorrer uma distância de 91km do município de 

Teresópolis até o centro do Rio de Janeiro (EMATER-RIO, 2018). 
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Um dos problemas que afeta tanto o estado do Rio de Janeiro, quanto as demais regiões 

do país, é a perda dos alimentos após a colheita. Dantas et al. (2020, p. 31-43) corrobora que as 

perdas são um grande problema no abastecimento de alimentos, no caso das hortaliças as perdas 

pós-colheita chegam a ser de 35% a 40%. Estima-se que 50% das perdas da produção ocorrem 

nas etapas de manuseio e transporte, sendo o momento mais delicado do pós-colheita. As 

principais causas para as perdas nesses processos são o armazenamento inadequado (25,3%), 

excesso de volume ofertado (15,1%), condições climáticas adversas (15,1%) e transporte 

(12,7%). Tal volume é desperdiçado devido ao estado de precariedade da malha rodoviária, das 

longas distâncias que a colheita percorre da produção até os pontos de distribuição, as altas 

temperaturas e condições climáticas adversas nas quais o alimento fica exposto.  

Para evidenciar a necessidade que o município do Rio de Janeiro tem de receber o 

abastecimento de alface a partir de diferentes regiões do estado, a Tabela 4, adaptada do 

Acompanhamento Sistemático da Produção Agrícola (ASPA) de 2019 realizado pela 

EMATER-RIO, apresenta o ranking de municípios produtores de alface no estado. Onde pode-

se observar que o Rio de Janeiro apesar de ser o 8° maior produto, contribui com apenas 0,54% 

do total colhido e 0,43% do faturamento bruto do estado. Por outro lado, é notável o destaque 

de Teresópolis que sozinho produz e fatura mais de 80% de todo o estado.  
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Tabela 4 - Ranking de municípios produtores de alface em 2019 (RJ). 

Nº Municípios 
Produção 

Colhida (t) 

Produção 

Colhida (%) 

Área 

Colhida 

(ha) 

Faturamento 

Bruto(R$) 

Faturamento 

Bruto (%) 

1 Teresópolis 93.820,00 83,67% 3.605,00 114.781.900,00 80,09% 

2 Sumidouro 8.932,00 7,97% 406,00 12.598.740,00 8,79% 

3 Nova Friburgo 2.499,60 2,23% 118,50 4.597.470,00 3,21% 

4 Barra Mansas 1.402,90 1,25% 89,08 1.775.002,50 1,24% 

5 Petrópolis 1.015,00 0,91% 52,50 1.445.450,00 1,01% 

6 

São José do 

Vale do Rio 

Preto 

800,00 0,71% 32,00 940.375,00 0,66% 

7 Sapucaia 735,00 0,66% 35,00 286.650,00 0,20% 

8 Rio de Janeiro 608,00 0,54% 34,60 614.640,00 0,43% 

9 Seropédica 365,00 0,33% 14,00 1.046.100,00 0,73% 

10 Volta Redonda 286,70 0,26% 15,80 895.440,00 0,62% 

11 Varre-Sai 282,00 0,25% 12,30 440.800,00 0,31% 

12 Valença 228,34 0,20% 23,47 1.235.596,00 0,86% 

13 Resende 173,55 0,15% 12,65 368.269,00 0,26% 

14 Rio Claro 152,21 0,14% 8,50 325.256,50 0,23% 

15 Vassouras 120,00 0,11% 4,35 363.600,00 0,25% 

16 
Campos dos 

Goytacases 
109,00 0,10% 7,00 177.550,00 0,12% 

17 São Gonçalo 78,00 0,07% 6,00 144.170,00 0,10% 

18 
Bom Jesus do 

Itabapoana 
67,70 0,06% 3,40 58.660,00 0,04% 

19 
Engenheiro 

Paulo de Frontin 
63,50 0,06% 2,60 181.800,00 0,13% 

20 Paraty 57,50 0,05% 4,00 426.230,00 0,30% 

21 Pinheiral 55,56 0,05% 3,89 114.437,50 0,08% 

22 Três Rios 50,55 0,05% 3,18 99.542,20 0,07% 

23 Duas Barras 49,90 0,04% 2,50 67.590,00 0,05% 

24 Barra do Pirai 31,55 0,03% 2,16 39.365,00 0,03% 

25 Mendes 28,60 0,03% 1,81 36.578,50 0,03% 

26 Piraí 28,05 0,03% 2,28 45.760,00 0,03% 

27 Macaé 26,40 0,02% 4,57 85.000,00 0,06% 

28 Cabo Frio 19,20 0,02% 11,80 57.600,00 0,04% 

29 Queimados 10,99 0,01% 0,73 11.242,20 0,01% 

30 Rio das Ostras 8,20 0,01% 0,55 13.694,00 0,01% 

31 
Conceição de 

Macabu 
7,50 0,01% 0,80 15.150,00 0,01% 

32 
Armação dos 

Búzios 
6,90 0,01% 0,67 12.670,00 0,01% 

33 Italva 3,65 0,00% 0,65 8.321,50 0,01% 

34 
Duque de 

Caxias 
1,65 0,00% 0,12 2.585,50 0,00% 

TOTAL ALFACE 112.124,70 100% 4.522,46 143.313.235,40 100% 

Fonte: adaptado de ASPA-EMATER-RIO 2019.  
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Além da produção total, a produtividade por hectare também é uma informação 

relevante na análise mercadológica, uma vez que a cultura produzida em ambiente protegido 

possui um maior aproveitamento da área. A Tabela 5 abaixo, apresenta os resultados totais da 

produção de olerícolas folhosas do estado do RJ obtidos também pelo ASPA-EMATER-RIO 

de 2019.  

Tabela 5 - Resultados da produção total de olerícolas folhosas em 2019 (RJ). 

Culturas 
Nº 

Produtores 

Produção 

Colhida 

(t) 

Área 

Colhida 

(ha) 

Preço 

(R$/KG) 

Produtividade 

(t/ha) 

Faturamento 

Bruto(R$) 

Alface 

Cultivo 

Protegido 

156 4952,95 91,24 1,4661 54,28 7.261.310,00 

Couve 1188 37484,69 763,93 2,7344 49,07 102.498.551,80 

Repolho 1102 29384,94 676,07 0,7715 43,46 22.671.102,30 

Rúcula 

Cultivo 

Protegido 

51 1497,03 36,71 4,5104 40,78 6.752.225,00 

Espinafre 366 8638 250,79 1,273 34,44 10.996.346,50 

Salsa 502 8114,6 261,86 2,3916 30,99 19.406.509,00 

Couve-

flor 
1663 32557,36 1088,53 1,4426 29,91 46.966.950,60 

Chicória 546 6914,53 240,47 1,0472 28,75 7.241.201,30 

Alho Poro 88 646,7 25 2,2871 25,87 1.479.056,00 

Alface 2416 112124,7 4522,46 1,2782 24,79 143.313.235,40 

Bertalha 52 1246 50,45 2,2191 24,7 2.764.940,00 

Agrião 244 4610,68 210,84 2,2693 21,87 10.463.039,00 

Brócolis 1381 25767,54 1298,52 1,9823 19,84 51.079.772,10 

Coentro 540 3540,94 210,92 4,5474 16,79 16.102.155,80 

Cebolinha 578 7951,97 504,85 2,5347 15,75 20.156.123,80 

Rúcula 84 367,27 34,28 3,3937 10,71 1.246.419,50 

TOTAL 

Olerícolas 

Folhas 

10.957 285.799,90 10.266,92 1,6459 27,84 470.398.938,10 

Fonte: Adaptado de ASPA-EMATER-RIO, 2019. 
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A partir da observação da tabela acima, pode-se perceber que o cultivo protegido 

consegue alcançar uma produtividade maior que o cultivo tradicional, sendo mais que 2 vezes 

mais produtivo no caso da alface, 4 mais produtivo no caso da rúcula e ainda consegue um 

preço de venda maior pelo valor agregado do produto devido a sua qualidade. Entretanto a 

quantidade de produtores empenhados nesse tipo de cultivo é muito menor, o cultivo tradicional 

de rúcula e alface somam 2.500 produtores enquanto o protegido conta com apenas 207, 

aproximadamente 8,3% do total.  

Após a análise dos dados apresentados, é possível identificar que as fazendas verticais 

podem ser atrativas para o município do Rio de Janeiro, pois apresentaria uma alta 

produtividade por unidade de área levando em consideração a baixa produção total da cidade, 

além da facilidade de transporte por reduzir significativamente o deslocamento do alimento e o 

tempo gasto desde o local de colheita até a mesa do consumidor. Adicionalmente, o produto 

inclui um grande valor agregado pelo maior frescor, maior qualidade e segurança pela ausência 

de pesticidas, por ser um alimento mais sustentável e que o consumidor pode acompanhar seu 

processo de desenvolvimento.  

A grande desvantagem atual da produção em fazendas verticais urbanas é o preço 

elevado que o produto deve ter para compensar e viabilizar os custos de operação e o 

investimento inicial. Dessa forma, é importante realizar o levantamento de preços da alface 

convencional e da orgânica para entender melhor se o valor a ser cobrado pela fazenda vertical 

será coerente com o que é praticado pelos demais segmentos do mercado. O levantamento de 

preço dos alimentos orgânicos é importante pois é um produto que atinge um mercado 

consumidor de maior poder aquisitivo com condição de pagar pelo valor agregado decorrente 

da ausência de agrotóxicos, pela satisfação em ingerir alimentos mais saudáveis, pela 

preservação do meio ambiente e por ser mais sustentáveis. Esse mercado consumidor de 

produtos orgânicos é similar ao que as fazendas verticais buscam atingir.  

Segundo pesquisa realizada por CARVALHO et al. (2017), onde buscou identificar o 

perfil de consumidores de produtos orgânicos do Rio de Janeiro, das características principais 

encontradas destacam-se aqueles que possuem a preocupação com a saúde, com o meio 

ambiente, alimentos com sabor diferenciado, alimentos em embalagens com rótulos 

informativos e a conveniência quanto ao local de compra. Com relação aos fatores 

demográficos, foi observado que a maior parte dos consumidores possui entre 30 e 60 anos de 

nível superior completo. Com relação a renda, 35% recebem de 2 a 5 salários-mínimos e 28% 
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possuem uma renda de 5 a 10 salários-mínimos, totalizando 63% do total de entrevistados que 

recebem de 2 a 10 salários-mínimos.  

Em pesquisa realizada pela ORGANIS em 2019, onde teve como objetivo identificar o 

panorama do consumo de produtos orgânicos no Brasil, foi possível identificar algumas 

características do perfil dos consumidores. A alface é um dos produtos mais consumidos pelos 

entrevistados, 22% em 2019 e 33% em 2017 e o gasto mensal médio com alimentos perecíveis 

orgânicos é de R$ 400,00. Segundo a pesquisa, os maiores entraves para a compra estão no 

preço (65%) e na dificuldade de encontrar os produtos (27%), respectivamente. Apesar de 67% 

de mostrarem dispostos a aumentar o consumo de produtos mais saudáveis. 

 

3.5. POLÍTICAS PÚBLICAS DE APOIO À AGRICULTURA URBANA 

No município do Rio de Janeiro, foi sancionada a Lei nº 6.691 de 19 de dezembro de 

2019 que dispõe sobre a Política Municipal de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana que 

faz parte da política agrícola integrada à política urbana e de segurança alimentar. Como forma 

de promover a produção sustentável visando a menor agressão ao meio ambiente, ela define 

que poderá ser realizada em todo o território municipal em terrenos públicos e particulares. 

Entre os seus objetivos destacam-se: 

1 – Aumentar a produção agrícola no território municipal; 

2 – Gerar empregos e renda, especialmente por meio da agregação de valor aos 

produtos; 

3 – Diminuição gradual até a extinção do uso de agrotóxicos no território municipal; 

4 – Aproveitar os imóveis públicos não utilizados ou subutilizados; 

5 – Garantir a qualidade higiênico-sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos 

processados no seu âmbito; 

Em sintonia com o município, também existe no âmbito estadual a Lei nº 8366/2019 

que dispões sobre a Política Estadual de Apoio à Agricultura Urbana e dá Outras Providências, 

promulgada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ). Onde seu 

objetivo também se dá em promover a produção sustentável visando a menor agressão ao meio 
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ambiente. Dessa forma é visível que há um apoio político, mesmo que recente, para aqueles que 

buscam novas formas de inserir a produção de alimentos nos centros urbanos. 

3.6. MODELO DE NEGÓCIOS 

O primeiro passo para iniciar um novo negócio, é através da elaboração e descrição das 

etapas de decisão e proposta da estrutura e estratégias. Para isso é necessária identificar os 

conceitos e ferramentas ideais para especificar a lógica da organização, seu modo de 

funcionamento e como criar valor (MARTINS; MOTA; MARINI, 2019). Assim surge o 

Modelo de Negócios, ele antecede a elaboração do Plano de Negócios, pois são ágeis, 

dinâmicos, produtivos e flexíveis facilitando a visualização e redução das incertezas. Em 

pesquisa realizada com diversas startups do Brasil, conclui-se que 76,4% das empresas utilizam 

o Modelo de Negócios e 23,9% usam tanto o Modelo quanto o Plano de Negócios para criação 

da empresa. (ALVEZ e DUARTE, 2016). 

O Modelo de Negócios é uma das ferramentas mais utilizadas por empreendedores e 

empresas, seja para iniciar um negócio ou para proporcionar a inovação em empresas já 

constituídas. Com mais agilidade e clareza, o Modelo de Negócios proposto por Osterwalder e 

Pigneur permite verificar e corrigir, coloca em foco os pontos chave do negócio. Ele deve ser 

elaborado com base em quatro perguntas que vão direcionar sua elaboração: O que fazer? Para 

quem? Quanto gastar/ganhar? e como? (SEBRAE, 2013). 

“Um modelo de negócios descreve a lógica de criação, entrega e captura de valor por parte de 

uma organização.” (OSTERWALDER e PIGNEUR, 2013 p.14).  

De acordo com Osterwalder e Pigneur (2013), para a criação de um modelo de negócios bem 

elaborado é necessário apresentar a lógica de geração de valor de uma empresa, abordando as 

áreas principais de qualquer negócio. São elas, infraestrutura, oferta, clientes e viabilidade 

financeira que podem ser melhor descritos através dos 9 componentes básicos elaborados pelos 

autores:  

1) Segmento dos clientes: O foco principal de qualquer negócio é alcançar e satisfazer os 

clientes. Este item tem como função identificar quais segmentos de clientes ou qual 

mercado consumidor deve ser considerado ou ignorado. Através da avaliação das 

necessidades, comportamentos e outros atributos em comum para agrupá-los no 

segmento de interesse. Os segmentos se distinguem pelas necessidades dos clientes, 

pelos canais de distribuição, tipo de relacionamento e lucratividade. Uma empresa pode 
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se dedicar a um ou mais Segmentos de Clientes desde que tenha ciência que cada 

segmento exigirá canais e proposta de valor diferenciados para alcançá-los.  

 

2) Proposta de Valor: Considerado o motivo pelo qual o cliente vai escolher determinada 

empresa, é o conjunto de benefícios que supre as exigências do Segmento de Clientes. 

A contribuição da criação de valor pode ser qualitativa (ex.: experiencia do cliente, 

acessibilidade, segurança) ou quantitativo (ex.: preço, velocidade de serviço, 

desempenho). 

 

3) Canais: É o elemento que permite o contato e alcance ao Segmento de Clientes, os 

canais de comunicação, distribuição e venda desempenha um papel fundamental na 

experiência do cliente com relação à empresa. Além de garantir a entrega do produto ou 

serviço, os canais devem servir para ampliar o conhecimento dos clientes sobre o que a 

empresa entrega, auxiliar na avaliação de Proposta de Valor e fornecer suporte após a 

venda. Os canais podem ser desenvolvidos de forma particular (direto) ou através de 

parceiros (indireto) e possuem 5 fases, conhecimento sobre o produto, avaliação da 

proposta de valor, realização da compra, entrega e apoio pós-venda. A eficiência dessas 

5 fases é fundamental para permitir que a experiência do cliente com a empresa seja 

benéfica e facilitam a entrega da Proposta de Valor.  

 

4) Relacionamento com Clientes: Descreve o tipo de relação que a empresa quer 

estabelecer com o segmento de clientes. Seja pessoal ou automatizada, o relacionamento 

deve ser motivado pela conquista do cliente, retenção do cliente e ampliação de venda. 

O processo de transformação digital que muitas empresas vêm adotando, facilitam a 

automatização do relacionamento, realizá-lo de forma personalizada é fundamental para 

que o cliente sinta que a empresa possui a preocupação com a satisfação do cliente. 

 

5) Fontes de Receita: É a forma de gerar renda para a empresa financiar a entrega da 

Proposta de Valor aos clientes, a fonte de receita pode ser realizada através das 

transações resultantes de pagamento único e a renda recorrente, advindo do pagamento 

constante. Existem diversas formas de gerar Fontes de Receita, a mais conhecida é a 

venda de recursos, é a venda de um produto físico onde o cliente está livre para utilizá-

lo da maneira que bem entender. Outras formas são muito utilizadas pelas empresas 

como a taxa de uso, em que o cliente realiza o pagamento de acordo com a frequência 
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de uso e há a taxa de assinatura, na qual o cliente possui o acesso contínuo ao serviço 

durante o período de assinatura. Empréstimos, aluguéis, licenciamento etc. também são 

outras formas de geração de receita. Seja qual for a Fonte de Receita, o mecanismo de 

precificação tem grande influência no sucesso da fonte e os dois principais mecanismos 

de preço são o fixo e dinâmico, que são apresentados na 6 abaixo. 

Tabela 6 - Mecanismos de Precificação 

Precificação Fixa Precificação Dinâmica 

Preços Definidos baseados em variáveis 

estatísticas 

Os preços mudam com base nas condições do 

mercado 

Preço de Lista 

Preços fixos para produtos, 

serviços ou outras propostas 

de Valores individuais. 

Negociação 

(barganha) 

Preço negociado entre dois ou 

mais parceiros, depende do 

poder e/ou das habilidades de 

negociação. 

Dependente da 

característica do 

produto 

O preço depende do número 

ou da qualidade das 

características da Proposta de 

Valor. 

Gerenciamento 

de Produção 

O preço depende do inventário 

e do momento da compra 

(normalmente utilizado para 

recursos esgotáveis, como 

quartos de hotel ou assentos de 

linhas aéreas). 

Dependente dos 

Segmentos de 

Clientes 

O preço depende do tipo e de 

todas as características dos 

Segmentos de Clientes. 

Mercado em 

tempo real 

O preço é estabelecido 

dinamicamente, com base na 

oferta e na demanda. 

Dependente de 

volume 

O preço fica em função da 

quantidade comprada 
Leilões 

Preço determinado pelo 

resultado de um leilão 

competitivo 

Fonte: Adaptado de OSTERWALDER e PIGNEUR (2013, p.33). 

 

6) Recursos Principais: Descreve os recursos exigidos para o funcionamento do modelo 

de negócios, cada modelo requer Recursos Principais em que permitem a empresa criar 

e oferecer a proposta de valor, alcançar o mercado consumidor, se relacionar com o 

cliente e obter receita. Os recursos podem ser de natureza física (ex. fábricas, máquinas 

pontos de venda), financeira (ex. linhas de crédito, ações, investidores), intelectual (ex. 

patentes, banco de dados, conhecimento) ou humana, sendo de propriedade da empresa 

ou terceirizados pelos parceiros principais.  
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7) Atividades-Chave: São as ações principais que a empresa deve realizar para que o 

modelo funcione com sucesso. Essas atividades são divididas por categorias: Produção 

que está relacionada com o desenvolvimento, fabricação e entrega do produto na 

quantidade e qualidade pretendida pela empresa; Resolução de problemas, é a categoria 

relacionada às ações necessárias para identificar e solucionar os problemas que os 

clientes apresentam e são resultado de treinamento e gerenciamento de conhecimento 

como por exemplo consultorias e organizações de prestação de serviços; 

Plataforma/rede onde o gerenciamento e promoção das plataformas ou softwares 

oferecem a Proposta de Valor, como por exemplo sites de compra e venda. 

 

8) Parcerias Principais: Consiste na rede de fornecedores e os parceiros que auxiliam no 

funcionamento do modelo de negócios, as parcerias são importantes para que a empresa 

otimize seus modelos, diminua riscos e adquira recursos. Dificilmente uma empresa 

consegue desempenhar todas as funções necessárias para o funcionamento de modelo, 

dessa forma as parcerias são essenciais para serviços como fornecimento de matéria-

prima, transporte e distribuição, dentre várias outras atribuições. As parcerias são 

estabelecidas de diversas formas, elas podem ser alianças entre empresas não 

competidoras, entre comprador-fornecedor para garantir suprimentos padronizados e 

confiáveis ou até mesmo parcerias estratégicas entre concorrentes. 

 

9) Estrutura de Custo: É a descrição de todos os custos envolvidos no modelo de 

negócios, criar valor e gerar receita, assim como o relacionamento com os clientes, 

demandam custos que devem ser discriminados. A partir da determinação dos demais 

componentes, a identificação dos custos é facilitada. Apesar dos custos representarem 

um componente chave na rentabilidade de um negócio, alguns segmentos estão mais 

focados em criar valor para os clientes. A estrutura de custos é composta pelos custos 

fixos (aqueles que permanecem independente do volume de produção por exemplo, 

salários, aluguel, parcelas de equipamentos adquiridos) e pelos custos variáveis (são 

proporcionais ao volume de produção como por exemplo, insumos, eletricidade, 

combustível).  
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3.7. ÍNDICES DE AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE ECONÔMICA 

Para analisar um projeto de modelo de negócio, é necessária uma abordagem de 

viabilidade econômica e financeira. Segundo os materiais disponíveis pelo Serviço Brasileiro 

de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE). Ela é calculada com base na projeção de 

despesas e lucros, permitindo avaliar se o investimento de tempo e dinheiro necessário para 

realizar o projeto é viável ou não para os investidores. 

 Dessa forma, existem diversos indicadores que facilitam a compreensão das projeções 

do investimento a ser realizado, a partir do cálculo e interpretação desses indicadores, é possível 

ter um maior embasamento para a tomada de decisão. Um dos métodos mais utilizados para 

determinar a viabilidade econômica de um projeto é o cálculo do Fluxo de Caixa.  

O Fluxo de Caixa permite visualizar os investimentos, custos e despesas em um 

determinado período, avaliando o saldo do investimento ao longo dos anos. Para uma análise 

mais fiel à realidade, é comum projetar 03 cenários diferentes. Um cenário otimista, um neutro 

e um pessimista.  

Os principais indicadores econômico-financeiros do fluxo de caixa são o Valor Presente 

Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR), Taxa Mínima de Atratividade (TMA) e o 

Payback. 

• Payback: É o período necessário para recuperar o capital investido, esse indicador avalia 

em quanto tempo o investimento estará pago. Esse indicador é importante, pois mesmo que 

o projeto apresente lucro, o tempo de retorno do investimento pode se apresentar maior do 

que o esperado. 

 

• Valor Presente Líquido (VPL): Partindo do princípio que o valor do dinheiro varia ao 

longo do tempo, considera-se que no futuro o valor do dinheiro é menor que o valor no 

presente, dessa forma, o VPL retorna o saldo do fluxo de caixa no período determinado 

para o valor presente. Ou seja, esse indicador avalia quanto valeria, hoje, o lucro do 

investimento. Se o VPL apresentar um valor negativo significa que o investimento resultará 

em prejuízos, se o VPL for positivo indica que o projeto é viável economicamente.  
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• Taxa Mínima de Atratividade (TMA): É o percentual mínimo que o investidor estará 

disposto a ganhar, ou seja, é um indicador comparativo para avaliar se o projeto é mais 

atrativo que outro tipo de investimento mais seguro. Geralmente esse indicador é calculado 

a partir da comparação com o rendimento de um investimento de baixo risco, incluindo um 

percentual de prêmio de risco envolvido. 

 

• Taxa Interna de Retorno (TIR): É o indicador que representa o potencial percentual de 

retorno do investimento.  

Se a TIR > TMA, o investimento é atrativo economicamente;  

Se a TIR = TMA, o investimento apresenta o mesmo rendimento que um investimento com 

menor risco; 

Se a TIR < TMA, o projeto não é atrativo, pois outros investimentos apresentam uma 

rentabilidade maior.  
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4.  MATERIAL E MÉTODOS 

Neste capítulo serão descritos os materiais utilizados e a metodologia de pesquisa para 

o desenvolvimento do modelo de negócios proposto. Nesta etapa, serão apresentados os 

critérios de tomada de decisão para as escolhas técnicas do projeto, com o objetivo de estruturar 

uma fazenda vertical factível, capaz de produzir um produto de alta qualidade, livre de 

defensivos agrícolas, próxima ao consumir, com produtividade padronizada ao longo de todo o 

ano e viável economicamente. No fluxograma apresentado na Figura 17 temos o passo a passo 

das decisões para estruturar o projeto: 

 

 

 

Fonte: Elaboração Própria (2021).  
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Figura 17 - Fluxograma das etapas de construção do modelo de negócio. 
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4.1. MÉTODO DE CULTIVO 

O método de cultivo escolhido para o modelo proposto é o nutriente-film-technique 

(NFT), em combinação com a utilização de iluminação artificial com luzes de LED. Para essa 

escolha, foi levado em consideração que o NFT é uma técnica amplamente utilizada no cultivo 

em ambientes controlados tanto no Brasil como no mundo, para a produção de diversas espécies 

de hortaliças folhosas, principalmente a alface. Adicionalmente, as bancadas de cultivo 

adaptadas a esse método são muito disponíveis no mercado, são facilmente construídas e 

compostas por materiais acessíveis, permitindo diversas possibilidades. Também por ser uma 

técnica comprovadamente eficiente e de material disponível no mercado, foi selecionada a 

utilização de LEDs monocromáticos vermelhos e azuis. Esse tipo de iluminação é utilizado por 

fornecer a faixa de radiação fotossintéticamente ativa mais eficiente para a absorção das plantas, 

baixa emissão de calor e possui vida útil com mais de 10 anos.  

Outras vantagens que foram levadas em consideração são o rápido crescimento 

vegetativo da cultura, elevada produtividade por unidade de área, uso eficiente e econômico de 

água e insumos através reaproveitamento da solução nutritiva, ausência da necessidade de 

defensivos agrícolas, mínima geração de resíduos e possibilidade de uso em pequenas áreas. 

Para a utilização desse método, são necessários os Racks de cultivo vertical. Essas 

estruturas estão disponíveis no mercado e possuem diversas camadas verticais chamadas de 

“layers” capazes de acomodar as bancadas de cultivo, tubulação para a circulação da solução 

nutritiva e painéis para instalação dos LEDs.  

A seleção do modelo ideal para este projeto foi realizada levando em consideração 

alguns critérios como: Capacidade de produção em escala comercial, estruturas e componente 

de circulação e transporte da solução nutritiva, sistema de monitoramento das variáveis 

ambientais como umidade e temperatura e sistemas de automatização da iluminação e 

bombeamento da solução nutritiva. A partir de uma análise de mercado, o modelo selecionado 

para este projeto é o SMARTAGRO-NFT Channel Hydroponics Vertical Cultivation Rack, 

Layer-Customizable Corps Grower Agritech 4.0, desenvolvido pela Arianetech Pte Ltd (ver 

Figura 18)  
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Figura 18 - SMARTAGRO-NFT Channel Hydroponics Vertical Cultivation Rack, Layer-

Customizable Corps Grower Agritech 4.0 

 

Fonte: https://www.arianetech-sg.com/SMARTAGRO-Vertical-Hydroponic-Indoor-Farming-Rack-layer-

Cultivation-Rack-Customizable-System-Agritech-for-plant-factory-indoor-vertical-city-farm-Hydroponic-

Horticulture-Farming. 

 

Pelo fato de ser um produto ainda novo no mercado internacional e principalmente no 

Brasil, não foram encontrados muitos fabricantes e opções que atendam aos critérios de seleção, 

principalmente no âmbito nacional onde os racks de cultivo vertical são apenas protótipos em 

fase se estudos, sendo inviável a utilização deles para aplicá-los em uma escala comercial. Este 

modelo foi o escolhido por atender aos critérios de seleção, e apresentar detalhadamente as 

especificações técnicas do produto, sendo possível estimar a produção do modelo de negócio 

proposto neste trabalho.  

O equipamento possui as seguintes especificações técnicas de acordo com o fabricante, 

como mostra o Quadro 5 a seguir: 
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Quadro 5 – Características do Rack de cultivo. 

SMARTAGRO NFT Channel Hydroponics Vertical Cultivation Rack, Layer-

Customizable Corps Grower Agritech 4.0 

Dimensões 

Comprimento (m) 1,45 

Largura (m) 0,72 

Altura total (m) 2,00 

Altura por Layer (m) 0,33 

Capacidade de 

produção 

Número de Layers (produção) 5 

Número de Layers (semeadura) 1 

Produção por Layer (pés) 65-70 

Produção por Rack (pés) 325-350 

Fonte: Adaptado de Arianetch.com 

 

Para o reservatório de água e solução nutritiva, foi utilizado como base a sugestão de 

receitas para o preparo de poluções nutritivas para diversas culturas em hidroponia – NFT, 

elaborado por Furlani et al. (2009), que sugere utilizar 0,5 a 1,0 litros de água para cada planta. 

Considerando que o Rack de cultivo é capaz de produzir até 325 pés de alface, utilizando uma 

média de 0,75l por planta, um reservatório de 243 litros é suficiente para cada Rack, totalizando 

3.417 litros para toda a produção. Entretanto um aspecto muito sensível do módulo produtivo 

é a questão de como conseguir manter a temperatura da solução nutritiva adequada, visto que o 

município do Rio de Janeiro sobre com altas temperaturas em boa parte do ano e a solução 

nutritiva precisa estar em sua temperatura ideal de 20ºC a 24ºC. 

 

4.2. ESTRUTURA DA UNIDADE DE PRODUÇÃO 

Para avaliação da melhor estrutura física para acomodar os equipamentos que compõem 

unidade produtiva foi realizado um levantamento sobre o mercado das fazendas verticais ao 

redor do mundo e alguns dos resultados dessa busca indicaram que a tendencia do mercado para 

novos produtores urbanos verticais é a utilização de containers navais. 

 Segundo o Market Analysis Report publicado em março de 2021 pela Grand View 

Research, onde é realizada uma análise profunda do tamanho, características e tendências do 

mercado de fazendas verticais pelo mundo informa que o segmento de containers marítimos 

domina a indústria em termos de receita. Esse tipo de estrutura representou uma participação 

no mercado de 44,2% em 2020. Isso ocorre pela facilidade de transporte, menor necessidade de 

área útil, o que influencia em menores custos de aluguel ou aquisição de espaços. Algumas 
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empresas de renome no mercado utilizam essa estrutura com grandes resultados como a Freight 

Farms, Growtainer e Cropbox. Corroborando o que o estudo supracitado informa, Rodrigo 

Meyer sócio-fundador da Mighty Greens afirma que o container é a melhor opção de estrutura 

para quem quer se inserir no mercado por oferecer uma maior facilidade no controle dos 

parâmetros ambientais e eficiência energética. A partir das informações obtidas, foi selecionado 

um container do modelo 40’ High Cube com as características apresentadas no Quadro 6 a seguir e 

ilustrado na Figura 19:  

 

Quadro 6 - Características do Container. 

Equipamento Container marítimo 

Modelo 40’ High Cube 

Fornecedor FORTRAK CONTAINERS 

Comprimento (m) 12,00 

Largura (m) 2,33 

Altura (m) 2,65 

Área interna (m²) 66,83 

Custo de aquisição R$ 15.000,00 

Fonte: Adaptado de Fortrak.com.br. 

 

Figura 19 – Container 40’ High Cube 

 

Fonte: http://www.fortrak.com.br/venda. 
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4.3. LOCALIZAÇÃO 

A localização de onde deve ser realizada a produção é de grande importância para o 

sucesso do empreendimento. Para determinar o local ideal foram identificadas as características 

do mercado consumidor de hortaliças higienizadas prontas para o consumo e orgânicas, após 

traçado o perfil foi identificada a localização da maior parcela da população do município do 

Rio de Janeiro que atenda as características. 

Segundo o Painel Regional, Rio de Janeiro e bairros realizado pelo SEBRAE em 2015, 

para analisar e comparar os bairros do Rio de Janeiro, o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH) é utilizado, pois ele leva em consideração a longevidade, educação e renda da população. 

O IDH varia de 0 a 1 considerando que existem faixas que determinam se o índice é muito 

baixo (<0,499), baixo (0,500 e 0,599), médio (0,600 e 0,699), alto (0,700 a 0,799) e muito alto 

(>0,800). Os bairros que possuem a maior parte do potencial mercado consumidor de alimentos 

produzidos nas fazendas verticais são aqueles que possuem bons índices que compõem o IDH, 

dessa forma a Tabela 7 abaixo apresenta os 15 bairros com os melhores índices da cidade. A 

tabela foi obtida a partir da base de dados disponível pelo Data Rio, que utilizou os micro dados 

dos Censos Demográficos de 1991 a 2000 realizados pelo IBGE. A partir dos dados abaixo, é 

possível identificar que 12 dos 15 bairros com maior IDH encontram-se na zona sul do 

município. Vale ressaltar que apesar do bairro da Barra da Tijuca não estar inserido na zona sul, 

possui Índices de Renda e Educação elevados, além de ser um dos bairros de maior extensão e 

população.  

Tabela 7 - IDH dos bairros do Rio de Janeiro 

Ordem 

segundo o 

IDH 

Bairro ou grupo de 

bairros 
Zona 

Índice de 

Longevidade 

(IDH-L) 

Índice de 

Educação 

(IDH-E) 

Índice de 

Renda (IDH-R) 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano Municipal 

(IDH) 

1 Gávea Sul 0,924 0,987 1,000 0,970 

2 Leblon Sul 0,908 0,993 1,000 0,967 

3 Jardim Guanabara Norte 0,924 0,993 0,972 0,963 

4 Ipanema Sul 0,895 0,992 1,000 0,962 

5 Lagoa Sul 0,882 0,996 1,000 0,959 

6 Flamengo Sul 0,882 0,995 1,000 0,959 

7 Humaitá Sul 0,882 0,995 1,000 0,959 

8 Joá, Barra da Tijuca Oeste 0,881 0,996 1,000 0,959 

9 Laranjeiras Sul 0,881 0,992 1,000 0,957 

10 Jardim Botânico Sul 0,881 0,991 1,000 0,957 

11 Copacabana Sul 0,880 0,990 1,000 0,956 

12 Leme Sul 0,875 0,992 1,000 0,955 

13 Botafogo, Urca Sul 0,888 0,990 0,979 0,952 

14 Maracanã Norte 0,882 0,993 0,957 0,944 

15 Glória Sul 0,873 0,994 0,954 0,940 

Fonte: Adaptado de Data Rio (2019), 

Dados Básicos: IBGE micro dados dos Censos Demográficos 1991 e 2000.  
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Traçado o perfil do consumidor e analisados os indicadores do IDH dos bairros cariocas, 

é possível afirmar que o local com maior potencial para realizar a produção em fazendas 

verticais está na zona sul e no bairro da Barra da Tijuca da cidade do Rio de Janeiro. Por possuir 

a parcela da população com maior poder aquisitivo, maior nível escolaridade e maior 

disponibilidade de pontos de venda em supermercados e lojas especializadas, esses bairros 

abrigam a maior parcela do mercado consumidor de produtos considerados mais saudáveis e 

sustentáveis. Ainda por possuir diversas comunidades inseridas nessas regiões, não impede 

aqueles que possuem baixa renda, de comprar esse tipo de produto, sendo assim, a região que 

abrange as mais diversas classes sociais e possui maior facilidade de dispor o produto em 

diferentes pontos de venda. 

 

4.4. PREÇO DE VENDA  

Um levantamento de preços realizado nos principais supermercados dos bairros 

supracitados, Zona Sul, Pão de Açúcar e Hortifruti, resultaram na Tabela 8 abaixo. Que 

apresenta uma amostra dos valores praticados dos diferentes tipos de alface, no modelo de 

embalagens higienizadas e prontas para consumo, na data da pesquisa (20 de dezembro de 

2021). 

Tabela 8 - Preços dos tipos de alface. 

Supermercado Produto Porção  Preço  

Hortifruti Alface Americana – Higienizada/Embalada Unidade  R$       7,99  

Hortifruti Alface Crespa – Higienizada/Embalada Unidade  R$       5,99  

Hortifruti Alface Lisa - Higienizada/Embalada Unidade  R$       6,99  

Pão de açúcar Alface Americana - Higienizada/Embalada 170g  R$       7,99  

Pão de açúcar Alface Crespa - Higienizada/Embalada 170g  R$       5,99  

Pão de açúcar Alface Lisa - Higienizada/Embalada 170g  R$       5,99  

Zona Sul Alface Romana – Higienizada/Embalada Unidade  R$       7,99  

Zona Sul Alface Americana – Higienizada/Embalada Unidade  R$       7,99  

Zona Sul Alface Crespa – Higienizada/Embalada Unidade  R$       7,99  

Zona Sul Alface Lisa - Higienizada/Embalada Unidade  R$       7,99  

Média    R$       7,29 
Fonte: Elaboração Própria (2021). 

Ao analisar a Tabela 7 e considerando que os preços da alface produzida no modelo de 

negócio abordado neste trabalho concorrerão com o público-alvo consumidor de alface 

orgânica e embalada, pronta para consumo, é necessário determinar o preço de venda a partir 

da referência obtidas através da pesquisa de mercado realizada. Dessa forma o preço de venda 

ao cliente final deve ser de aproximadamente até R$ 7,29 reais por embalagem, para garantir a 

aceitação inicial e competitividade do produto no mercado.  
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4.5. ESTRATÉGIA DE COMERCIALIZAÇÃO 

 Após identificar qual o Segmento de Clientes e onde ele predomina no município do 

Rio de Janeiro, é fundamental definir quais Canais serão utilizados para garantir o alcance, 

contato e entrega do produto ao público-alvo definido. Os Canais definem a Estratégia de 

comercialização do modelo de negócio proposto e devem ser muito bem avaliados pois eles 

também influenciam diretamente nos custos e retornos na produção e venda da mercadoria. 

 Depois do início da pandemia de COVID-19, os aplicativos de delivery como Rappi, 

Ubereats e iFood, ganharam ainda mais visibilidade. Esses canais de venda online permitem 

um contato mais direto entre o consumidor e a empresa, facilitando o reconhecimento do 

público-alvo, afim de saber quais são seus desejos, preferências e ainda coletar feedbacks 

positivos e negativos.  

 Além do benefício de conexão entre empresa e consumidor, outro fator de suma 

importância é o baixo custo de fazer vendas online, pois dessa forma não é necessário ter um 

ponto físico de vendas (que inclui custos de operação elevados), ou ter custos de repasses ao 

disponibilizar o seu produto em supermercados, diminuindo a margem de lucro da empresa para 

manter o preço de venda competitivo.  

 A partir dessa estratégia, será estabelecida a parceria com a plataforma iFood, por ser a 

mais conhecida, com o plano Entrega que inclui o principal benefício que é a entrega com os 

parceiros iFood. As condições desse plano são: a mensalidade de R$ 130,00, comissão de 23% 

sobre os pedidos e a taxa de 3,50% para pedidos pagos via plataforma (referente ao custo das 

transações de operadoras de cartão). A Figura 20 abaixo, apresenta os benefícios e condições da 

parceria. 
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Figura 20 - Condições dos planos iFood. 

 

Fonte: https://parceiros.ifood.com.br/restaurante. 

 

4.6. VIABILIDADE ECONÔMICA 

Para considerarmos o modelo de negócio viável economicamente, foi necessário 

determinar os parâmetros de análise para os principais indicadores econômicos mais utilizados 

no mercado. 

• Payback: 10 anos, como referência foi utilizada a depreciação dos equipamentos 

e o seu tempo de vida útil, principalmente das lâmpadas de LED, que são de 

aproximadamente 10 anos; 

• Valor Presente Líquido (VPL): É necessário apresentar um valor > R$ 0,00; 

• Taxa Mínima de Atratividade (TMA): Foi determinado 12,25%, utilizando 

como referência a taxa básica de juros (SELIC) atual de 9,25%, além de um percentual 

de prêmio de risco pelo investimento de 3,00%; 

• Taxa Interna de Retorno (TIR): Para que o projeto seja considerado atrativo do 

ponto de vista financeiro, precisa ser maior que a TMA. 

  

https://parceiros.ifood.com.br/restaurante
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1. DEFINIÇÃO DO LAYOUT DE PRODUÇÃO 

Para alcançar a capacidade máxima de produção considerando as dimensões do 

container constatou-se que seria possível inserir 14 racks de produção e ainda existir uma área 

útil para circulação e manipulação do produto. Abaixo é possível observar o layout do módulo 

produtivo na Figura 21 

Figura 21 - Planta baixa do layout da unidade de produção 

 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 De acordo com o fabricante, cada Rack possui a capacidade de produzir 325 pés de 

alface por ciclo de crescimento. Consequentemente o potencial produtivo do container é de 

4.550 plantas ao mês, totalizando uma produção anual de aproximadamente 54.600 (cinquenta 

e quatro mil e seiscentos) plantas. 

 As figuras: Figura 22, Figura 23 e Figura 24 foram elaboradas para ilustrar como seria 

o funcionamento do módulo produtivo com todos os Racks em funcionamento e possuir uma 

melhor perspectiva de que realmente é possível obter tal capacidade de produção em apenas 

66,83 m². 

Figura 22 - Ilustração do funcionamento dos racks de produção. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2021 
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Figura 23 - Detalhe do crescimento das plantas e iluminação de LED 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2021. 

 

Figura 24 - Ilustração Frontal do container em funcionamento. 

 

Fonte: Elaboração própria, 2021.  
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5.2. PROJEÇÃO DE CUSTOS E RECEITAS 

5.2.1 Investimento Inicial 

Para a construção e montagem do módulo produtivo é necessário realizar o investimento 

inicial nos equipamentos já citados neste trabalho, para este modelo em questão serão 

adquiridos um container High Cube 40’, 14 racks de cultivo SmartAgro NFT 4.0, 01 ar 

condicionado de pelo menos 36.000 BTU e bomba para hidroponia. Os custos desses 

equipamentos foram obtidos através de pesquisas de mercado e estão apresentados na Tabela 9 

a seguir: 

Tabela 9 - Custo de equipamentos 

Equipamento Custo unitário Custo total 

Container R$ 15.000,00 R$   15.000,00 

Racks* R$ 22.200,00 R$ 310.800,00 

Ar condicionado R$ 13.000,00 R$   13.000,00 

Reservatório R$   1.500,00 R$     1.500,00 

Bomba R$      500,00 R$        500,00 

TOTAL  R$ 340.800,00 
Fonte: Elaboração própria, 2021. 

*O custo unitário de cada rack é de aproximadamente US$4.000,00 de acordo com o 

fabricante, considerando a cotação do dólar dia 09/12 a R$ 5,55. 

5.2.2. Custos Fixos 

Os custos fixos de um negócio são os gastos que permanecem constantes, independente 

da produção ou do volume de vendas da empresa, para este modelo serão considerados os custos 

de aluguel do galpão ou armazém para alocar o container e o custo dos encargos para a mão-

de-obra.  

• Para determinar o custo com mão-de-obra e quantos funcionários seriam necessários, 

utilizamos como referência o modelo da Freight Farms, The Greenery S um container 

pré-fabricado que possui aproximadamente a mesma capacidade produtiva do modelo 

proposto e, de acordo com o fabricante, considera necessário apenas 01 funcionário para 

cuidar e manipular toda a produção. Através de uma busca online para determinar o 

salário médio de um engenheiro agrônomo, diversos canais apresentam o valor de R$ 

5.500,00 mensais em regime CLT de todo o Brasil. A partir desses valores, o custo anual 

com mão-de-obra qualificada é de R$ 66.000,00   

• Utilizando sites de aluguéis de imóveis, estimou-se que os custos com aluguel, 

condomínio e IPTU de um galpão ou armazém com pelo menos 70 m² de área útil para 
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acomodar o container na Zona Sul do Rio de Janeiro é de aproximadamente R$ 3.500 

mensais, totalizando R$ 42.000 ao ano. 

• Mensalidade da plataforma Ifood com o plano Entrega: R$130,00, resultando em 

R$1560,00 anualmente. 

A partir dos custos fixos considerados, o custo total anual fixo é de R$ 109.560,00.  

 

5.2.3. Custos Variáveis 

Os custos variáveis são todos aqueles que se alteram de acordo com a produção e o fluxo 

da empresa, ou seja, dependem da quantidade de produtos vendidos. Os principais custos 

variados considerados são: 

Consumo de energia elétrica: Como existe pouco material disponível para ser usado 

como referência do consumo de energia elétrica utilizado em uma fazenda vertical inserida em 

container, utilizamos novamente o modelo da Freight Farms, The Greenery S que possui uma 

capacidade de produção similar ao do modelo criado e utiliza praticamente os mesmos 

equipamentos elétricos como luzes LED, Ar-condicionado e bombas hidráulicas. De acordo 

com a especificação técnica do Greenery S o consumo de energia é de 178 kWh/dia. Aplicando 

a tarifa básica de consumo comercial da Light RJ para o município do rio de janeiro de R$ 

1,07/kWh, estima-se um gasto mensal de R$ 190,46/dia resultando em um gasto mensal de R$ 

5.713,8 e R$ 68.565,60 anual.  

Consumo de Água: Para o consumo de aproximadamente 3.500 litros (3,5m³) de água 

mensalmente para abastecer o reservatório. Para o cálculo desse custo considera-se a tarifa 

vigente da CEDAE-RJ para categoria Comercial até 20m³ de R$ 17,01 /m³, resultando em um 

valor de R$ 59,53/mês. 

Insumos (Sementes): Através de uma busca online, é possível encontrar embalagens 

de 5.000 sementes peletizadas de diferentes espécies de alface variando entre R$ 69,90 e R$ 

165,90, tomando como média temos o valor de R$ 117,90 gastos mensalmente na aquisição de 

sementes. 

Insumos (Nutrientes): Para adquirir os nutrientes necessários para os 3.500 litros de 

solução nutritiva, foi realizada novamente uma pesquisa de mercado e foram encontradas 

embalagens para 1.000 litros por R$ 39,90, considerando que seriam necessárias 04 
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embalagens, o custo total com os nutrientes para a solução será de aproximadamente R$ 159,60 

mensais. 

Todos os custos variáveis estão discriminados na Tabela 10 abaixo, considerando não 

só o custo mensal, mas também o anual que será o valor utilizado para o cálculo de fluxo de 

caixa do modelo de negócio. Como resultado, pode-se observar que o custo variável total é de 

R$ 72.610,02 anualmente.  

Tabela 10 - Custos variáveis 

Item Qntd Unidade Preço 

Unitário 

Preço total 

(mês) 

Preço Total 

(Ano) 

Energia 

elétrica 
5340 kWh/mês  R$      1,07   R$    5.713,80   R$ 68.565,60  94,43% 

Água 3,50 m³/mês  R$    17,01   R$         59,54   R$      714,42  0,98% 

Sementes 1,0 Embalagem  R$  117,90   R$       117,90   R$   1.414,80  1,95% 

Solução 

Nutritiva 
4,0 Embalagem  R$    39,90   R$       159,60   R$   1.915,20  2,64% 

Custo Total     R$                72.610,02 
Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 

5.2.4. Projeção de Receitas 

A projeção das receitas de um projeto, é utilizada para identificar a capacidade de 

faturamento de um determinado negócio. Essa projeção deve ser realizada de forma que retrate 

a realidade e preveja diferentes situações possíveis para o investidor. Dessa forma, algumas 

premissas consideradas são: 

• Nunca considerar o início da projeção com a capacidade total de geração de receita; 

• Projetar o aumento das receitas ao longo do tempo, com a solidificação da marca e 

expansão no mercado na qual está inserida; 

• Considerar pelo menos três cenários, o otimista, o realista e o pessimista. 

 Sabendo que o preço de venda ao consumidor final deve ser baseado na média de 

mercado de para que o produto seja competitivo, mas dependendo do cenário considerado a 

empresa pode ser mais ousada ou mais conservadora com o preço de venda a ser praticado. 

 O valor utilizado em cada cenário é definido como o limite máximo de preço praticado 

e a partir dele, considerou-se todos os outros encargos necessários para viabilizar a operação, 

dentre eles, os repasses às plataformas de delivery que realizam os serviços de acesso do 



58 

 

consumidor ao produto, entrega a domicilio e transações financeiras. A plataforma iFood exige 

uma comissão de 23% sobre a venda e uma taxa relacionada às transições financeiras de 3,50%.  

 Além disso, ainda existe a tributação de impostos para Micro e Pequenas empresas 

através do Sistema Simples Nacional. Verificando o Anexo I para empresas enquadradas no 

ramo do Comércio, deve ser cobrada uma alíquota de 7,30% sobre a receita bruta com R$ 

5.940,00 a ser deduzido, que também será levado em consideração nos cálculos das projeções.  

Tendo em vista que a capacidade máxima de produção do modelo proposto é de 54.600 

plantas ao ano, serão feitas projeções de vendas em três cenários, com três valores de venda, 

R$ 8,00 para o cenário otimista, R$ 7,60 para o cenário realista e R$ 7,29 para o cenário 

pessimista: 

• Cenário 01 (otimista): 65% de vendas no primeiro ano, 80% no segundo ano 

alcançando 100% das vendas no terceiro ano em diante. Com um preço de venda 

equivalente aos maiores preços encontrados no mercado de R$ 8,00. 

• Cenário 02 (realista): 65% de vendas no primeiro ano, 80% no segundo ano e 

finalmente alcançar 100% das vendas a partir do 3º ano. Com um preço de entre o 

maior preço e a média encontrada no mercado de R$ 7,65.  

• Cenário 03 (pessimista): 50% das vendas no primeiro ano, 65% no segundo ano, 

80% a partir do terceiro ano e nunca alcançar a capacidade máxima de 100% de 

vendas. Com o produto a um preço de venda na média do mercado de R$ 7,29. 

  



59 

 

5.3. CÁLCULO DE VIABILIDADE ECONÔMICA 

 

O cálculo de viabilidade econômica de um projeto tem como objetivo medir se um 

determinado investimento é viável ou não. Essa análise visa comparar os retornos esperados ao 

longo de um determinado período para a tomada de decisão de realizar ou não o investimento. 

Este é um cálculo muito importante para o investidor avaliar se o risco do investimento vai de 

fato trazer um retorno financeiro maior do que um investimento de baixo risco com um retorno 

mais seguro. Para realizar esse cálculo algumas estimativas foram realizadas ao longo deste 

trabalho, são elas: Projeção de custos, despesas e investimento inicial, determinação dos 

indicadores financeiros utilizados para determinar a viabilidade e a projeção de receitas. A 

Tabela 11 abaixo apresenta o resumo de todas as projeções e indicadores necessários para a 

realização do cálculo do fluxo de caixa do projeto e, consequentemente, da viabilidade 

econômica.  

Tabela 11 - Resumo das projeções 

Projeções 

Investimento em Equipamentos R$ 340.800,00 

Custos fixos R$ 109.560,00 

Custos variáveis R$ 72.610,02 

Taxa mínima de atratividade (TMA) 12,25% 

Impostos (Simples Nacional) 7,30% 

Payback máximo esperado 10 anos 

Produção (unidades/ano) 54.600 

 Cenário 01 Cenário 02 Cenário 03 

Preço de venda (consumidor final) R$ 8,00 R$ 7,65 R$ 7,29 

Receita Bruta (100% vendas) R$ 436.800,00 R$ 417.690,00 R$ 398.034,00 

Receita Bruta (80% vendas) R$ 349.440,00 R$ 334.152,00 R$ 318.427,20 

Receita Bruta (65% vendas) R$ 283.920,00 R$ 271.498,50 R$ 258.722,10 

Receita Bruta (50% vendas) R$ 218.400,00 R$ 208.845,00 R$ 199.017,00 

Receita após repasses ao iFood (100%) R$ 321.048,00 R$ 307.002,15 R$ 292.554,99 

Receita após repasses ao iFood (80%) R$ 256.838,40 R$ 245.601,72 R$ 234.043,99 

Receita após repasses ao iFood (65%) R$ 208.681,20 R$ 199.551,40 R$ 190.160,74 

Receita após repasses ao iFood (50%) R$ 160.524,00 R$ 153.501,08 R$ 146.277,50 
Fonte: Elaboração Própria, 2021. 

A Tabela 11 apresenta o valor da receita bruta de cada cenário e o valor da Receita após 

o pagamento dos repasses à plataforma iFood, estima-se que seja pago mensalmente nos 

cenários 01, 02 e 03, R$ 9.646,00, R$ 9223,99 e R$ 8.789,92 respectivamente à plataforma. 

Mesmo sendo um valor relativamente elevado, foi avaliada a possibilidade de adquirir um 

veículo próprio e estruturar o próprio setor de entregas, entretanto para isso, seria necessário 
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levar em conta diversas variáveis como o preço do combustível, seguros e encargos trabalhistas 

de um regime CLT, sem contar em toda a logística necessária para operar o setor. Além da 

entrega, também seria necessário um investimento em desenvolvimento de sites e plataformas 

para conectar o consumidor final ao produto, elevando os custos de marketing e divulgação. 

Dessa forma, foi mantida a decisão de utilizar esse serviço terceirizado no momento inicial para 

facilitar a operação e posteriormente, com a solidificação da empresa no mercado avaliar a 

possibilidade de estruturar o próprio setor de entregas e plataforma de vendas. 

A partir das projeções e indicadores apresentados na Tabela 11 foi realizado o cálculo 

do fluxo de caixa do modelo proposto nos diferentes cenários definidos. Os fluxos de caixa são 

apresentados na Tabela 12, Tabela 13 e Tabela 14 a seguir: 
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Tabela 12 - Fluxo de Caixa (Cenário 01) 

 

Fonte: Elaboração própria, 2021 

O Fluxo de caixa considerando o cenário mais otimista apresenta um investimento vantajoso aos olhos de um investidor, todos os 

indicadores se mostraram aceitáveis com um VPL de R$ 154.751,13 maior que zero, uma Taxa Internar de Retorno (TIR) de 20,56% maior que a 

TMA de 12,25% e um payback de 4 anos e 5 meses. A partir desses indicadores pode-se considerar que esse cenário iria trazer retornos aos 

investidores e a partir do momento que as vendas alcançarem 100% do volume de produção a empresa teria um saldo anual de R$ 112.931,58. 
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Tabela 13 - Fluxo de Caixa (Cenário 02) 

 

Fonte: Elaboração própria, 2021 

O Fluxo de caixa considerando o cenário mais realista também apresenta um investimento vantajoso aos olhos de um investidor, todos os 

indicadores se mostraram aceitáveis com um VPL de R$ 89.949,41 maior que zero, uma Taxa Internar de Retorno (TIR) de 17,21% maior que a 

TMA de 12,25% e um payback de 4 anos e 11 meses. A partir desses indicadores pode-se considerar que esse cenário iria trazer retornos aos 

investidores e a partir do momento que as vendas alcançarem 100% do volume de produção a empresa teria um saldo anual de R$ 100.280,76. 
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Tabela 14 - Fluxo de Caixa (Cenário 03) 

 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

Já o terceiro e último cenário mais pessimista não se apresenta atrativo, todos os indicadores não são satisfatórios. O VPL de menor que 

zero, uma Taxa Internar de Retorno (TIR) menor que a TMA de 12,25% e um payback superior a 10 anos, indicam que esse cenário não vale o 

investimento. 

A partir dos resultados apresentados nas tabelas acima, os três cenários considerados são comparados na Figura 25 para que seja possível 

ilustrar a diferença no tempo de retorno do investimento e o impacto econômico que pode ser gerado a partir de uma má decisão do preço de venda 

do produto e caso as vendas não atinjam a expectativa, assim como a possibilidade de ter um modelo de negócio de sucesso caso as escolhas sejam 

assertivas e as expectativas sejam alcançadas. 
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Figura 25 - Fluxo de Caixa Acumulado dos cenários projetados 

 

Fonte: Elaboração Própria, 2022. 

 

Dessa forma, podemos observar que uma fazenda vertical ainda é um modelo de negócio que apresenta altos custos de operação, 

principalmente relacionado ao consumo de energia elétrica, e ainda existe o fato de estar dependente do abastecimento da concessionária de energia. 

Caso seja um sistema com gerador de emergência, encarece ainda mais os custos de aquisição de equipamentos, que também ainda é um 

investimento muito elevado visto que não existe um fornecedor de racks de cultivo de baixo custo no cenário nacional.  

Outro aspecto relevante a ser considerado, é a necessidade de o produto ser vendido acima da média de mercado para obter o retorno 

financeiro do investimento, caso o produto não tenha a aceitação ou não entregue valor ao consumidor final, o cenário pessimista mostra que 

mesmo vendendo o produto na média do mercado, se não atingir a capacidade máxima de venda, o negócio não vai entregar retorno financeiro. 

Em suma, as fazendas verticais ainda carecem de alternativas de suprimento energético e tecnologias de baixo custo para tornar esse modelo de 

negócio menos arriscado. 
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6.  CONCLUSÕES 

Através de tudo que foi abordado neste trabalho, conclui-se que as fazendas verticais 

urbanas ainda possuem muitos desafios no desenvolvimento deste tipo de modelo de produção. 

Por ser uma tecnologia muito recente, não existem muitos cases de sucesso no território 

nacional. Mas apesar dos desafios, também apresentam muitas oportunidades, e podem sim ser 

uma alternativa quando o assunto é garantir a segurança alimentar frente às mudanças 

climáticas e o crescimento populacional urbano. 

Os avanços da tecnologia vão ser capazes de viabilizar e popularizar ainda mais as fazendas 

verticais, trazendo novos métodos de cultivo e aperfeiçoando ainda mais os já existentes. Os 

diferentes cases de sucesso ao redor do mundo, apresentados neste trabalho, mostram que ainda 

há muito a ser explorado nessa nova forma de produzir alimentos seguros, livres de agrotóxicos 

e muito próximos de uma população que busca cada vez mais esse tipo de alimento. 

O mercado de olerícolas no município do Rio de Janeiro ainda é muito dependente do 

fornecimento por parte dos outros municípios e da agricultura convencional. A agricultura 

urbana, principalmente as fazendas verticais, podem explorar essa necessidade dentro de um 

ambiente extremamente urbanizado, onde o metro quadrado é algo que se torna mais valioso a 

cada dia. Encontrar formas de maximizar sua utilização é sinônimo de inovação. 

Através do modelo de negócio proposto, é possível concluir que os cenários otimista e 

realista possuem viabilidade econômica ao apresentar um payback menor que 05 anos, receita 

líquida superior a R$ 100.000,00 ao ano e indicadores financeiros como VPL e TIR atraentes 

aos investidores dispostos a desenvolver esse novo tipo de produção de alimentos. Mas é 

importante ressaltar que o sucesso do negócio está diretamente atrelado ao encontro e alcance 

do Segmento de Clientes correto, que estejam dispostos a pagar um valor acima da média do 

mercado, por um produto de valor agregado com grande confiabilidade, segurança e que 

promove a sustentabilidade e preservação do meio ambiente. 

Entretanto, pela falta de referências ainda é um modelo muito sensível e aberto a melhorias. 

Qualquer decisão equivocada impacta significativamente no fluxo de caixa, como é o caso do 

cenário pessimista que buscou se adequar ao preço médio do mercado e não conseguiu alcançar 

o volume máximo de vendas, logo, não se mostrou viável economicamente. Além disso, buscar 

alternativas para minimizar os principais custos que impactam negativamente o fluxo de caixa 
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que é exatamente o custo com a terceirização das entregas e plataforma de compra e venda, 

assim como a aquisição de equipamentos. 

Para trabalhos futuros existem diversos pontos de melhoria como, projetar o modelo de 

negócios com diferentes cenários, diferentes métodos de cultivo como a aeroponia que vem 

ganhando mais visibilidade nesse tipo de produção, diferentes modelos de comercialização e 

principalmente desenvolver uma estrutura de produção própria, de baixo custo, como nos 

principais cases de sucesso ao redor do mundo, que optaram por investir na própria tecnologia 

ao invés de adquirir um sistema pronto. Como não existe fabricantes de racks de cultivo no 

cenário nacional, ainda há a possibilidade de desenvolver um modelo próprio e comercializar a 

tecnologia, para prover esse tipo de solução aos demais brasileiros interessados nesse negócio 

ainda novo no mundo, e embrionário no Brasil.  
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