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Resumo 
Esta dissertação centra-se na cultura da romã, abordando vários pontos como as 

exigências edafoclimáticas; floração; frutificação; modos de propagação; práticas 

culturais; colheita e pós colheita, aplicações do fruto; doenças e pragas, permitindo 

conhecer a cultura. Baseado neste cultivo foi colocada a questão de partida que levou ao 

desenvolvimento do projeto, a construção de uma central fruteira.  

Identificado o principal problema, que consiste na situação de desvantagem que 

os agricultores de pequena dimensão têm comparativamente com as grandes empresas, 

foi desenvolvido um estudo, de forma a identificar as reais dificuldades e obstáculos 

relativos à conservação e escoamento do produto, o qual foi realizado através de um 

questionário feito aos agricultores produtores de romã da região de Beja. Verificada a 

existência de vários constrangimentos, foi elaborado um estudo de viabilidade para a 

construção de uma central fruteira na região de Beja, sendo esta a principal solução 

referida pelos agricultores, para a resolução dos seus problemas. 

Este estudo, quer na ótica do projeto, quer na ótica do investidor apresentou 

resultados favoráveis, pelo que se concluiu que o investimento na central fruteira é um 

projeto viável.  
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Abstract  
 

This dissertation focuses on the  promegranate culture, tackling various points 

such as edaphoelimatie requeriments, flowering; fruiting; ways of propagations; cultural 

pratics; harves and post- harvest applications of the fruit; diseases and pest, allowing to 

know the crop. Based on this cultivation was asked the question os starting tha led to the 

development of the project, the construction of a fruit plant.  

 

The mani problema identified is the disadvantage tha small fruit farmers have 

compared to large  comparies. So a study was developed in order to identify the real 

difficulties and obstacles related to the conservation and selling out of the product, 

which was carried out through a questionnaire made to pomegranate farmers in the 

region of Beja. After verifying the existence of several adversities, a feasibility study 

was prepared for the construction of a fruit plant in the region of Beja, as this was the 

main solution mentioned by fruit farmers so that they could solve their problems.  

 

Either from the perspective of the project or from the point of view of the 

researcher, this study has favourable results, from which it was concluded that the 

investimento in the fruit plant is a sustainable project.  
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Abreviaturas 
 

RH- Recursos Humanos   
FSE- Fornecimentos e Serviços Externos 
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I – INTRODUÇÃO 
 

Na região de Beja, foi sempre comum encontrarmos algumas romãzeiras, cujos 

frutos, na generalidade, eram utilizados para consumo doméstico.  

O Algarve era a região com maior representatividade de produção de romã, com 

cerca de 95 % do total do país; contudo com a construção da barragem do Alqueva e o 

consequente aumento da área com possibilidade de regadio, o Alentejo começou a 

apostar mais na produção de romã, devido à existência de condições edafoclimáticas 

favoráveis, pelo que a consequência direta foi o aumento de projetos agrícolas com esta 

cultura. De acordo com o Anuário da EDIA, em 2019, a área de plantação foi de 285 ha, 

sendo que em 2020 foram inscritos mais 201 ha de romãzeiras no perímetro de rega do 

Alqueva. Neste contexto, a barragem do Alqueva veio incrementar benefícios e 

vantagens comparativamente com outras regiões do país, pelo facto de terem sido 

implementadas técnicas como o regadio, que proporciona não só que o fruto tenha 

maior qualidade, como também que possa atingir preços mais elevados nos mercados.   

Este estudo tem como principais objetivos a resolução de um problema 

identificado junto de agricultores da região de Beja, concretamente a necessidade de 

existir uma entidade que possa assumir o armazenamento, a conservação e a 

comercialização da romã, uma vez que se trata de um fruto que precisa de condições de 

conservação exigentes e muito especiais para que mantenha a sua qualidade, não só a 

nível de sabor, mas também ao nível do aroma e da textura. 

Desta forma, propusemo-nos estudar a possibilidade de comercialização da romã 

na região de Beja e a possibilidade da construção de uma central fruteira, apresentando 

um estudo de viabilidade da mesma. Os pontos fulcrais do trabalho foram os seguintes: 

1) uma revisão acerca do estado de arte da cultura, referenciando obras e estudos 

temáticos pertinentes e com relevância no enquadramento da mesma; 2) a elaboração de 

um questionário aos produtores de romã do distrito de Beja (10 produtores) e não a uma 

amostra para se obter, desta forma, uma representatividade maior.
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No questionário, cujas características se descrevem em pormenor no capítulo dos 

Procedimentos Metodológicos, são pedidas a caracterização dos fruticultores, bem 

como as dificuldades e necessidades com que os mesmos se confrontam e necessitam 

ver colmatadas. 

O tratamento das respostas aos questionários e a análise dos dados, 

proporcionaram um panorama da problemática na região de Beja e, por último, foi 

efetuado um estudo de viabilidade da construção de uma central fruteira, não só para a 

romã, sendo que o principal foco foi este fruto, uma vez que este precisa de condições 

bastantes exigentes de conservação. 

Os produtores desta cultura necessitam de apoios de vária ordem, tais como os 

de natureza científica conseguida a partir da investigação, os de índole formativa com 

pequenos cursos/ações de formação e ainda a nível monetário, como incentivo à prática 

do cultivo, tratamento e desenvolvimento de todos os pormenores com viabilidade de 

sucesso.
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Capítulo 1 - CARACTERIZAÇÃO DA CULTURA DA 

ROMÃZEIRA 
No capítulo subsequente, serão abordados vários temas acerca da romãzeira, 

para um conhecimento generalizado da cultura da mesma, sob vários aspetos, sempre 

identificados. 

 

1 -  Origem 

 
Figura 1 - Centro de origem e diversidade das plantas cultivadas  

Fonte: Sánchez- Monge, 1974 

 

Segundo Moreno e Garcia (s/d), a romã é um fruto, cujo cultivo se conhece 

desde a Antiguidade, é originária do Centro do Médio Oriente que inclui a Ásia Menor, 

a Transcaucásia, o Irão e as terras altas do Turquemenistão (figura 1), estendendo-se 

posteriormente pelo resto da Ásia e pelo Mediterrâneo. Atualmente, já se difundiu pelos 

cinco continentes, tendo os espanhóis assumido o papel de pioneiros, quando levaram a 

romãzeira para o continente americano, onde a área de cultivo apresentou, então, um 

contínuo crescimento. 
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2 - Generalidades 

A romã representa o símbolo da fecundidade e da fertilidade devido ao facto de 

possuir uma grande quantidade de sementes e é ainda considerada o símbolo do amor, 

da vida, do sagrado e do nascimento. Na Ásia, a romã está associada aos órgãos 

femininos, é o símbolo do desejo, assim como na Índia, onde, muitas vezes, a mulher 

tomava o sumo da romã a fim de assegurar a fertilidade e combater a esterilidade. 

Paralelamente, ao referenciar a origem da cultura, Moreno (s/d) afirma que, na 

tradição judaica, o feriado designado “Rosh Hashanah” é o dia em que começa o ano 

judaico, sendo comum nesse dia consumir romãs, como símbolo de garantia de 

prosperidade, abundância, ventura e riqueza. Por outro lado, no cristianismo, a romã 

simboliza a perfeição divina e o amor cristão. Assim também, na maçonaria, a romã é o 

emblema da união dos maçons, em que a semente do fruto significa a solidariedade e a 

humildade. Finalmente, na mitologia grega, a romã esteve associada a algumas deusas 

como Hera (deusa das mulheres, do casamento) e Perséfone (deusa da agricultura, da 

natureza, das estações, e dos frutos), sendo que ambas são o símbolo da fecundidade e 

da_renovação. 
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3 - Classificação Taxonómica 
A romãzeira pertence à classe das dicotiledóneas, à família Punicaceae, ao 

género Punica e espécie Punica granatum L., conforme se observa no quadro 1. 
 

Quadro 1- Classificação taxonómica  da romãzeira (Punica granatum L.) 
 

Divisão Fanerogâmicas 

Subdivisão Angiospérmicas 

Classe Dicotiledóneas 

Subclasse Arquiclamideas 

Ordem Myrtales 

Família Punicaceae 

Género Punica 

Espécie Punica granatum L. 

         

                   Fonte: Regato, s/d 
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4 - Classificação Morfológica 
 

Moreno e Martinez-Valero, (1992); Agustí, (2010) citado em Guisado (2018), a 

romãzeira é um arbusto caducifólio que pode alcançar os 6 metros de altura (figura 2a). 

A sua raiz é muito superficial, horizontal, sem raiz principal significativa. Caracteriza-

se por ser nodosa, consistente, de cor avermelhada e com um grande poder de absorção 

de água e nutrientes em ambientes salinos. Durante o período juvenil tende a 

desenvolver numerosos rebentos junto ao solo, que de acordo com a área de cultivo são 

eliminados formando um ou vários troncos. Estes são de secção circular, com tendência 

a emitir chupões que devem ser eliminados para que não deem origem a árvores ou 

arbustos de porte reduzido. Os seus ramos são alternos e abertos, de espessura média e 

por vezes com espinhos no ápice. A casca ao envelhecer forma rachaduras e adquire 

uma cor acinzentada 

Agustí, (2010) citado em Guisado (2018), os gomos de inverno são foliares ou 

mistos, os foliares originam ramos com folhas e os mistos transformam-se em ramos 

com flores e folhas. Moreno e Martinez-Valero, (1992); Agustí, (2010) citado em 

Guizado (2018), as folhas (figura 2b) têm um tamanho compreendido entre 2 e 9 cm de 

comprimento e 1 a 3 cm de largura, aproximadamente, sendo inteiras, lisas opostas, sem 

estípulas, glabras, oblongas, caducas e de pecíolos curtos. A sua disposição é cruzada ou 

entrecruzada.  

Moreno e Martinez-Valero, (1992) citado em Guisado (2018), quando as folhas 

são jovens apresentam uma cor avermelhada, mas na fase adulta adquirem uma cor 

verde brilhante com o pecíolo avermelhado. A parte superior das folhas ostenta uma cor 

verde mais escuro que a parte inferior. 

Moreno e Martinez-Valero, (1992); Agustí, (2010); Gálvez e Vega, (2015) 

citado em Guisado (2018), as flores (figura 2c) são muito vistosas, pelo seu grande 

tamanho, forma e cor vermelha brilhante e algumas podem apresentar a cor branca. A 

sua biologia floral é caracterizada pela sua esterilidade, embora sejam completas e 

hermafroditas, os seus ovários encontram-se atrofiados. As pétalas variam de 5 a 9, 

enrugadas alternadas com as sépalas, finas, com mais de 300 estames e 8 carpelos. O 

fruto (figura 2d), denominado de balausta, é uma baga globosa coroada pelo cálice 

carnoso e persistente, de casca grossa e de cor avermelhada, formada por várias 

camadas polispermas, separadas por membranas (figura 3).  
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No seu interior encontram-se numerosas sementes gradas, carnudas, de forma 

prismática e lenhificadas por dentro (figura 3). A polpa é sumarenta vermelha, rosa, 

branca ou amarela, doce, adstringente, subácida ou ácida 

 

   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2- a) Árvore (porte) b) Folha; c) Flor; d) Fruto. 

Fonte: Regato, 2017; Serralves, s/d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Interior da romã. 

 Fonte: Sánchez e Barrachina, 2014 
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5  - Exigências Edafoclimáticas 

5.1 – Clima 
No que se refere às questões do clima, estas são tratadas, em pormenor, por 

Agustí (2010). Na opinião deste autor, o clima mais apropriado para o desenvolvimento 

do fruto é um clima subtropical, onde o período de temperaturas elevadas coincide com 

a fase de maturação da romã. Visto que se trata de uma espécie pouco exigente em água, 

suporta muito bem a seca, sobrevivendo em regiões em que a precipitação é inferior a 

200 mm/ano. Contudo, é de salvaguardar que o seu desenvolvimento é francamente 

melhor e os frutos apresentam  melhor qualidade em regiões com valores de 

precipitação a rondar 500-700 mm/ano. 

Adapta-se bem a locais onde as temperaturas não desçam além dos -15 ºC, 

existindo, no entanto, algumas cultivares que suportam temperaturas de -18 ºC a -20 ºC 

(Regato, s/d). 

É ainda importante referir a grande sensibilidade do fruto a geadas tardias, a 

partir da entrada em vegetação, assim como às geadas de primavera (Agusti, 2010). 
 

 

5.2- Solos 
De acordo com Agustí (2010), a romãzeira adapta-se a variadíssimos tipos de 

solos, pelo que não apresenta exigências específicas ao nível dos mesmos. Contudo, são 

visíveis melhores resultados em solos profundos e bem drenados, sendo que os solos 

com menor grau de humidade e alcalinos são favoráveis a uma colheita de maior 

qualidade. Globalmente, o solo ideal deve ser de textura ligeira, permeável, profundo e 

com um pH entre os 5,5 e os 7,2. 

 Ainda neste âmbito, é importante não esquecer que, caso se verifique um 

período de seca na época da floração, esta pode causar queda das flores e reduzir a 

colheita ao mínimo, acarretando prejuízos. 

 Por outro lado, quando a cultura é realizada em regadio, as suas necessidades de 

água são muito baixas, sendo que a asfixia radicular pode causar atrasos no seu 

desenvolvimento ou “in extremis” a morte da planta. Ainda na opinião de Agustí 

(2010), o facto de ser uma espécie que se adapta a solos pobres, a sua produtividade é 

menor quando se desenvolve neste tipo de solos.  
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6 -Floração e Frutificação 
Segundo a AJAP (2017), a floração tem lugar cerca de 1 mês após o 

aparecimento dos botões florais e, de acordo com a mesma fonte, no hemisfério norte, 

esta decorre entre abril e maio. A floração e a subsequente frutificação duram 

aproximadamente um mês, período durante o qual ocorrem três picos de floração. As 

romãzeiras podem produzir dois tipos de flores: hermafroditas, (flores em forma de 

vaso), e masculinas (flores em forma de sino). A flor em forma de sino tem a parte 

feminina pouco desenvolvida ou mesmo ausente, sendo infértil e, por essa razão, é 

designada por flor masculina. A flor em forma de vaso é fértil, sendo que o estigma se 

encontra posicionado de forma a possibilitar a autopolinização assim como a 

polinização entomófila, principalmente por abelhas. Contudo, o grau de frutos formados 

a partir de autopolinização varia entre cultivares.  

Assim, e em síntese, o fator que determina a capacidade produtiva é o número de 

flores fe min inas ,  ou seja, quanto maior o rácio de flores fe min inas ,  em relação 

às flores masculinas, maior será o potencial de produtividade da árvore (AJAP, 2017). 

Os frutos não climatéricos, isto é, são aqueles que apresentam um declínio lento 

e constante de sua taxa respiratória após a colheita, independentemente do estágio de 

amadurecimento em que foram colhidos, pois produzem baixas quantidades de etileno. 

Frutos desse grupo não podem ser colhidos antes da sua maturação, porque após a 

colheita entram geralmente em processo degenerescência. Assim, é opção a colheita 

entre 5 a 7 meses após a floração, mais especificamente do início de setembro ao início 

de novembro, dependendo das condições climáticas. 

 De lembrar, no entanto, que já existem cultivares, cuja colheita é realizada no 

final de agosto, tal como a cultivar ‘Purple Queen’.  
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Figura 4: Estados Fenológicos  

Fonte: Regato s/d 
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Segundo Regato (2017), quanto aos hábitos de frutificação, a romãzeira frutifica 

em ramos mistos, onde as flores hermafroditas podem encontrar-se dispostas de várias 

formas, a saber: coroando o ramo, solitárias ou em rácimos (2-7 flores), sendo mais 

normal aparecerem em número de 3 (flor terminal do ramo mais desenvolvida, 

originando um fruto de maior tamanho), coroando o ramo e aparecendo também flores 

ou rácimos de flores nos gomos axilares; semelhante ao anterior e ainda com flores em 

ramos antecipados (figura 4). Neste último caso, as flores sobre os ramos antecipados 

são mais pequenas e mais tardias, dando origem a frutos de pior qualidade. 

Ainda na opinião deste autor, a percentagem de vingamento dos frutos é mais 

alta nas flores formadas na madeira velha, comparativamente com as dos ramos do ano, 

embora a maior parte das flores se formem em ramos mistos do ano anterior.  

 

 

 

7 - Material Vegetal  
No que diz respeito ao material vegetal, existem três tipos de romãzeiras 

cultiváveis, mais especificamente a romãzeira comum de frutos doces, a romãzeira 

azeda, utilizada essencialmente para ornamentação e a romãzeira de frutos sem semente 

(cultivada e produzida no Médio Oriente) (Regato, 2017).  

Neste âmbito, e para que o sucesso e qualidade sejam uma realidade 

materializável, é obviamente necessário um cada vez maior e mais perfeito 

conhecimento acerca das técnicas de cultivo da romãzeira, bem como atuais e novas 

seleções de material vegetal com melhores características, tanto em termos de qualidade 

do fruto, como em produtividade. Tudo isto contribuirá, certamente, para uma crescente 

implementação e incremento da expansão desta cultura (Moreno, s/d). 
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 A cultivar mais característica e frequente denominada ‘Mollar de Elche’ é 

nativa de Elche e caracteriza-se por apresentar um fruto de tamanho médio-grande, de 

forma arredondada com sementes doces e macias, sendo que a cor externa do fruto é 

vermelha-amarelada e a cor interior apresenta uma tonalidade vermelha clara. No que se 

refere à casca, esta resiste bem ao manuseamento. O seu conteúdo em sólidos solúveis 

totais varia de 13,44 a 17,68 ºBrix, a acidez titulável situa-se entre 0,24 e 0,35.  

No que respeita à cultivar denominada ‘Valenciana’, esta apresenta um fruto de 

tamanho médio, o formato é arredondado, as sementes são doces e possui uma casca 

sensível ao manuseamento.  

Para Quiroz (2009),  citado em Guisado (2018), de um modo geral, as cultivares 

com teor de ácido cítrico inferior a 0,9 % são utilizadas normalmente para o consumo 

em fresco, cultivares com ácido cítrico acima de 1% são mais apropriadas para 

indústria. 

De acordo com Melgarejo (1993) citado em Guisado (2018) as cultivares de 

romã são categorizadas em: doces (0,15-0,48 % de ácido cítrico); agridoces (0,54- 0,91 

% de ácido cítrico) e azedas (2,34-2,69 % de ácido cítrico). 

 

Figura 5: Cultivar ‘Wonderful’  
  Fonte: Martínez e Hernández, (s/d.) 

 

 

 

Ainda neste âmbito, Martínez e Hernández (s/d) referem que a cultivar de 

romãzeira mais conhecida no mundo é a ‘Wonderful’, (figura 6), que se caracteriza por 

possuir frutos de tamanho médio a grande, com coroa alongada, coloração externa 

vermelha, sementes vermelhas pequenas e profundas e sabor ácido.  
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A ‘Wonderful’, figura 5, é a cultivar mais difundida no mundo e atualmente há 

muita variabilidade genética, ou seja, são conhecidos muitos tipos de ‘Wonderful’.  

De acordo com a Associação Portuguesa de Nutrição (2020), no quadro 2, é 

possível observar a origem, o período de colheita e as características inerentes a cada 

cultivar:  

 

 

Quadro 2: Características das cultivares 

Cultivar Origem Colheita Características º  Brix            

‘Wonderful’ Americana outubro- 

novembro 

Bagos ácidos; sementes grandes e 

semiduras. 

Casca: vermelho intenso 

19,7º Brix 

‘Acco’ Israelita setembro- outubro Sementes suaves. Casca: 

vermelho intenso 

21º Brix 

‘Bigfull’ Espanhola setembro- outubro Interior e casca vermelho intenso sem dados 

‘Kingdom’ sem dados outubro- 

novembro 

Pouco ácida, sementes semiduras; 

tamanho grande e muito 

produtiva. Casca: vermelho duro 

 

sem dados 

 

 

 

 

‘Mollar de 

Elche’ 

Espanhola setembro- 

novembro 

Interior rosa intenso e exterior 

rosado. 

13º a 17º 

Brix 

‘Pur

ple Queen’ 

Espa

nhola 

final agosto- 

outubro 

Semente tenra. Casca: vermelho 

escuro 

Sem dados 

‘Smith’ 

 

Californiana setembro- outubro Interior e exterior de cor 

vermelho intenso 

18,5º Brix 

‘Asseria’ Algarvia setembro- outubro Frutos grandes, bagos carnudos e 

vermelhos, sementes tenras e e 

pequenas. Casca: amarelo claro 

raiada de rosa/ vermelho 

Sem dados. 

Fonte: Associação Portuguesa de Nutrição, 2020 
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8 - Modos de Propagação da romãzeira  
 De acordo com Agustí (2010), as sementes são utilizadas para obter porta-

enxertos. Assim sendo, as sementes são estratificadas e posteriormente semeadas no 

outono ou na primavera, as plantas obtidas são repicadas  após um ano e, finalmente, 

são transplantadas no terceiro ano. No entanto, o método de propagação mais utilizado é 

o conhecido por “ propagação por estacas”. Assim, em fevereiro-março são cortadas 

estacas de 25-30 cm de comprimento e 0,5-1 cm de diâmetro, de preferência rebentos, 

que se colocam em substrato, quase totalmente enterradas, sendo que apenas o gomo 

terminal fica exposto e, cerca de um mês depois, surgem raízes. Além disso, no início 

do verão podem ser obtidos ramos ou rebentos do ano, dos quais se retiram todas as 

folhas exceto as mais apicais, que são plantados em substrato, em bancadas de 

enraizamento e ambiente protegido e, em poucos dias, começam a emitir raízes. Com 

este processo, consegue-se promover um maior vigor e um maior desenvolvimento da 

parte aérea, em detrimento do crescimento das raízes que, assim, é  menor.  

 Conforme Regato (2017), a multiplicação através de pôlas radiculares é fácil de 

realizar, uma vez que estas são produzidas em grande quantidade. Neste processo, 

podem ou não ocorrer enxertos e, em caso positivo, no ano seguinte ao da plantação, 

realiza-se a enxertia no intervalo temporal entre meados de abril e junho. Neste âmbito, 

utiliza-se normalmente a enxertia de escudo com um gomo ou de placa com dois 

gomos, sendo que as varas, (comprimento de 30-50 cm e diâmetro de 1 cm), de onde 

são retirados os gomos para a enxertia, são colhidas de lançamentos produzidos na 

primavera do ano anterior, uma a duas semanas antes do intumescimento dos gomos e 

são conservadas em câmaras frigoríficas à temperatura de 5-7 ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura: 6: Enxertia de escudo de olho vivo 

    Fonte: Regato, 2017 
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 Segundo Regato (2017), a escolha do ponto adequado deve ser efetuada no 

porta-enxerto ou padrão, cortando previamente os rebentos que nele existam. O porta-

enxerto ou padrão deve possuir a casca lisa e sem nós e, no ponto da enxertia, faz-se no 

mesmo uma incisão em T (figura 6). Posteriormente, extrai-se da cultivar pretendida, 

um gomo com uma porção de casca cortada em forma de escudo (com uma pequena 

porção do alburno e o pecíolo da folha, sendo que o limbo é retirado) e insere-se na 

linha da parte superior da incisão que foi efetuada na casca do padrão, de modo a 

conseguir- se simultaneamente o contacto com a casca e o envolvimento com os bordos, 

deixando apenas o gomo de fora. Seguidamente, ata-se com ráfia ou fita própria e 

passados 15 a 20 dias , se o gomo tiver abrolhado, o enxerto pode considerar-se pegado. 

Quando a circulação da seiva é excessiva, o gomo pode ficar afogado e, neste caso, deve  

fazer-se o corte em T invertido. Deve, ainda, cortar-se o cavalo a 15-20 cm acima da 

zona da enxertia, para cortar o fluxo de seiva e concentrá-la no ponto da referida 

enxertia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 7: Enxertia de placa 

       Fonte: Regato, 2017 

 

Para além da enxertia de escudo de olho vivo, existe ainda a enxertia de placa 

(figura 7), em que a porção de casca que rodeia o gomo não é em forma de escudo, mas 

de retângulo, tomando o nome de placa. No porta-enxerto ou padrão faz-se uma caixa, 

retirando um retângulo de casca e, em seguida, procede-se à inserção do gomo na caixa 

que foi aberta no porta-enxerto (Regato, 2017).  
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9. Práticas Culturais 

 

9.1- Plantação 
 Segundo Regato (2017), a preparação do terreno consiste numa mobilização 

profunda, (50-80 cm), realizada no verão ou nos princípios do outono, antes das 

primeiras chuvas. Seguem-se as mobilizações superficiais para nivelamento do terreno e 

enterramento da matéria orgânica, podendo realizar-se de imediato a plantação à rasa ou 

em camalhão, colocando as plantas em covas com a profundidade de 40 a 50 cm, à 

mesma profundidade a que estavam no viveiro.  

 A melhor época de plantação é na época da primavera, sensivelmente entre 

fevereiro e março, com plantas de 2 anos de viveiro, obtidas por multiplicação 

vegetativa através do enraizamento de estacas. Contrariamente, tratando-se de plantas 

de raiz protegida, a plantação pode ocorrer praticamente durante todo o ano, desde 

fevereiro a outubro, igualmente realizada à rasa ou em camalhão (evita o problema de 

asfixia radicular) e a abertura das covas pode ser efetuada 1 a 2 meses antes da mesma 

(Martínez e Hernández, s/d).  

 Nesta cultura, o  compasso mais utilizado é o tradicional, correspondendo a 6 x 

4 m, sendo que nas novas plantações se utilizam compassos de 4 x 2 m. Contudo, os 

compassos ideais devem ser de 6 x 3 m, 6 x 4 m, ou 5 x 3 m, pois com estes compassos 

mais largos, obtêm-se frutos de melhor qualidade e com menor percentagem de 

rachamento (Regato, 2017). 

Neste contexto, Agustí (2010) considera ainda que a colheita é facilitada, pois os 

frutos não roçam uns nos outros e adquirem uma melhor coloração do que em zonas 

com maior sombreamento, graças aos compassos mais apertados.  

 
 

9.2 Rega 
A metodologia mais simples e acessível para determinar as dotações de rega é 

conhecida como FAO56 que combina a evapotranspiração de referência, (ET0), 

ponderada com o coeficiente de cultura (Kc). 

 O objetivo da gestão da água de rega assenta essencialmente na determinação 

do volume de água a usar em cada aplicação, bem como do intervalo entre as regas, 

tendo em conta o défice de gestão permissível previamente fixado, em função da 

cultura, do seu estádio de desenvolvimento e do nível de produção pretendido.  
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Nos critérios tradicionais de gestão da rega, o objetivo de otimização é a máxima 

produção agronómica (produto comercializável), ou o máximo lucro, mas relativo à 

unidade (de volume) de água gasta na rega, isto é, máxima produção de frutos por m3 de 

água gasta na rega.  

Tendo como referência Agustí (2010), as necessidades hídricas da cultura na 

bacia do Mediterrâneo são estimadas entre 5000 a 7000 m3/ha/ano.  

 Segundo a revista científica, Agrícola Vergel (2014), a romãzeira precisa de 

rega regular durante a estação seca em áreas de cultivo áridas e semiáridas, para atingir 

a qualidade ideal e uma produção lucrativa.  

   Nesse sentido, os estudos de Intrigliolo et al. (2011), demonstraram que a 

aplicação da rega deficitária controlada (RDC), gera stresse controlado na planta em 

certos períodos fenológicos e pode favorecer o fruto durante o período de floração.  

É ainda importante referir que, de acordo com a Associação de Jovens 

Agricultores de Portugal, (AJAP), o sistema gota a gota apresenta inúmeras vantagens, 

não só ao nível do crescimento vegetativo das árvores, como ao nível da produtividade e 

tamanho dos frutos, para além do efeito positivo ao nível do consumo de água na 

plantação. Por outro lado, ao minimizar a acumulação de água na zona das raízes, 

minimiza, em paralelo, a possibilidade de ocorrência de asfixia radicular e o 

desenvolvimento de doenças, como é o caso da Phytophthora.  

Dependendo do tipo de solo e condições climáticas, pode alcançar-se uma 

quantidade total aproximada de água, por campanha, entre 5.000 e 6.000 m3/ha, para se 

conseguir uma boa resposta à rega, considerando que a mesma é aplicada no momento 

adequado e de forma correta (AJAP, 2017). 

 Para uma boa condução de rega, devem ser utilizados sistemas que medem a 

força de retenção da água no solo, como os tensiómetros e os “Watermark” (Martinez e 

Hernández, s/d).  
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9.3-Fertilização 
 A Associação de Jovens Agricultores Portugueses (AJAP), em 2017, refere a 

importância do azoto como o nutriente mais limitante da produção da cultura, uma vez 

que se trata do nutriente fundamental para o crescimento e vigor da árvore. Também o 

fósforo é importante para a formação das flores, favorecendo igualmente o 

desenvolvimento vegetativo e a estabilidade do sistema radicular e, finalmente, o 

potássio é basilar na qualidade dos frutos (AJAP, 2017). 

 Neste âmbito, e de acordo com Moreno e Hernandez (2003), o excesso de azoto, 

sem que haja um equilíbrio adequado de N-P-K, faz com que os frutos rachem antes da 

maturação, ao mesmo tempo que influencia negativamente o desenvolvimento da cor. 

Da mesma forma, os desequilíbrios hídricos são negativos para o controle do 

rachamento dos frutos. Por outro lado, o excesso de azoto na primavera pode causar um 

crescimento rápido, provocando a quebra dos ramos. Se associarmos esta quebra ao fato 

de a romãzeira ter uma lenhificação lenta, que pode favorecer a que os novos ramos se 

dobrem excessivamente, a romãzeira pode quebrar-se com o próprio peso.  

O potássio afeta favoravelmente o não rachamento dos frutos, talvez pelo fato de 

este elemento influenciar o mecanismo de fecho dos estomas, e fomentar uma maior 

flexibilidade da parede celular. Assim, permite um aumento do volume das células que 

impede o rachamento, antes de um rápido crescimento do fruto causado por uma rápida 

absorção de água. 

 Com base em Regato (2017), se o solo tiver níveis elevados de calcário ativo, 

pode surgir a clorose férrica, carência de ferro, pelo que o mesmo deve ser aplicado para 

colmatar a sua deficiência. Atualmente, é comum a utilização da fertirrega neste tipo de 

cultura.  

 Em síntese, antes de aplicar qualquer fertilização é necessário fazer uma análise 

foliar da romãzeira e verificar se os valores estão dentro dos limites ótimos, sendo que a 

melhor altura para a colheita de amostras de folhas é entre meados de julho e meados de 

agosto (Martinez & Hernández, s/d). 
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9.4– Poda 
A época ideal para a realização da poda é de dezembro a fevereiro, altura em que 

a árvore está em pleno repouso vegetativo. Efetivamente, a poda e a iluminação 

estimulam o crescimento das formações curtas, mas a poda drástica reduz a produção, 

pelo que o processo deve ser controlado de forma cuidadosa. 

Durante o período de vida da romãzeira praticam-se dois tipos de poda, a poda 

em verde e a poda em seco. Dentro desta última, registam-se ainda três tipos, 

nomeadamente a poda de formação, a poda de frutificação e a poda de rejuvenescimento 

(Martínez & Hernández, s/d). 

 

9.4.1- Poda de Formação 
 De acordo com Regato (2017), o sistema de condução em vaso é o mais 

utilizado nesta fruteira. Normalmente, forma-se um vaso baixo, com uma altura do 

tronco de 50 cm e três pernadas a formarem a copa, devendo ser retirados os ramos 

ladrões, que se formam no centro da copa e junto ao tronco, de modo a não permitir a 

formação de um arbusto, visto que é esta a tendência natural da árvore.  

 A poda de formação em eixo central revestido consiste num sistema de 

condução do crescimento da árvore, de forma a, que o eixo principal tenha um diâmetro 

superior a qualquer ramo lateral. Os ramos sem bifurcações e com ângulos de inserção 

abertos devem ser distribuídos de forma radial ao longo do eixo, situando-se os 

primeiros a 50 cm do solo.  

Este sistema permite a entrada de luz, o que conduz à obtenção de frutos em 

quantidade e em qualidade e que, certamente, estará na origem das maiores produções 

obtidas neste sistema de condução, comparativamente com o sistema de condução em 

vaso. Este tipo de poda visa garantir uma estrutura forte e equilibrada, com ramos bem 

distribuídos, para que haja uma produção homogénea e maior facilidade na colheita 

(Regato, 2017). 
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9.4.2- Poda de Frutificação 
Moreno e Hernandez (2003) defendem que a poda de frutificação pretende 

incrementar a produção e melhorar a qualidade dos frutos. Por norma, a romãzeira 

produz ramos do ano e ramos mistos, oriundos de gomos existentes na madeira do ano 

anterior, pelo que deverá eliminar-se toda a madeira velha e deixar-se a madeira 

produtiva. 

 Segundo Regato (2017), este tipo de poda deve ser utilizada de forma regular, 

de preferência anualmente, no período de repouso vegetativo, temporalmente entre os 

meses de dezembro e fevereiro. Deve-se proceder ao arejamento e iluminação da copa, 

retirando a madeira velha, assim como os ramos ladrões, os mal inseridos que se 

desenvolvem para o interior da copa e, ainda, os que apresentam alguma doença ou 

ataque de pragas.  

 Pode também realizar-se a poda em verde (meados de junho a meados de julho) 

para, deste modo, reduzir os cortes na poda de inverno, facilitar a aplicação dos 

tratamentos fitossanitários, diminuir a competição entre ramos e frutos e facilitar a 

colheita (Regato, 2017). 

 

9.4.3- Poda de Rejuvenescimento 
 Por último, há ainda a poda de rejuvenescimento que, tal como o nome indica, 

permite o rejuvenescimento da árvore e a recuperação da produção. Esta poda realiza-se 

em árvores velhas que possuem um índice de rentabilidade baixíssimo devido à escassa 

produção e deve ser feita num período de 3 anos, sendo que, em cada ano, deve ser 

retirado 1/3 da madeira velha e aplicado azoto, por forma a proporcionar um rápido 

crescimento e a formação de uma nova estrutura da árvore (Moreno & Hernandez, 

2003). 

 

 

9.5- Monda dos Frutos 
 Segundo Regato (2017), a monda dos frutos consiste em retirar os frutos que 

estão em excesso, os deformados, os que apresentem sintomas de doenças ou que 

tenham sido atacados por pragas, com o objetivo de obter frutos com melhor calibre e 

melhor qualidade.  
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A monda é efetuada de forma manual após o vigamento do fruto, quando este 

apresenta 2-3 cm de diâmetro, o que ocorrerá sensivelmente na primeira semana de 

junho e deve repetir-se ao fim de 20-25 dias, de finais de junho a princípios de julho. 

Nas árvores jovens, retiram-se os frutos da parte terminal dos ramos principais e 

secundários para assegurar um bom desenvolvimento vegetativo.  

 

9.6- Pragas e Doenças  

 

  9.6.1- Pragas  

 

9.6.1.1 PulgãoVerde (Aphis pomi De Geer) 

 

Morfologia 

 

De acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas (2006), os ovos do 

Pulgão Verde apresentam cor verde à postura, passando a preta em contacto com o ar, 

sendo que as ninfas ápteras, resultantes dos ovos de Inverno têm coloração verde escura. 

 O corpo dos adultos, ápteros é oval, globoso, apresenta cor verde-clara, com as 

antenas, sifões, patas e cauda negras (figura. 8) e medem entre 1,5 a 2 mm de 

comprimento. Os adultos alados têm a cabeça e o tórax negros e no abdómen podem 

distinguir-se três pares de manchas laterais de cor igualmente negra, situadas acima dos 

sifões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Fêmea adulta de Aphis pomi De Geer  

Fonte: Serviço Nacional de Avisos Agrícolas, 2006. 
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Bioecologia e estragos 

 O Pulgão Verde é uma espécie que passa o inverno sob a forma de ovo, os quais 

são postos no outono e eclodem na altura do abrolhamento, emergindo as fundadoras. 

Sucedem-se, então, as gerações partenogenéticas (10 ou mais), sendo que as 

virginíparas aladas surgem a partir de abril e são responsáveis pela disseminação da 

espécie para outras árvores.  

 

Em cada geração, as formas aladas são produzidas em menor número e 

aparecem mais tarde, sendo em outubro que surgem as sexúparas aladas e dão origem a 

machos e fêmeas ovíparos ápteros. Após a cópula, as fêmeas depositam os ovos de 

inverno, em grupo junto ou sobre os gomos.  

As colónias de Aphis pomi observam-se nas zonas terminais dos lançamentos em 

crescimento (figura 9) e com frequência na página inferior das folhas, que se enrolam e 

deformam em resultado da alimentação do afídeo (Serviços Nacional Avisos Agrícolas, 

2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Rebento atacado pelo piolho verde   

Fonte: Serviço Nacional de Avisos Agrícolas (2006) 

 

 Como resultado da sua alimentação, o afídeo verde produz melada que constitui 

uma fonte de alimento para formigas e pode levar ao aparecimento de fumagina intensa 

sobre os órgãos verdes, afectando a capacidade fotossintética, diminuindo assim o valor 

comercial dos frutos. 

 As folhas ficam enroladas como resultado da actividade do afídeo, podendo 

mesmo cair. Os maiores estragos causados por esta espécie podem ser observados em 

árvores jovens, cujo crescimento é afectado e reduzido. (Serviços Nacional Avisos 

Agrícolas, 2006). 
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Meios de Luta 

 De acordo com o Serviço Nacional de Avisos Agrícolas (2006), para o combate 

ao afídeo ou pulgão verde, podem ser recomendados os seguintes meios de luta:  

a)  Luta biológica – esta consiste na limitação natural da praga, 

proporcionada pela presença dos inúmeros insectos auxiliares predadores e parasitóides 

de A. pomi, nos pomares.  

b) Luta cultural – no âmbito da luta cultural, recomendam-se as práticas 

culturais que impedem a ocorrência de desequilíbrios que favoreçam o desenvolvimento 

da praga. Para evitar o excessivo vigor da árvore, recomenda-se que sejam efectuadas 

podas e adubações azotadas equilibradas. Finalmente, sugere-se a instalação de sebes 

para fomentar a presença de insetos auxiliares. 

c)  Luta química - utilização de insecticidas homologados para este inimigo, 

com referência aos aconselhados em proteção. 

 

 

 

9.6.1.2 Cochonilha (Saissetia oleae Bern) 

 

Morfologia e evolução 

Segundo as informações da Direção Regional de Agricultura e Pescas (2011), a 

cochonilha (figura 10) tem uma geração anual, podendo, contudo, surgir uma 2ª 

geração, completa ou incompleta, em algumas regiões, mas que se completa apenas no 

ano seguinte. Durante a primavera - verão, cada fêmea dá origem a cerca de 1000 ovos, 

ficando estes protegidos sob o escudo negro que cobre o corpo da fêmea, onde eclodem 

as ninfas. Estas ninfas recém-eclodidas procuram a parte exterior da copa, mais 

iluminada, para se fixarem nas nervuras principais das folhas, onde evoluem e durante o 

outono-inverno se deslocam para o interior da copa e se instalam nos ramos, onde ficam 

protegidas, chegando a formar grandes concentrações compactas. 

Na estação desfavorável, a população de cochonilha-negra diminui por migração 

do exterior para o interior da árvore e devido à queda das folhas. As populações passam 

o inverno em hibernação no estado de ninfas e só reiniciam a sua atividade quando as 

temperaturas médias atingem os 14 ºC, evoluindo para fêmeas adultas. 
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Figura10: Cochonilha (Saissetia oleae Bern.)  

Fonte: Regato, 2017 

 

Estragos 

 Os prejuízos são sobretudo indiretos e resultam da produção de meladas 

(líquidos açucarados) excretadas pela cochonilha, favoráveis ao desenvolvimento de 

fungos negros saprófitas, conhecidos por fumagina. Estes fungos dão às árvores um 

aspecto enegrecido, chegam a cobrir todos os órgãos da planta, ramos, folhas, frutos e 

prejudicam a fotossíntese, a respiração e a transpiração através das folhas (Direção 

Regional Agricultura e Pescas, 2011). 

 

 

Meios de Luta 

 No que respeita a este aspeto, as condições de temperatura e humidade têm 

extrema influência na expansão ou na contenção da praga. Assim, temperaturas baixas – 

menos de 3 ºC – e altas – mais de 30 ºC com ar muito seco (baixa humidade relativa) 

provocam a morte de mais de 80 % dos estados imaturos das cochonilhas. 

 Toda e qualquer decisão sobre eventuais tipos de intervenção contra a 

cochonilha merece reflexão, pois é preciso ter em conta que os seus inimigos naturais 

podem, por si só, reduzir em 90 % o impacto da praga. Os tratamentos com óleo de 

verão (único produto homologado) são bastante eficazes, quando aplicados nos períodos 

de maior eclosão de ninfas, eclosão essa que pode ser observada a partir de maio nas 

árvores infestadas pela cochonilha, bastando recolher algumas fêmeas para observar se 

as ninfas já estão, efetivamente, a eclodir. As ninfas do 1º instar, recém-eclodidas, são 

muito vulneráveis aos tratamentos com inseticidas, pelo que é importante determinar 

bem a oportunidade dos tratamentos nesta fase.  

Também no fim de verões amenos, que são favoráveis ao aumento da população 

de cochonilha, a aplicação de óleo de verão surte bons resultados (Direção Regional 

Agricultura e Pescas, 2011). 
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9.6.1.3- Mosca da fruta (Ceratitis capitata Wiedemann) 

 

Morfologia e evolução 

  

 Segundo a Direção Regional da Agricultura, a mosca da fruta é um inseto com 

metamorfose completa, pelo que o seu ciclo de vida compreende a quatro fases: ovo, 

larva, pupa e adulto. A fêmea realiza a postura perfurando a casca com o oviscapto e 

depositando os ovos no interior do fruto. Estes têm reduzida dimensão (1 x 0,2 mm), 

são alongados, ligeiramente curvados e de cor branca brilhante. Posteriormente, 

evoluem para larvas passados alguns dias e alimentam-se da polpa do fruto. São 

esbranquiçadas e com a parte anterior situada na extremidade aguda do corpo, sendo 

que a parte posterior é mais larga e truncada.  

No final do seu desenvolvimento, atingem 7 a 9 mm de comprimento, altura em 

que perfuram a casca do fruto e saem para o exterior saltando para o solo, onde 

procuram proteção em fissuras e se transformam em pupas. Estas últimas possuem uma 

forma cilíndrica fusiforme, com cerca de 5 mm de comprimento e cor castanha 

avermelhada.  

Na sequência da metamorfose, estas transformam-se em adultos, mais 

especificamente numa mosca com 46 mm de comprimento (tamanho inferior ao da 

mosca doméstica) de cores vivas, sendo que a fêmea é ligeiramente maior que o macho. 

As principais características que distinguem os machos das fêmeas são o facto de o 

abdómen da fêmea terminar num oviscapto pontiagudo, enquanto que o macho 

apresenta um par de sedas espatuladas na zona cefálica. Os adultos alimentam-se de 

secreções das plantas, meladas produzidas por outros insetos e excrementos. As fêmeas 

realizam as posturas em frutos no início da fase de maturação, sendo atraídas pela sua 

cor e odor, sendo que essas posturas ocorrem desde que a temperatura seja superior a 15 

ºC. Finalmente, é importante referir que, como os adultos são muito atraídos pelo calor, 

preferem a orientação Sul da copa das árvores (Direção Regional Agricultura e Pescas 

do Algarve, 2014). 
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Estragos 

A atividade deste inseto provoca estragos diretos (picadas na superfície) e 

indiretos (a partir das lesões provocadas pela praga, desenvolvem-se fungos, bactérias e 

outros insetos, o que agrava os estragos) (Direção Regional Agricultura e Pescas do 

Algarve, 2014). 

 

 

Meios de Luta 

1. Luta cultural:  

- Recolha e destruição, enterrando em profundidade, os frutos infestados.  

-A existência de coberto vegetal promove a diversidade biológica na parcela, 

propiciando também maior abundância de artrópodes predadores polífagos do solo.  

-O tempo quente e seco provoca grande mortalidade de adultos, pelo que 

deverão ser eliminadas fontes de humidade na parcela (fugas na água de rega, entre 

outras.). 

 

2. Luta biotécnica:  

- Captura em massa, através da atração e morte de adultos, o que requer a 

instalação de elevado número de armadilhas.  

3. Luta química: Utilização de um inseticida homologado para esta 

finalidade, como por exemplo a s.a deltametrina e a respetiva aplicação em linhas 

alternadas (Direção Regional Agricultura e Pescas do Algarve, 2014). 

 

 

 9.6.2- Doenças 
 

9.6.2.1- Podridão do fruto (Botrytis cinerea Pers.) 

Esta é uma doença muito importante da romãzeira. Trata-se de um fungo que 

provoca a podridão da polpa. A epiderme fica intata, uma vez que o fungo penetra 

através do pistilo. Os tratamentos são preventivos e à base de cobre (Regato, 2017). 
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9.6.2.2- Crivado (Clasterosporium carpophilum (Lév.) Aderh.) 

 

Morfologia e evolução 

De acordo com o Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional 

(COTHN), o crivado é um fungo, da família Dematiaceae e atinge folhas, ramos e 

frutos. A partir da primavera, observam- -se sobre as folhas pontilhações vermelhas 

circulares com cerca de 1 mm de diâmetro, dispersas pelo limbo. Posteriormente, estas 

lesões evoluem para manchas circulares de cor laranja acastanhada e com cerca de 3 

mm de diâmetro. Mais tarde, o centro da necrose destaca-se, ficando um orifício 

circular na folha e, sobre os ramos, surgem manchas avermelhadas e alongadas. Quando 

atingem os gomos, estes morrem, a lenhificação de tais ramos no início do outono será 

difícil e as lesões originarão cancros.  

Nos frutos, as manchas idênticas às dos ramos são mais ou menos numerosas e 

podem ser acompanhadas de gomose mais ou menos intensa.  Pode ocorrer 

mumificação dos frutos e, se estes permanecerem na árvore durante o inverno, vão 

constituir focos de infeção para a primavera seguinte.  

 

9.6.2.3- Coração Negro (Alternaria spp.) 

 

Segundo Moreno e Hernandes (2003), a infeção provocada por esta doença 

penetra no fruto apenas endurecido, pelo pistilo e progredindo para o seu interior, 

resultando na destruição parcial ou total da cavidade central do fruto, enquanto que a 

casca externa permanece intacta, com um aspeto normal (figura 11).  

 Durante a colheita, a presença da doença pode ser detetada nos frutos, sendo 

que os afetados se distinguem facilmente dos sãos, porque pesam muito menos do que o 

normal. Deve ocorrer, neste momento, a separação imediata de ambos. Esta doença 

atinge os frutos se a época da floração for chuvosa, pelo são recomendados tratamentos 

com fungicidas antes e depois da floração, a fim de minimizar a severidade da infeção 

(Moreno & Hernandez, 2003). 
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Figura 11: Coração Negro (Alternaria spp.)   

Fonte: Regato, 2017 

 

 

 9.7 - Acidentes fisiológicos 
Neste subcapítulo serão abordados dois acidentes fisiológicos que podem ocorrer 

na romã. 

9.7.1-  Rachamento do fruto 

  Segundo Agustí (2010), os frutos desta espécie racham frequentemente (figura 

12), o que faz com que as suas sementes fiquem visíveis, perdendo a cor e tornando os 

frutos inutilizáveis e inviáveis para comercialização. Essa alteração é chamada de 

rachamento e a sua presença tem sido relacionada com colheitas elevadas, períodos de 

seca seguidos de fortes chuvas e rega com águas salinas. O uso de rega localizada, que 

reduz as situações de stresse hídrico no solo, o desbaste dos frutos da floração de verão 

e o uso de água adequada para rega, atenuam em grande parte este fenómeno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 12-Rachamento do fruto 

Fonte: Regato, 2017 
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Completando o que o anterior autor referiu, Moreno e Hernandez (2003), 

explicam que este fenómeno é consequência de um crescimento do fruto que não é 

acompanhado pela parede celular, produzindo a quebra das células da casca 

 - Florações tardias produzem uma maior percentagem de frutos onde ocorre o 

rachamento. 

    Por esse motivo, todas as práticas que tendem a antecipar a floração 

favorecem a produção de frutos com mínimo ou mesmo nenhum rachamento, sendo que 

as primeiras variedades, colhidas em agosto-setembro, quase não apresentam frutos 

rachados.  

  - As chuvas próximas à colheita são uma importante causa de rachamento 

do fruto; 

  - A colheita escalonada ajuda a reduzir o rachamento; 

- O potássio é um elemento que dá elasticidade à parede celular, além de 

contribuir para a cor e doçura dos frutos (Moreno & Hernandez, 2003).  

 

9.7.2- Escaldão 

Agusti (2010) refere que a romã é sensível à alteração conhecida como escaldão 

(queimadura solar) (figura 13), caracterizada pela ação do sol na superfície dos frutos 

que acabam por cair e secar. A casca do fruto fica com uma cor muito escura e com 

grandes fendas superficiais, o que reduz o seu valor comercial. No interior do fruto, as 

sementes perdem a cor e adquirem um sabor insípido. Os primeiros sintomas surgem no 

início do verão, quando as temperaturas são muito altas (Agustí, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13: Escaldão- acidente fisiológico  

Fonte: Regato, 2017 
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Segundo Moreno e Hernandez (2003), este acidente sofrido pelas romãs em dias 

muito quentes (”os golpes de sol”) deve-se ao facto de a fruta perder mais água do que 

recebe, fazendo com que esse desequilíbrio provoque queimaduras na superfície da 

mesma, mais especificamente no lugar onde apanha o “golpe do sol”. Os primeiros 

sintomas de queimaduras solares podem ser  observados a partir de meados de junho, 

período em que costuma existir risco de insolação, já que podem ocorrer temperaturas 

de 40 ºC na área de cultivo no início de junho e, posteriormente, temperaturas que até 

podem  aproximar-se de 45 ºC. Essas temperaturas extremas, embora  possam ocorrer 

num único dia, são precisamente aquelas que causam essas queimaduras e destroem a 

fruta.  

Este acidente fisiológico é provocado nos frutos desprotegidos, os quais são 

diretamente afetados pela radiação solar, podendo dizer-se que as áreas afetadas da 

árvore são principalmente os frutos da copa que não estão protegidos pelas folhas e que 

se encontram posicionados nas orientações sul e oeste da mesma (Moreno & 

Hernandez, 2003).  

 

 

 

10- Colheita e pós-colheita   

10.1 Colheita  
De acordo com a AJAP (2017), o momento da colheita da romã constitui o 

ponto-chave de toda a operação, dependendo da cultivar e do estado dos frutos. Tendo 

em conta que os frutos não amadurecem fora da planta, classificando-se como frutos 

não-climatéricos, ou  seja, neste caso, o etileno não induz  o processo de  

amadurecimento do fruto,  a colheita tem de ser efetuada no estado ótimo de maturação 

dos mesmos o que pode, por sua vez, comprometer a qualidade final dos frutos, uma 

vez que, se houver atrasos na operação, estes podem contribuir para o aumento da 

percentagem de frutos rachados. 

Assim, a colheita tem início no fim de agosto (para variedades mais precoces) 

até meados de novembro (para variedades mais tardias), sendo que poderá ser 

necessário fazer mais do que uma passagem devido à maturação não uniforme da romã, 

em consequência da floração escalonada. Esta operação é efetuada de forma manual, 

com recurso a tesoura de poda, devendo ter-se muito cuidado, pois os frutos são muito 

sensíveis aos golpes.  
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Apesar de ser possível adiantar ou retardar a colheita, consoante as necessidades 

do mercado, isto poderá acarretar alguns inconvenientes como a diminuição do valor 

comercial dos frutos (AJAP, 2017). 

De acordo com a Associação Portuguesa de Nutrição (APN, 2020), as romãs no 

momento da colheita deverão apresentar os seguintes requisitos: 

a) Inteiras e firmes; 

b) Sãs, ocorrendo imediatamente exclusão dos frutos que apresentem 

podridões ou alterações que os tornem impróprios para consumo; 

c) Limpas, isentos de matérias estranhas visíveis; 

d) Isentas de parasitas ou ataques visíveis dos mesmos; isentas de humidade 

exterior anormal; isentas de odores e/ou sabores estranhos; livres de danos causados 

pela geada ou por temperaturas baixas/altas; 

e) Ausência total de sintomas provocados pelas queimaduras pelo sol; 

f) Suficientemente desenvolvidas e maduras. 

 

 O teor de Sólidos Solúveis Totais é normalmente obtido através de avaliações 

do Grau Brix (°Brix) ou índice refratométrico, uma escala numérica que quantifica os 

compostos sólidos solúveis numa solução de sacarose. De uma forma simples, esta 

mede a quantidade de açúcares nos frutos, mostos ou outros alimentos. 

 

1°Brix = 1g açúcar/100 g de solução, ou 1 % de açúcar. 

 
Este teor varia com as cultivares. Contudo, será desejável para a romã, um teor 

de sólidos solúveis totais superior a 17 % .  

 

10.2- Pós- Colheita 
Realizada a colheita, é efetuado o transporte, desde o local da colheita até ao 

local onde se encontram as câmaras frigoríficas. Trata-se, igualmente, de uma tarefa 

sensível, pelo que se deverão ter cuidados rigorosos com a suspensão do veículo e, em 

especial, com o modo de colocação das caixas. Chegado ao local de conservação, o 

produto passa pelas seguintes etapas: recepção, classificação e acondicionamento. 
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10.2.1-  Receção, classificação e acondicionamento 

Segundo o estudo realizado por Pinto e Morais (2000), na fase de receção, 

classificação e acondicionamento, devem ter-se em conta os seguintes aspetos 

fundamentais: 

a) Todas as pedras, partículas de terra e restos de plantas devem ser eliminadas 

antes do armazenamento, especialmente se o produto for armazenado a granel. Esta 

operação realiza-se porque as pedras danificam o produto e as partículas de terra e 

restos de vegetais são veículos de transmissão de organismos causadores de doenças; 

 

 

b)  O produto de pequeno calibre, com danos, infetado ou demasiado maduro 

deve ser imediatamente eliminado; o produto de muito pequeno calibre perde água com 

muita rapidez e sofre de murchidão durante o armazenamento; os produtos com cortes 

ou pisaduras além de perderem água, podem ser infetados por microrganismos, 

causadores de doenças; o produto infetado deteriora-se e converte-se numa fonte de 

infeção para os produtos sãos. O produto excessivamente maduro tem uma resistência 

menor às doenças e um potencial de armazenamento reduzido.  

 

Outro aspeto importante é o da diminuição da temperatura de armazenamento, 

devendo para tal colocar-se o produto em áreas com sombra, frescas e ventiladas, ou 

empregando técnicas de pré-arrefecimento, tais como aquelas que vão ser referenciadas 

de seguida.  

   

 

10.2.2- Conservação 

 Os produtos hortofrutícolas, em geral, necessitam ser convenientemente 

conservados entre a altura da colheita e a altura da comercialização, para responderem 

às necessidades exigidas, o que poderá ocorrer na própria exploração ou numa central 

fruteira, como é o caso da conservação de longa duração.  

 A utilização do frio é o factor que mais contribui para o retardamento de todas 

as alterações indesejáveis, especialmente pelo efeito significativo a nível da diminuição 

da respiração e de todas as transformações metabólicas que lhe estão associadas.  
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Neste contexto e de acordo com Pinto & Morais (2000), a conservação dos 

produtos hortofrutícolas em condições de refrigeração devidamente controladas traduz-

se na atenuação dos seguintes efeitos:  

a) Perda de água (peso e apresentação); 

b) Deterioração devido a microrganismos (bactérias e fungos); 

c) Crescimento indesejável; 

d) Redução da produção de etileno (agente de amadurecimento); 

e) Envelhecimento devido ao amadurecimento  

 

 Além dos efeitos acima mencionados no que respeita à qualidade dos produtos, 

é imprescindível a conservação refrigerada no caso da conservação de longa duração, 

pois permite a comercialização dos produtos em alturas mais propícias à obtenção dum 

retorno económico superior.  

 A romã deverá ser conservada em câmaras frigoríficas à temperatura entre os 5º 

e 8 ºC, com uma humidade relativa de 90-95 % durante um período de conservação de 2 

a 4 meses.  

 Concluindo, as romãs poderão ser armazenadas até 2 meses a 5 °C, mas um 

armazenamento mais longo deve manter uma temperatura de 7,2 °C a 10 ºC de modo a 

evitar danos causados por congelamento. As romãs são muito sensíveis à perda de 

humidade, pelo que o armazenamento em que o fruto possua um tratamento com cera 

reduz a perda de humidade. A humidade relativa ideal para a conservação das romãs é 

de 90-95 %. 

 

 

10.2.3- Embalamento 

 No embalamento, existem dois princípios importantes a serem tidos em conta:  

a) Homogeneidade: O conteúdo da embalagem deve ser homogéneo e conter 

apenas romãs da mesma origem, cultivar, qualidade e calibre (caso aplicável) e, 

sensivelmente, no mesmo estado de desenvolvimento e maturação. 

b) Acondicionamento: As romãs devem ser acondicionadas de modo a ficarem 

convenientemente protegidas. Os materiais utilizados no interior das embalagens devem 

estar limpos e não devem ser susceptíveis de provocar alterações internas ou externas no 

produto.
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11- Aplicações da romã 
 

 Conforme referenciado no site Agrotec, a romã é um fruto que apresenta 

alguma dificuldade no seu descasque, pelo que também apresenta o inconveniente de 

manchar facilmente as mãos. 

 Para colmatar esta adversidade existe um conjunto de países, como a Espanha e 

Israel, Irão, Turquia e Índia, desenvolveram máquinas capazes de desagregar 

mecanicamente os bagos dos frutos e permitirem a sua comercialização em pequenas 

embalagens. Efetivamente, a apresentação deste produto nestes módulos, são atrativos 

para os consumidores.  

 Nesta conjuntura, o desenvolvimento destas máquinas representam um 

importante avanço para a cultura da romãzeira, visto que estas máquinas são muito 

eficientes na separação dos bagos, das cascas do fruto e das membranas interiores que 

separam os bagos. Com este avanço na industria os produtores verificam uma maior 

valorização dos frutos. 

Esta inovação juntamente com a possibilidade de conservação prolongada das 

romãs em câmaras frigoríficas, permite esbater o período de grande oferta de romã e o 

período em que não existe produção. Esta possibilidade de conservação permite o 

abastecimento do mercado durante períodos até 6 meses por ano e ainda a valorização 

na quota de mercado é durante um maior período pelo facto estar disponível por um 

período maior. 

 O facto de existir a possibilidade de a romã estar no modulo pronto-a-comer , 

exigem que os bagos respeitam padrões de higienização depois de extraídas 

mecanicamente de forma a garantirem a sua conservação e estado de qualidade para o 

consumidor.  

Segundo a Agrotec “(...) Após uma higienização dos bagos, geralmente em 

soluções contendo cloro, seguida de lavagem em água corrente, os bagos são secos e 

posteriormente submetidos a tratamentos térmicos, ondas de radiação ultravioleta para 

inativação de enzimas e microrganismos ou, em alternativa e complementarmente, 

tratados com soluções diluídas de ácido ascórbico, ácido cítrico ou outros, sendo 

também vulgar a utilização de filmes com produtos naturais como a quitosana, soluções 

diluídas de mel, gel de aloé vera ou, ainda, óleos essenciais.(...)” 
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Os bagos dos frutos não servem apenas para consumo em fresco uma vez que 

estes representam cerca de 52 % do peso do fruto e podem ser encaminhados para a 

industria para a desidratação; sumos; concentrados; geleias. industria da cosmética e 

dietética. A utilização das restantes partes da romã como as cascas e membranas 

internas dos frutos descartadas na extração dos bagos são encaminhadas para a industria 

da cosmética e dietética, devido as suas propriedades e princípios ativos. Para além 

destas aplicações referidas, é possível que em redor desta fruta se desenvolva uma 

indústria de transformação local, devido à proximidade entre o produtor e a indústria, 

mais especificamente no âmbito da produção de conserva de frutas, de que é exemplo o 

caso concreto da recente fábrica de compotas Myrtilis Gourmet , em Mértola. 

 

 

12 - Benefícios para a saúde  
Partindo das informações da Associação Portuguesa de Nutrição (2020), a romã 

tem um poder antioxidante potente, apresenta um teor elevado de vitamina C e contém 

bioflavonoides, sendo que estas substâncias são muito promissoras na prevenção de 

várias patologias e ajudam a controlar os níveis de colesterol. 

O sumo de romã tem um conteúdo em polifenóis três vezes superior ao do vinho 

tinto e do chá verde, substâncias que ajudam a prevenir as doenças cardiovasculares e 

alguns tipos de cancro. Muitas são as funções atribuídas a este fruto, de entre as quais se 

podem destacar as seguintes: 

a. Função antimicrobiana: a romã é eficaz na eliminação de bactérias 

prejudiciais ao nosso organismo; 

b. Função cardíaca: vários estudos indicam que o sumo de romã ajuda a 

prevenir a formação das placas de gordura nas artérias; 

c. Função anticancerígena: a romã inibe o crescimento das células 

cancerígenas. 

O consumo deste fruto parece também desempenhar um papel de relevo na 

prevenção da diabetes, doença inflamatória do intestino, hipertensão, aterosclerose e 

várias_outras_patologias_metabólicas.
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Capítulo 2 - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DO 

ESTUDO 
 

1- A questão de partida  
Perante a existência de vários temas que suscitavam interesse e necessidade de 

aprofundamento e estudo na nossa região, a escolha recaiu naturalmente na produção da 

romã, aquando de uma visita de campo a uma exploração deste produto, onde foi 

percetível a situação de desvantagem do pequeno agricultor, comparativamente com as 

grandes empresas que se encontram instaladas na região.  

Identificado o problema, tornou-se necessário desenvolver um estudo de 

investigação de forma a perceber as reais dificuldades destes produtores, identificar os 

problemas relacionados com a obtenção de uma produção em quantidade e qualidade e 

ainda com o escoamento e comercialização do produto.  

Estas problemáticas serviram de base a um estudo de natureza qualitativa 

(Amado, 2014), recorrendo ao inquérito por questionário, como instrumento de pesquisa 

na identificação de necessidades e, posteriormente, a técnicas de análise de conteúdo na 

interpretação dos resultados obtidos na amostra (Amado, 2014). 

Inicialmente, e conforme apontam os estudos qualitativos, assumiu-se como 

questão de partida: tendo em conta a realidade contextual da região Baixo Alentejo, em 

matéria de uma política consistente de dinamização da cultura da romãzeira: “Será 

viável a construção de uma central fruteira?”. 
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2- Desenvolvimento do estudo       

Decidida a temática, foi necessário efetuar uma pesquisa bibliográfica sobre o 

tema, tendo em conta a parte teórica desenvolvido até ao momento, bem como as 

investigações já realizadas, recorrendo a várias fontes, como livros, sites relacionados 

com agricultura, noticias da região, e revistas científicas. No Capítulo 1 apresenta-se o 

estado de arte, relativo à cultura. 

 A fase seguinte consistiu na identificação dos produtores e na formação da 

amostra, bem como na criação do instrumento de pesquisa, a aplicar à amostra de 

produtores de romã na região.  

 A estrutura do questionário tem por base os seguintes indicadores: 

caracterização do agricultor, caracterização dos seus pomares, tecnologias utilizadas, 

caracterização dos trabalhadores, identificação dos países com que estabelecem ligações 

para efetuarem a comercialização e, por fim, questões acerca das dificuldades, 

necessidades e soluções para colmatar os problemas existentes.  

 Identificadas as dificuldades e necessidades, foi proposto um estudo de 

viabilidade para a construção de uma central fruteira na região de Beja, pois foi uma das 

principais dificuldades referidas por estes pequenos agricultores, nomeadamente no que 

diz respeito ao armazenamento e escoamento do produto. A construção de uma central 

fruteira poderá suscitar o surgimento de novos produtores, uma vez que esta lhes 

apresentará condições de melhoramento da produção e promoverá o associativismo 

(organizações de agricultores) que facilitará a criação de protocolos de cooperação com 

instituições estatais, privadas, outras organizações e/ou empresas de todos os sectores de 

atividade. 

 Para tal, foi elaborado um estudo de viabilidade para a construção de uma 

central fruteira, tendo sido estabelecidos contactos com várias centrais fruteiras, de 

modo a conhecer o seu funcionamento e processos internos para se poder enquadrar e 

adaptar à nossa região.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



60 

 

 

3- O instrumento de pesquisa e recolha de dados  
 

 Explicitadas as principais fases do estudo, importa apresentar, em pormenor, o 

quadro de procedimentos que conduziram à elaboração final do inquérito por 

questionário, que foi aplicado a uma população de 10 agricultores/produtores do distrito 

de Beja, senso que apenas se obteve resposta de 8 agricultores. 

Para a elaboração da primeira versão do instrumento de pesquisa e recolha de 

dados (o pré-questionário) foram tidos em consideração os seguintes aspetos: 

a) Reflexão inicial sobre o tema e o apoio da responsável pela orientação da 

dissertação. Esta primeira fase permitiu ficar com uma noção mais concreta do que 

deveria constar no pré-questionário; 

b)  Leituras efetuadas sobra a matéria em estudo, as quais permitiram aprofundar 

os conceitos já definidos e, igualmente, situar o estado de arte destas questões, em 

termos gerais e no campo específico da cultura da romãzeira. 

 

Estes aspetos referidos permitiram estruturar uma primeira versão do inquérito 

por questionário, o pré-questionário, que teve a sua validação externa, através do que se 

designa Painel de Juízes. Para o efeito foram consultados 2 especialistas, um na área 

Agrícola/Biociências e outro na área das Ciências da Educação, que se pronunciaram 

quanto ao conteúdo e organização do instrumento. Desta consulta resultou a validação 

do conteúdo, verificou-se a clareza da linguagem e a adequação do instrumento aos 

objetivos do estudo (Amado, 2014). 

 A versão obtida – o questionário definitivo em apêndice – foi então aplicado a 

uma amostra de 8 sujeitos e as suas respostas foram analisadas, conforme o capítulo 

seguinte detalha, recorrendo-se também à técnica de análise de conteúdo, para a 

interpretação qualitativa dos dados obtidos, nas questões abertas (Amado, 2014). 
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Capítulo 3 – ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DO 

QUESTIONÁRIO 

 

             1. Interpretação geral dos questionários 
 

O instrumento de análise usado teve por base o estudo de Amado (2014), tendo 

em conta os seguintes critérios de ordem qualitativa.   

Foi realizado um questionário, (Apêndice I), no qual foi considerado uma 

população de 10 produtores de romã sendo que, apenas responderam 8 agricultores, o 

que indica uma taxa de retorno de 80 %, estatisticamente muito significativa. 

 Esta elevada percentagem permite-nos afirmar que a análise e interpretação dos 

resultados se deve considerar válida. 

 

 Relativamente à primeira questão “Qual o género do agricultor” (figura 14), é 

possível obter a informação que 87 % da população é masculina e 13 % feminina.  

 

 

 

 Figura 14: O género do agricultor 
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A segunda questão “Anos de experiência do agricultor?” (figura 15), as opções 

de resposta foram agrupadas em intervalos de 1 a 5 anos; 6 a 10 anos; 10 a 20 anos de 

experiência ou outra possibilidade de resposta. A análise dos dados relativamente aos 

anos de experiência permite-nos constatar que a maioria (62 %) possui uma experiência 

entre os 6 a 10 anos. Como se pode verificar na figura 15, dos restantes sujeitos da 

amostra, 25 % situam-se no intervalo de 10 a 20 anos e apenas 13 % no de 1 a 5 anos de 

experiência.  

Esta distribuição revela que a maioria dos agricultores possui uma experiência 

média, o que potencia a qualidade das respostas às várias questões do questionário         

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Anos de experiência do agricultor 
 

 

 

A terceira questão “Qual a formação académica do agricultor?” foi elaborada 

com o objetivo de perceber, se existe uma relação entre a formação académica dos 

fruticultores e a sua área de trabalho. Assim, as respostas permitem-nos referir que a 

maioria dos produtores possuem formação académica em agronomia (50 % da 

população) e em engenharia florestal, agroindustrial e ensino secundário (13 %). Esta 

informação reforça a análise anterior relativamente à capacidade de resposta por parte 

dos sujeitos. 
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Depois de analisadas as questões que permitem caracterizar os fruticultores, 

foram elaboradas questões associadas aos colaboradores (mão de obra). Assim, em 

reposta à questão número quatro “Qual o número médio de trabalhadores efetivos?”, das 

hipóteses de respostas, intervalos de 1 a 5 trabalhadores, 6 a 10 e 11 a 20, verificou-se 

que na totalidade das explorações, o número de trabalhadores varia entre 1 e 5, 

conforme se pode verificar na figura 16. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      Figura 16: Número médio de trabalhadores efetivos 

    

 

           

   

 

Devido ao fato de as explorações exigirem um maior número de trabalhadores 

na época da colheita, questionou-se: “Qual o número de trabalhadores sazonais?” 

(figura 17). Neste caso, foram criados intervalos de 1 a 5, 6 a 10, 11 a 20, 21 a 30 ou 

mais de 30 trabalhadores. Da análise dos dados, constata-se que a maioria, 62,5 % 

necessita de 6 a 10 trabalhadores sazonais; 25 % de 11 a 20 trabalhadores e 12,5 % 

apenas necessita de 1 a 5 trabalhadores. Estes dados permitem concluir que se trata de 

explorações com uma atividade produtiva de média dimensão. 
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Figura 17: Número médio de trabalhadores sazonais 
 

      

     

 

 

A sexta questão foi relativa ao género predominante dos trabalhadores da 

exploração (figura 18), constatando-se que são todos do género masculino.  

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 18: Género predominante nos trabalhadores 
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Porque em algumas zonas do Alentejo existem dificuldades no recrutamento de 

mão-de-obra, elaborou-se a questão “Qual a disponibilidade da mão-de-obra?” (figura 

19). Foram criados três parâmetros de resposta, escassa, razoável e abundante. Pela 

análise do gráfico, representativo dos dados, verificamos que a disponibilidade de mão-

de-obra é razoável, na opinião de 63 % dos produtores sendo que, 25 % considera que é 

abundante e 12 % que é escassa. 

 

 

Figura 19: Disponibilidade de mão-de-obra  
 

 

A oitava questão “Qual o ano de plantação?” pretende caracterizar o pomar 

(figura 20). Conclui-se que o maior número de pomares foi plantado no ano de 2014, 

com uma percentagem de 38 %. Dois pomares foram plantados em 2012 (25 %) e foi 

plantado um pomar em cada um dos seguintes anos, 2015, 2016 e 2017. 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 Figura 20: Ano de plantação 
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Na nona questão “Quantos hectares estão plantados?” (figura 21), verificamos 

que, em termos médios, cada exploração tem 9 ha plantados com romãzeiras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Número de Hectares 

 

 

 

 

Na décima questão, “Qual o tipo de solos predominantes?”, foram fornecidas as 

seguintes hipóteses de resposta: Litossolos de climas subúmidos e semiáridos; 

Mediterrânicos pardos de materiais não calcários; Barros castanho-avermelhado; 

Mediterrânicos vermelhos de calcários; Mediterrânicos vermelhos de materiais não 

calcários e Não tenho conhecimento. Nesta questão dos oito produtores, quatro 

responderam que o tipo de solos das suas explorações seriam Mediterrânicos pardos de 

materiais não calcários; 2 responderam Barros castanho-avermelhado e dois que não 

tinham conhecimento do tipo de solo.  

As respostas à décima primeira questão, “Quais as principais cultivares?” 

instaladas nos seus pomares, dão-nos a informação de que as cultivares ‘Acco’ e 

‘Wonderful’ são as mais representativas, seguindo-se a cultivar ‘Smith’ e finalmente as 

cultivares ‘Kingdom’, de acordo com o quadro 2 apresentado anteriormente.  
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Relativamente à décima segunda questão “Qual o compasso utilizado no 

pomar?” (figura 22), foram criadas 5 possibilidades de resposta que variavam entre os 6 

x 4 m; 6 x 3 m; 5,5 x 3,5 m; 5,5 x 3 m; 5 x 3 m. O gráfico da figura 22 apresenta os 

dados, verificando-se que compasso de 6 x 4 m. é o mais utilizado entre os oito 

produtores (37 %).  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

  

Figura 22: Compasso do pomar 

 

 

 

A décima terceira questão refere-se às principais doenças e pragas. Foram 

apresentadas várias tipos de respostas de acordo com as principais doenças e pragas da 

romãzeira tais como: Aphis punicae; Aphis spiraecola; Aphis gossypii; Broca (Zeuzera 

pyrina L.); Cochonilha (Saissetia oleae Bern.) Aranhiço vermelho da romãzeira 

(Tenuipalpus punicae Prichard and Baker); Mosca da fruta (Ceratitis capitata Wied); 

Algodão (Pseudococcus citri Risso); Podridão do fruto (Botrytis cinerea); Crivado 

(Clasterosporium carpophilum); Coração Negro (Alternaria spp.). 

Estes oito produtores identificaram a Mosca da Fruta (Ceratitis capitata Wied); 

a Podridão do Fruto (Botrytis cinerea) e o Coração Negro (Alternaria spp.), como sendo 

as mais nefastas. 

 

 

Na décima quarta questão, “Qual a época de colheita?”, todos os produtores 

responderam que a época de colheita varia entre setembro e outubro, de acordo com as 

variedades representativas de Portugal apresentadas anteriormente no quadro 2.  
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Na décima quinta e décima sexta questões, “Qual a produção total?” e “Qual a 

produtividade?”, a produção média total é de 86 toneladas e a produtividade média/ha 

de 18 a 20 toneladas. 

 

 

 

Relativamente à décima sétima questão, sobre: “Os principais acidentes 

fisiológicos” (figura 23). Foram fornecidas duas opções de resposta sobre acidentes 

fisiológicos mais usuais neste fruto, o rachamento do fruto e o escaldão. A esta questão 

63 % do produtores responderam que os dois tipos de acidentes fisiológicos afetam as 

suas produções, 25 % afirma que o principal acidente fisiológico é o escaldão e apenas 

12 %, assinalou o rachamento dos frutos.  

 

 

 

          

 Figura 23: Os acidentes fisiológicos 
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Relativamente às técnicas culturais aplicadas na exploração, foi colocada a 

décima oitava questão sobre o tipo de rega utilizado: regadio (gota-a-gota) ou sequeiro 

(figura 24). Os oito produtores (100 %) responderam que a técnica de rega utilizada era 

o regadio, através do sistema de rega gota-a-gota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 24: Tipo de rega 

 

 

 

 

 

Em relação à décima nona questão: “Quais os fertilizantes utilizados?”, todos os 

produtores aplicam o azoto (N), potássio (K) e o fósforo (P). Contudo, 5 produtores 

aplicam também o cálcio.  
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 Relativamente ao controlo de infestantes (figura 25) abordado na vigésima 

questão, foram apresentadas possíveis respostas como: herbicida; cobertura com 

materiais inertes (plástico; palha; manta térmica; restos vegetais); cobertura vivas com 

vegetais; e a opção “não tenho conhecimento”. Todos os produtores responderam que a 

forma de controlar as infestantes era através do herbicida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Métodos de controlo de infestantes 

 

 

 

 

 

Outra técnica abordada na vigésima primeira questão, foi a técnica da poda, em 

que os 8 produtores responderam que praticam a poda em seco, sendo que cinco 

também praticam a poda em verde. Dentro da poda em seco, sete praticam poda de 

formação, mais concretamente em sistema de condução em vaso e cinco praticam 

também a poda de frutificação.  
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Na vigésima segunda questão “Como efetua a monda dos frutos?” (figura 26), 

todos os produtores responderam que apenas realizavam a monda manual dos frutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 26:  Método de realização da monda dos frutos 

 

 

 

 

Na vigésima terceira questão “A forma de consumo a que se destina o seu 

produto?” (figura 27). A maioria dos produtores, 87 % responderam que a finalidade do 

seu produto é para consumo em fresco e para indústria e apenas um produtor não 

comercializa o seu produto. 

 

 

 

 

    

 Figura 27: A forma de consumo do produto 
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Outro aspeto que esteve em análise neste questionário e que serviu de base para 

a elaboração do estudo de viabilidade da construção da central foi o da comercialização.  

 Na vigésima quarta questão, “Quais os constrangimentos na comercialização”, 

obtiveram-se diversas respostas, o defeito da fruta, a falta de alternativas e falta de 

indústrias em Portugal, o preço por parte da grande distribuição, a falta de câmaras de 

refrigeração, a falta de infraestruturas nas proximidades, o calibre diferente do padrão 

exigido, manchas nos frutos e a dificuldade de escoamento do produto. Estas respostas 

demonstram os constrangimentos que os produtores da região têm na comercialização 

do produto e constituem-se referências e indicadores precisos e importantes para a 

criação da proposta de construção de uma central fruteira. 

 

 Na vigésima quinta questão “ Quais as melhorias a nível de comercialização que 

sugere?”, os produtores enumeraram vários pontos a melhorar tais como: maior 

divulgação das propriedades da romã para aumentar o seu consumo; celeridade no 

pagamento do produto aos produtores; diminuição dos padrões de exigência que 

provocam a rejeição da fruta; melhorias na logística de transporte e armazenamento; 

mais indústrias; dignificação e preferência pelo produto nacional; marcação de preços 

de forma bilateral, levando em consideração os custos de ambas as partes (comprador 

versus produtor); “marketing”; infraestrutura de frio e calibração; investimento em 

máquinas de sumo por parte de investidores que pretendam fixar-se na região; 

escoamento do produto em grandes quantidades e a logística de armazenamento para 

prazos mais dilatados de negociação.  

Estas respostas são indicativas das dificuldades destes pequenos produtores no 

que respeita ao armazenamento, escoamento, lucro e reconhecimento da qualidade do 

produto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 

 

 Relativamente à vigésima sexta questão “quais as principais dificuldades dos 

produtores?”, as respostas foram: custos de instalação e manutenção dos pomares, 

custos de colheita da fruta, dificuldades de armazenamento, conservação, transporte e 

escoamento da fruta, falta de agro-indústrias na região e ainda as questões relacionadas 

com o preço do produto, devido à pressão que os grandes distribuidores exercem sobre 

os pequenos produtores.  

 

A vigésima sétima questão “Qual o peso do fruto (g)?”, este varia entre os 300 e 

os 500 g, em média o fruto tem um peso de 400 g. Dos oito produtores apenas 7 

responderam à questão. 

 

 

Na vigésima oitava questão “A cor do fruto e dos bagos?”  de acordo com a 

figura 28, 87 % dos agricultores respondeu que os seus frutos apresentam uma cor de 

epiderme rosa-avermelhada e apenas 13 % que os frutos têm uma coloração castanha-

avermelhada, que de acordo com mencionado no quadro 2 enquadra-se nas 

características das cultivares produzidas.  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: A cor do fruto e dos bagos 
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Na vigésima nona “Relação do peso dos bagos/peso do fruto (%), de acordo com 

a figura 29, apenas 13 % dos agricultores tem conhecimento desta relação, indicando a 

relação peso dos bagos/peso do fruto de 35 %. Os restantes produtores não têm 

conhecimento deste parâmetro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: A relação peso dos bagos/peso do fruto (%) 

 

 

 

 

Relativamente à trigésima questão sobre “Os fenóis totais”, nenhum produtor 

tem conhecimento do valor deste parâmetro.  
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A trigésima primeira questão “Os sólidos solúveis totais (ºBrix)” (figura 30), seis 

produtores responderam que o º Brix se situava no intervalo dos 16 % a 19 %, sendo 

que o valor predominante era de 18 %, que de acordo com a literatura acima enquadra-

se nos valores desejáveis. Dois dos produtores desconheciam o valor deste parâmetro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Figura 30: Os sólidos solúveis (ºbrix) 
 

Na trigésima segunda questão “Acidez titulável” e de acordo com a figura 31, 

verificamos que 88 % não sabe responder a este parâmetro e apenas 13 % responde que 

tem conhecimento e que o valor da acidez titulável é de 2,3 %, que de acordo com a 

literatura anteriormente referida a cultivar é classificada de azedas. 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 Figura 31: Acidez titulável  
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No que se refere ao pH do produto e em resposta à questão “Qual o pH do 

fruto?” (trigésima terceira pergunta), de acordo com os dados da figura 32, apenas 25 % 

soube responder (dois produtores). Um deles refere que o pH do seu fruto é de 3 e o 

outro produtor que é de 7. Os restantes produtores não têm conhecimento deste 

parâmetro. 

 
 

 Figura 32: O pH do fruto 

 

 

 

 Relativamente à última questão, a trigésima quarta, “Quais os mercados/países 

para onde a sua produção é exportada, as respostas foram unânimes relativamente aos 

países de exportação, Espanha, Hungria, Alemanha, Áustria e Inglaterra.  

 

Este instrumento de recolha de dados permitiu-nos concluir que a tipologia do 

produtor segue uma diretriz muito semelhante, no que se refere às suas características 

pessoais e formação académica e também no que se respeita à produção de romã, 

nomeadamente nos parâmetros: características físico-químicas do fruto, países para os 

quais exporta, características do pomar, cultivares instaladas e doenças e pragas.  

Relativamente a questões técnicas, como as características químicas do fruto, a 

acidez titulável e o pH, é evidente a falta de informação por parte dos produtores.  
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 Através das questões direcionadas aos constrangimentos na comercialização, as 

dificuldades que os produtores mais realçam é a nível do escoamento do produto, 

devido ao facto de não conseguirem atingir economias de escala e também devido à 

falta de infraestruturas de acesso, como estradas, ferrovia e transporte aéreo. A 

conservação é outro fator que possui custos elevadíssimos, bem como a falta de frio 

para a conservação do fruto.  

 Estas dificuldades condicionam as características e dimensão da produção pelo 

que a existência de uma central fruteira seguramente diminuirá os constrangimentos 

referidos. De igual modo, atuará positivamente na rejeição do fruto pois que, antes de 

este chegar ao comprador passa por um processo de controlo no manuseamento, na 

seleção, e na conservação do fruto.  

  

A central fruteira permitirá ainda que o tempo entre a colheita e o escoamento 

seja alargado e que o valor de venda seja negociado bilateralmente, de forma a obter 

uma maior margem de preço para produtor e distribuidor. 

   

 

Para além dos benefícios e mais-valias, diretamente para o produtor, a eventual 

criação de uma central fruteira, com uma desejada parceria com o Instituto Politécnico 

de Beja, na perspetiva de desenvolvimento de projetos, poderia constituir-se como um 

valioso contributo para o desenvolvimento da região, através da fixação de novas 

empresas, como por exemplo as indústrias de transformação, do melhoramento de 

acessos rodoviários, férreos e até aéreos e da criação de emprego, com a consequente 

fixação de população.  
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Capítulo 4- ESTUDO DE VIABILIDADE DE UMA CENTRAL 

FRUTEIRA 

 
De acordo com Audretsch (2004), na criação de um novo posto de venda é 

também necessário, enquadrar o projeto socialmente, de forma a proporcionar 

benefícios, tanto ao empreendedor, como à sociedade, não só ao nível económico, mas 

na criação de novos empregos e no desenvolvimento de novas técnicas na elaboração de 

produtos e serviços. Tal como corrobora Dornelas (2005) “o empreendedorismo é o 

combustível para o crescimento económico, criando emprego e prosperidade”.  

Em suma, para que os investimentos se concretizem, é importante estabelecer 

um conjunto de decisões e definir objetivos, nomeadamente, a escolha dos recursos a 

alocar, a determinação das receitas e despesas, a escolha das fontes de financiamento e o 

estudo do enquadramento legal e financeiro (Barros, 2007).  

 

A central fruteira irá ser constituída por 2 câmaras frigoríficas uma de 

conservação e outra de atmosfera controlada; zona de limpeza; calibragem e triagem; 

zona de embalamento; sala das máquinas; armazém; área administrativa que agrega dois 

vestiários e duas instalações sanitárias masculino e feminino; um gabinete; uma sala de 

reuniões e a uma sala de receção.  

 

 

No contacto com as centrais fruteiras, foi recolhida informação como o custo da 

aquisição das câmaras frigoríficas; o volume das caixas de armazenamento e os seus 

preços; o preço do porta-paletes; a questão de recursos humanos afetos ao processo de 

receção, lavagem, limpeza e armazenamento do fruto; a capacidade de armazenamento 

das respetivas centrais; que máquinas são necessárias numa central fruteira; o custo 

médio mensal de eletricidade; o custo médio dos produtos de desinfeção dos frutos no 

processo de lavagem; se as câmaras frigoríficas eram apenas para uso próprio, ou 

também, para aluguer a outros produtores e o preço médio da romã no mercado. 
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1- Circuito da central fruteira  
 

A receção da fruta é feita através do cais de descarga, a qual vem condicionada 

em palotes. Depois de descarregada, o responsável do cais direciona os palotes até à 

zona de triagem e limpeza dos frutos (figura 33).  

 

 

1.1 - Triagem e Limpeza dos frutos  
 

A primeira fase é a triagem manual pelos operadores. Neste processo a seleção 

deve ser extremamente rigorosa de modo a evitar a conservação de frutos que não irão 

ser comercializados. Devem ser rejeitados os frutos deformados ou com fisiologias. 

Desta forma, reduzem-se os custos de conservação e no caso de podridões evita-se a 

contaminação dos frutos sãos. O produto que for rejeitado, deve ser recolhido para um 

contentor próprio e descartado logo que possível.  

 De seguida o fruto é limpo dentro de um tanque de limpeza com água e 

produto de desinfeção e detergente.  

 

 

1.2- Calibração e separação em categorias:  
 

Nesta fase são definidas três categorias, a extra onde são considerados apenas os 

produtos de qualidade superior, isento de defeitos. Na categoria I é incluído o produto 

de boa qualidade, sendo permitidos frutos com ligeiros defeitos de forma, 

desenvolvimento e coloração; categoria II os frutos podem apresentar alguns defeitos de 

forma, de desenvolvimento e de coloração um pouco mais pronunciados do que na 

categoria I.  
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   1.3- Armazenamento:  

 

1.3.1- Armazenamento do fruto em atmosfera normal 

As romãs em atmosfera normal devem ser armazenadas a uma temperatura de 

5ºC e uma humidade relativa entre os 90-95 %, pelo período de 2 a 4 meses.  

 

1.3.2 Armazenamento do fruto em atmosfera controlada  

 

De acordo com um grupo tecnológico Van Amerongen, o armazenamento em 

atmosfera controlada baseia-se no princípio da modificação da concentração de gases na 

atmosfera natural, ou seja, a concentração de CO2 (dióxido de carbono) é aumentada e a 

de O2 (oxigénio) é reduzida, podendo-se ainda eliminar o etileno produzido 

naturalmente pelos frutos. 

A diminuição do O2 e do C2H2 (etileno) e o aumento do CO2 diminuem o 

metabolismo respiratório dos frutos, prolongando a sua vida útil em excelentes 

condições. A diminuição da atividade respiratória evita também a perda de massa e de 

água, mantendo o fruto, todo o seu peso e sabor iniciais. 

No caso da romã, a atmosfera controlada é c 3 % de O2 e 6 % de CO2, por um 

período de 3 a 6 meses. Um armazenamento com 2 % de Oxigénio reduz o risco de 

deterioração a baixa temperatura quando as romãs são armazenadas a menos de 5 ºC. 

Um armazenamento mais longo deve manter uma temperatura de 7,2 °C, para evitar 

danos causados por congelamento. 

 

 

 

1.3.3- Armazenamento 

 

A embalagem desempenha funções de proteção física durante a distribuição, 

servindo também como embalagem de exposição no ponto de venda, o tabuleiro de 

cartão canelado tem a dimensão de 60 x 40 x 13 cm. Para venda a granel, são usadas 

caixas plásticas de 5 kg de capacidade. Na central fruteira o fruto é armazenado em 

palotes (1,00 x 1,20 x 0,58 m (L x C x A)), com o peso por palote de 200 kg o que 

equivale a 708 palotes, que serão armazenados em 100 pilhas com 7 níveis, mais 2 

pilhas com 4 níveis.  
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 Figura 33: Esquema da central fruteira  

 

 

 

2- Estudo de viabilidade 

 

2.1- Proveitos 
 

A este projeto estarão associados, um conjunto de produtores de romã do Baixo 

Alentejo, os quais serão os principais clientes desta empresa. Os proveitos (figura 34) 

provêm da compra da romã diretamente aos produtores da região, que posteriormente 

irá ser tratada, armazenada e embalada. A responsabilidade pela venda do produto está a 

cargo da central fruteira, portanto o trajeto do produtor termina quando vende o fruto à 

central fruteira, não tendo qualquer intervenção no processo de tratamento 

armazenamento e escoamento/comercialização. Desta forma, o produtor deixa de ter o 

problema da conservação, armazenamento e comercialização do produto.  
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Figura 34: Origem dos Proveitos  

 

 

O preço vendas é definido da seguinte forma:  

 

 Valor de aquisição do produto + custos FSE + custo RH + margem  

 

FSE – Fornecimento Serviços Externos 

RH – Recursos Humanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proveitos

Venda

Compra o produto ao agricultor, 
responsabiliza-se por todo o 

processamento de tratamento e 
armazenamento e da parte da 

comercialização.
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2.2- Custos  

 

2.2.1- Custos Fixos  
 
 

Os custos fixos são aqueles que como o nome indica, mantêm-se constantes 

independentemente do volume das vendas/prestação serviço. Dessa forma, por mais que 

o ritmo de vendas/prestação serviço oscile, esses valores são estáticos. 

 

 

2.2.2- Custos Variáveis  

 

Os custos variáveis são os valores que se alteram conforme as vendas e o fluxo 

da empresa, estes irão acompanhar as mudanças de volume da empresa. Se houver uma 

diminuição do volume, as despesas variáveis irão diminuir. 

 

 

 

2.3- Pressupostos:  
 

A capacidade da central fruteira no primeiro ano será de 100 toneladas, com uma 

taxa de crescimento de unidades vendidas de 5 % anual, o que numa perspetiva de 10 

anos, em 2031 a produção será de 162,89 toneladas (quadro 3).  

 

 

 

Quadro 3: Quantidade de romã armazenada  

 

 

 

 

 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
100 000,00 105 000,00 110 250,00 115 762,50 121 550,63 127 628,16 134 009,56 140 710,04 147 745,54 155 132,82 162 889,46

0,00 5 000,00 5 250,00 5 512,50 5 788,13 6 077,53 6 381,41 6 700,48 7 035,50 7 387,28 7 756,64

Produção

Produção (Kg)
Aumento produção (Kg)
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Para o cálculo da área da central fruteira foi contactada uma outra central fruteira 

da região, a qual facultou os dados relativos à sua produção e área do edifício. Assim 

sendo, para a central fruteira em estudo, suportar aproximadamente a capacidade de 163 

toneladas terá que ter uma área de ter 940 m2. 

 

 

2.4- Plano Investimento 
  

2.4.1 Mapa de Investimento  
 

A central fruteira irá seguir o mapa de investimento (quadro 4), que discrimina 

cada tipo de ativo a adquirir e o ano de aquisição que será 2021. 

 

 

 

 

Quadro 4: Investimento em ativo fixo tangível e intangível  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A construção de uma central fruteira requer um investimento a nível de 

aquisição terreno associado à rubrica “Terrenos e Recursos Naturais” no valor de 752 

000,00€. Para obter este valor foi necessário contactar a Câmara Municipal de Beja, 

para recolher informação acerca do preço por m2 dos terrenos na cidade. 

 De acordo com essa informação, o preço do terreno por m2, para a construção 

da central fruteira é de 800 €/m2 na Colina do Carmo (Beja), o que significa que 

necessitando de 940 m2, o valor de aquisição do terreno seria 752 000 €.  

Investimento por Ano 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Ativos Fixos Tangíveis

Terrenos e Recursos Naturais €752 000,00
Edifícios e Outras Construções €117 500,00
Equipamento  Básico €275 764,50
Equipamento de Manuseamento €10 000,00
Equipamento Administrativo €4 646,00
Equipamentos Biológicos
Equipamento de Vestuarios e Sanitários €1 155,00
Total Ativos Fixos Tangíveis €1 181 065,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ativos Intangíveis

Projetos de Desenvolvimento
Programas de Computador €1 000,00
Propriedade Industrial
Outros Ativos Intangíveis
Total Ativos Intangíveis €1 000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total Investimento €1 182 065,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Goodwill
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Relativamente à construção da estrutura do edifício, refletida na rubrica 

“Edifícios e Outras Construções” e de acordo com os dados fornecidos por uma outra 

central fruteira, verificou-se que as instalações terão uma área de 940 m2, pelo que a 

construção terá um custo associado de 117 500 €.  

 

O equipamento básico engloba todo o material afeto à atividade. Neste caso, 

existem dois grandes investimentos. O primeiro é em duas câmaras frigoríficas, uma 

câmara de conservação e refrigeração e outra câmara de atmosfera controlada.  

Para a aquisição destes dois equipamentos, solicitou-se orçamentos a várias 

empresas, contudo foi selecionado o orçamento da empresa ERALFRIO - Frio 

Industrial, Lda, que apresentou a seguinte proposta no valor de 148. 275,00 €:  

 

a) Uma câmara de refrigeração/conservação com dimensões 13,80 x 10,70 x 

4,80 m (C x L x A); com volume interior de 671,16 m3, uma temperatura de 5/8 ºC e 

humidade relativa de 90/95 %, porta frigorifica do tipo deslizante manual modelo 

“SCR”. O equipamento frigorifico é composto por: uma unidade condensadora modelo: 

UITW2000 (ou equivalente); 2 Unidades Evaporadoras modelo: MT 4G3/29 (ou 

equivalente); Kit válvulas expansivas eletrónicas; Kit válvulas de bola; Kit 

humidificador por centrifugação e um quadro de comando e controlo de temperatura e 

humidade.  

b) A segunda câmara frigorifica é de atmosfera controlada com dimensões 

exteriores: 13,85 x 10,75 x 4,85 + 0,10 m (a enterrar) (C x L x A); a porta é deslizante 

manual para atmosfera controlada do modelo “SCR” com dimensões: 2,50 x 3,00 m; 2 

postigos com: 0,68 x 0,68 m e Kit trancas.  O equipamento frigorifico possui os 

seguintes elementos:  

c)  Uma unidade condensadora modelo: UITN2000 (ou equivalente);  

d) Duas unidades Evaporadoras modelo: MT 4G3/23 (ou equivalente);  

e)  Kit válvulas expansivas eletrónicas;  

f)  Kit válvulas de bola Kit de humidificador por centrifugação;  

g) Quadro de comando e controlo de temperatura e humidade.  

 

Para além destes elementos ainda é adquirido um Absorvedor de dióxido de 

carbono modelo VS-175 com: 1) Sistema de análise e gestão CO2 e O2 incorporado; 2) 

Válvula de segurança e acessórios; 3) Central geradora de azoto com automatismo e 

acessórios.  
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O segundo investimento em equipamento básico, será a aquisição da linha de 

calibragem. Para tal, solicitou-se um orçamento à Gramaser, Lda, cujo valor foi de e 

127 489,50 €, o qual inclui:  

      a) 1 Tanque em Aço Inox Aisi 304, com Torre de Imersão e Rotação para 

Palotes;  

    b) 1 Escovadora/Secadora em Aço Inox Aisi 304 Mod: 21rx750: que inclui: 

escovas de nylon para lavagem; Rolos de donuts para enxaguar; Escovas de crina 

mescla para dar brilho; Electroválvula para chuveiros à entrada da escovadora; Sistema 

de limpeza da fruta motorizada automática; Ventilador para secagem e Sistema de 

Chuveiro incorporado. 

c) 1 Tapete Múltiplo de 2 Vias Mod: 500 x 750 (em inox);  

d) 1 Alinhador Modelo: 2L x 2500 (Canal tipo V em Chapa Quinada);  

 e) 1 Calibrador Eletrónico de 2 Linhas a Peso com 6 saídas + 1 Descarga Mesas 

de Embalamento que inclui: sistema programável para vários Calibres; com 6 saídas +1 

descarga em Tabuleiros e Mesas; Controle de produção processada no Calibrador; 

Deteção de Anomalias; Registo de Produção Total; Registo de Produção por Calibres; 

Computador e Controle de Saídas. 

f) 3 mesas de Embalamento que inclui: estrutura em Aço Inox; Tela de Pvc; 

apoio para as caixas; Suporte para Caixas Vazias. 

g) 1Tapete para Recolha Refugo/Defeito; 

h) 1 Elevador de Ondas para Refugo/Defeito Mod: 300 x 150 

i) Sistema elétrico: Controlo de arranque com Variação; Módulo de Segurança 

CAT 4 equipado com botão de “ Paragem de Emergência”; Aparelhos de Corte e 

Proteção.  

 

No que respeita ao equipamento de manuseamento, este engloba um empilhador. 

Relativamente à rubrica “Equipamento administrativo” é todo o material  de 

escritório inerente à área administrativa e financeira, necessária para o desenvolvimento 

da atividade.  

 

 

A Rubrica dos Vestuários e Sanitários, inclui os equipamentos necessários à 

higiene do pessoal, de forma a cumprir os requisitos de Segurança e Higiene no 

Trabalho.  
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A nível de ativos intangíveis, existe a rubrica “Programa de computadores” 

referente à aquisição de um programa necessário para a elaboração de tarefas 

contabilísticas; comerciais e financeiras.  

 

2.5- Plano de Exploração 
Este plano engloba dados referentes às Vendas; ao Custo das Mercadorias 

Vendidas e das Matérias Consumidas; aos Fornecimentos e Serviços Externos e aos 

Gastos com o Pessoal.  

 

2.5.1- Vendas  

De acordo com o quadro 5, o valor das vendas no ano de 2021 será de 250 000 

€, o que traduz a totalidade da produção de romã, vendida a 2,50 €/kg. Anualmente o 

valor das vendas apresenta uma evolução 5 %/ano, de acordo com a taxa de crescimento 

da economia portuguesa, verificada através do Banco de Portugal no período 2021-

2023.  

 

Quadro 5: Vendas do produto 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2- Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas  

 

Uma vez que a atividade da central fruteira consiste na venda do produto final, 

isto é, não tem custos associados à produção do fruto, o quadro 6, apresenta os valores 

referidos na aquisição do produto.  

 

 

 

 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

250 000 266 438 283 956 302 626 322 524 343 729 366 330 390 416 416 086 443 443 472 600

Quantidades Vendidas (Kg) 100 000 105 000 110 250 115 763 121 551 127 628 134 010 140 710 147 746 155 133 162 889
Taxa de Crescimento Uni Vendidas 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
Preço Unitário (€) 2,50 2,54 2,58 2,61 2,65 2,69 2,73 2,77 2,82 2,86 2,90

VENDAS

Romã (€)
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Quadro 6: Custos da aquisição do produto 

 

 

 

 

2.5.3- Fornecimento de Serviços Externos (FSE):  
 

O quadro 7 representa os custos inerentes ao funcionamento da atividade, sendo 

considerados todos os custos como variáveis. Para uma projeção de crescimento, 

inovação e dos custos, é necessário recorrer-se a uma taxa de crescimento, igual à taxa 

de crescimento da economia portuguesa, obtida através do Banco de Portugal para o 

período 2021-2023. A taxa de crescimento do custo destes serviços, verifica-se logo 

após o primeiro ano de atividade, e é de 5 % ao ano.  

  

Quadro 7: Fornecimento e Serviços Externos 

  

 

 

 

 

 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

TOTAL CMVMC (€) 100 000,00 105 000,00 110 250,00 115 763,00 121 551,00 127 628,00 134 010,00 140 710,00 147 746,00 155 133,00 162 889,00

IVA 6% 6 000,00 6 300,00 6 615,00 6 945,78 7 293,06 7 657,68 8 040,60 8 442,60 8 864,76 9 307,98 9 773,34

TOTAL CMVMC + IVA (€)106 000,00 111 300,00 116 865,00 122 708,78 128 844,06 135 285,68 142 050,60 149 152,60 156 610,76 164 440,98 172 662,34

Tx IVA CV % 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Vigilância e Segurança 0,23 100 634,15 665,86 699,15 734,11 770,81 809,35 849,82 892,31 936,93 983,77 1 032,96
Conservação 0,23 100 1 626,02 1 707,32 1 792,69 1 882,32 1 976,44 2 075,26 2 179,02 2 287,97 2 402,37 2 522,49 2 648,62
Material de Escritório 0,23 100 406,50 406,50 406,50 406,50 406,50 406,50 406,50 406,50 406,50 406,50 406,50
Eletricidade 0,23 100 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00
Água 0,06 100 11 499,00 12 073,95 12 677,65 13 311,53 13 977,11 14 675,96 15 409,76 16 180,25 16 989,26 17 838,72 18 730,66
Comunicação 0,23 100 1 951,22 2 048,78 2 151,22 2 258,78 2 371,72 2 490,31 2 614,82 2 745,56 2 882,84 3 026,98 3 178,33
Seguros 0 100 1 626,02 1 626,02 1 626,02 1 626,02 1 626,02 1 626,02 1 626,02 1 626,02 1 626,02 1 626,02 1 626,02
Caixas de Embalamento 0,23 100 5 214,67 5 475,40 5 749,17 6 036,63 6 338,46 6 655,39 6 988,16 7 337,56 7 704,44 8 089,66 8 494,15
Produtos de Desifeção 0,23 100 1 626,02 1 707,32 1 792,69 1 882,32 1 976,44 2 075,26 2 179,02 2 287,97 2 402,37 2 522,49 2 648,62
Limpeza, Higiene 0,23 100 1 707,32 1 792,69 1 882,32 1 976,44 2 075,26 2 179,02 2 287,97 2 402,37 2 522,49 2 648,61 2 781,04
TOTAL FSE  50 290,92 51 503,84 52 777,41 54 114,65 55 518,76 56 993,07 58 541,10 60 166,52 61 873,23 63 665,26 65 546,90
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Quadro 8: Total de Fornecimento e Serviços Externos 

 

 

 

No primeiro ano existe um valor de fornecimento e serviços externos de 57 

955,66 € e decorridos 10 anos, existe um custo de 74 501,65€, sendo as despesas de 

eletricidade e água as que têm maior relevância nestes custos, representado no quadro 7 

e 8.  

 

 

2.5.4-  Recursos Humanos: 

 

Para o pleno funcionamento da central fruteira, a estrutura do pessoal é 

composta pelos elementos apresentados no quadro 9: 

 

Quadro 9: Quadro de Pessoal 

 

 

 

 

Uma vez que se trata de um projeto com um período de 10 anos, o aumento 

salarial é de 1,15 % ao ano, e este incremento tem impacto em 2027 (quadro 10).  

 

 

 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

TOTAL FSE 50 290,92 51 503,84 52 777,41 54 114,65 55 518,76 56 993,07 58 541,10 60 166,52 61 873,23 63 665,26 65 546,90

IVA 7 664,74 7 767,30 7 874,99 7 988,07 8 106,79 8 231,46 8 362,36 8 499,80 8 644,12 8 795,65 8 954,75

FSE + IVA 57 955,66 59 271,14 60 652,40 62 102,72 63 625,55 65 224,53 66 903,45 68 666,33 70 517,34 72 460,91 74 501,65

Administração / Direção
Administrativa / Financeira
Receção
Triagem
Logistica

Quadro de Pessoal (N.º Pessoas)

TOTAL

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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Quadro 10 : Evolução anual das remunerações 

  

 

Cada funcionário, conforme a função que desempenha, tem um salário mensal 

bruto tal como se apresenta no quadro 11. 

 

 

Quadro 11: Remunerações base mensais por funções 

 

 

 

Para além destes encargos, ainda acrescem, os encargos com a segurança social 

à taxa 23,75 %; os seguros de acidentes de trabalho no valor de 1 %; o subsídio de 

alimentação no valor de 4,77 €/dia e outros gastos, como por exemplo, as fardas dos 

funcionários (quadro 12). 

 

 

Quadro 12: Outros encargos com o pessoal  

 

 

 

Congregando os valores das remunerações com os outros gastos com pessoal, o 

quadro 13, apresenta os valores totais de gastos com o pessoal:  

 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Administração / Direção
Administrativa / Financeira 750 750 750 750 750 750 759 767 776 785 794
Receção 665 665 665 665 665 665 673 680 688 696 704
Triagem 665 665 665 665 665 665 673 680 688 696 704
Logistica 665 665 665 665 665 665 673 680 688 696 704
Aprovisionamento 665 665 665 665 665 665 673 680 688 696 704

Remuneração Base Mensal (€)

N.º Meses 

Incremento Anual  %

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15%

Outros Gastos (€) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Segurança Social
Pessoal 23,75% 11 338,25 11 338,25 11 338,25 11 338,25 11 338,25 11 338,25 11 468,69 11 600,63 11 733,96 11 868,85 12 005,41
Seguros de Acidentes de Trabalho 1% 477,40 477,40 477,40 477,40 477,40 477,40 482,89 488,45 494,06 499,74 505,49
Subsídio de Alimentação (mensal) 104,94 € 524,70 5 771,70 5 771,70 5 771,70 5 771,70 5 771,70 5 771,70 5 771,70 5 771,70 5 771,70 5 771,70
Outros Custos com Pessoal 222,00 222,00 222,00 222,00 222,00 222,00 222,00 222,00 222,00 222,00 222,00
TOTAL OUTROS GASTOS 12 562,35 17 809,35 17 809,35 17 809,35 17 809,35 17 809,35 17 945,28 18 082,77 18 221,72 18 362,29 18 504,60
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Quadro 13: Gastos totais com o pessoal 

 

 

Para além dos gastos com o pessoal, a empresa é obrigada a fazer retenções na 

fonte aos seus funcionários, tal como o quadro 14 apresenta:  

 

 

Quadro 14: Retenções dos colaboradores 

 

 

 

 

2.5.5- Depreciações e Amortizações:  

 

Em concordância com os ativos adquiridos, quer tangíveis como intangíveis, 

foram calculadas as depreciações e amortizações com base no método das quotas 

constantes e de acordo com a legislação vigente (quadro 15).  

 

Quadro 15: Mapa de Depreciações e Amortizações:   

 

 

 

 

 

 

QUADRO RESUMO (€) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Remunerações
Pessoal 47 740,00 47 740,00 47 740,00 47 740,00 47 740,00 47 740,00 48 289,22 48 844,74 49 406,14 49 974,12 50 549,10
Encargos sobre Remunerações 11 338,25 11 338,25 11 338,25 11 338,25 11 338,25 11 338,25 11 468,69 11 600,63 11 733,96 11 868,85 12 005,41
Seguros de Acidentes de Trabalho 477,40 477,40 477,40 477,40 477,40 477,40 482,89 488,45 494,06 499,74 505,49
Gastos de Ação Social 524,70 5 771,70 5 771,70 5 771,70 5 771,70 5 771,70 5 771,70 5 771,70 5 771,70 5 771,70 5 771,70
Outros Gastos com Pessoal 222,00 222,00 222,00 222,00 222,00 222,00 222,00 222,00 222,00 222,00 222,00
TOTAL GASTOS COM PESSOAL 60 302,35 65 549,35 65 549,35 65 549,35 65 549,35 65 549,35 66 234,50 66 927,51 67 627,86 68 336,41 69 053,70

Retenções Colaboradores (€) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Retenção SS Colaborador
Outro Pessoal 11% 5 251,40 5 251,40 5 251,40 5 251,40 5 251,40 5 251,40 5 311,81 5 372,92 5 434,68 5 497,15 5 560,40
Retenção IRS 8% 3 819,20 3 819,20 3 819,20 3 819,20 3 819,20 3 819,20 3 863,14 3 907,58 3 952,49 3 997,93 4 043,93
TOTAL Retenções 9 070,60 9 070,60 9 070,60 9 070,60 9 070,60 9 070,60 9 174,95 9 280,50 9 387,17 9 495,08 9 604,33

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Ativos Fixos Tangíveis 61 453,15 122 906,30 184 359,45 245 812,60 303 315,50 305 665,50 308 015,50 310 365,50 312 715,50 315 065,50 317 415,50
Ativos Intangíveis 333,33 666,67 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
TOTAL 61 786,48 123 572,97 185 359,45 246 812,60 304 315,50 306 665,50 309 015,50 311 365,50 313 715,50 316 065,50 318 415,50
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2.6- Plano de Financiamento:  
 

O investimento em ativos tangíveis e intangíveis descritos no ponto anterior, 

totalizam o montante de 1 162 066 €.  

 

 

2.6.1- Mapa de financiamento 
 

O investimento de 1 162 066 € na central fruteira, requer o financiamento 

descrito no quadro 16:  

 

   

 

Quadro 16: Fontes de financiamento 

 

 

 

 

 

 

O financiamento bancário será no valor de 500 000,00 € em 2021 a uma taxa de 

juro de investimento a médio longo prazo de 3,5 %, imposto de selo de 0,4 %, com um 

prazo de 8 anos e 1 ano de carência, como está refletido no quadro 17.  

 

 

Quadro 17: Financiamento Bancário 

 

Fontes de Financiamento 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Meios Libertos 48846 53162 62262 71976 81665 81387 92992 105493 118954 133442 149032

300000
Empréstimos de Sócios 10000
Financiamento Bancário 500000
Subsídios 235000
TOTAL 1093846 53162 62262 71976 81665 81387 92992 105493 118954 133442 149032

Capital 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Capital em Dívida (€) 500000 500000 500000 437500 375000 312500 250000 187500 125000 62500 0
Taxa de Juro (%) 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50
Juro Anual (€) 17500 17500 17500 15313 13125 10938 8750 6563 4375 2188 0
Reembolso Anual (€) 0 0 62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500 0
Imposto Selo (0,4%) 70 70 70 61 53 44 35 26 18 9 0
Serviço da Dívida (€) 17570 17570 80070 77874 75678 73481 71285 69089 66893 64696 0
Valor em Dívida (€) 500000 500000 437500 375000 312500 250000 187500 125000 62500 0 0
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2.6.2- Mapa de Origem e Aplicação de Fundos  
 

Para assegurar a liquidez e a sustentabilidade da estrutura financeira é necessário 

analisar a origem dos fundos e a aplicação dos mesmos, como consta no quadro 18. 

 

 

Quadro 18: Origem e aplicação de fundos 

 

 

 

No ponto anterior constatou-se que a central fruteira recorre a um empréstimo 

bancário no valor de 500 000€, para além deste origem de fundos  existem mais origens 

dos mesmos. Uma delas é a candidatura a um projeto “Programa de apoio à Produção 

Nacional”, Alentejo 2020, que consiste na criação de um instrumento de política pública 

de apoio direto ao investimento empresarial produtivo, que terá como objetivo estimular 

a produção nacional, pelo que terá enfoque no setor industrial  relevantes para estimular 

a produção nacional e a redução da dependência face ao exterior, primando pela 

agilidade de procedimentos, pela eficiência na gestão e pela eficácia nos resultados.  

 

Este projeto tem como objetivo estimular a retoma económica, através da 

aquisição de máquinas, equipamentos, serviços tecnológicos/digitais e sistemas 

de qualidade, sistemas de certificação que alterem os processos produtivos das 

empresas.  

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

ORIGENS  FUNDOS

Meios Libertos Brutos 45407 50869 62388 74773 88088 102397 117087 132911 149949 168290 188023
Capital Social 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros Instr. de Capital 245000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Empréstimos Obtidos 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Desinvest. em FMN 0 15977 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proveitos Financeiros 0 0 0 0 0 0 0 248 648 1166 2252
Total das Origens 1090407 66846 62388 74773 88088 102397 117087 133159 150597 169456 190275

APLICAÇÕES FUNDOS

Inv. Capital Fixo 1162066 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Inv.  Fundo de Maneio 16271 0 293 317 342 369 382 413 447 483 521
Imposto sobre os Lucros 0 0 0 0 0 2841 22218 26086 30210 34631
Reembolso de Empréstimos 0 0 62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500 62500 0
Encargos Financeiros 20275 19081 19581 17524 15073 12193 8936 6589 4393 2196 0

Total das Aplicações 1198612 19081 82373 80340 77915 75063 74660 91720 93425 95389 35153

Saldo de Tesouraria Anual -108205 47765 -19985 -5567 10173 27335 42427 41439 57172 74067 155123
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Será um estímulo à produção nacional, de modo a promover melhoria da 

produtividade das empresas numa perspetiva de reforço de competitividade dos 

territórios, nomeadamente os do interior visando a captação de investimento para o 

Interior.  

 

Este projeto aplicado à central fruteira, o total de investimento em equipamentos 

são de 237.045,10€, mas montante  de despesas elegíveis total aferidas é de no máximo 

de 235.000 € , pelo que os sócios irão colocar na empresa como empréstimo dos sócios 

o valor de 10.000€, perfazendo o total de 245.000€ de outros instrumentos de capital.  

 

2.7- Demonstração de Resultados 
 

A demonstração de resultados refletida no quadro 19, é o reflexo dos mapas 

anteriores. Verifica-se que até 2024 existe um resultado líquido negativo, mas que no 5º 

ano já apresente um valor positivo, o que significa que os proveitos são superiores ao 

custos e que a empresa poderá reter esse valor para se financiar a si própria, ou aos seus 

investidores, ou distribuir lucros pelos sócios/acionistas ou ainda distribuir em forma de 

prémios aos trabalhadores.  

 

Quadro 19: Demonstração Resultados  

 

 

 

 

 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Vendas e Serviços Prestados 250000 266438 283956 302626 322524 343729 366330 390416 416086 443443 472600
Subsídios à Exploração
Ganhos/Perdas imputados de Subsidiárias
Variação nos Inventários da Produção
Trabalhos para a Própria Entidade
CMVMC 100000 105000 110250 115763 121551 127628 134010 140710 147746 155133 162889
Fornecimento e Serviços Externos 44291 45019 45768 46540 47336 48155 48998 49867 50762 51684 52634
Gastos com o Pessoal 60302 65549 65549 65549 65549 65549 66235 66928 67628 68336 69054
Imparidade de Inventários (Perdas/Reversões)
Imparidade de Dívidas a Receber (Perdas/Reversões) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Provisões (Aumentos/Reduções)
Imparidade de Investimentos Não Depreciáveis
Aumentos/Reduções de Justo Valor
Outros Rendimentos e Ganhos
Outros Gastos e Perdas
EBITDA (Resultado antes de Depreciações, Gastos de Financ e Impostos) 45407 50869 62388 74773 88088 102397 117087 132911 149949 168290 188023

Gastos/Reversões de Depreciação e Amortização 61786 61786 61786 61453 57503 2350 2350 2350 2350 2350 2350
Imparidade de Ativos Depreciáveis/Amortizáveis (Perdas/Reversões)
EBIT (Resultado Operacional) -16380 -10917 602 13320 30585 100047 114737 130561 147599 165940 185673

Juros e Rendimentos Similares Obtidos 0 0 0 0 0 0 0 248 648 1166 2252
Juros e Gastos Similares Suportados 20275 19081 19581 17524 15073 12193 8936 6589 4393 2196 0
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS -36655 -29998 -18979 -4204 15512 87854 105800 124220 143855 164910 187925

Imposto sobre o Rendimento do Período 0 0 0 0 0 2841 22218 26086 30210 34631 39464
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO -36655 -29998 -18979 -4204 15512 85013 83582 98134 113645 130279 148461
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2.8 - Avaliação do projeto, Principais Indicadores Económicos- 

financeiros e Analise de Risco  
 

 

2.8.1- Avaliação na ótica do investidor 

 

Quadro 20: Avaliação na ótica do investidor  

 

 

 

 

 

 

De acordo com os critérios de rentabilidade (quadro 20), conclui-se que o VAL 

(Valor Líquido Anual) tem um valor de 178 288€, o que demonstra que os cash-flow 

produzidos pelo projeto são suficientes, para cobrir o investimento feito na central 

fruteira, quer para remunerar o capital do investidor à taxa requerida (taxa de 

atualização). Conclui-se assim que o projeto é viável na ótica do investidor.  

A Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) apresenta um valor de 6,25 %, pelo que 

os cash-flow gerados pelo projeto igualam o investimento realizado (VAL nulo) para 

uma taxa de retorno de 6,25 %.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ótica do Investidor 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Free Cash Flow -1 129 490 69 139 61 969 71 659 81 323 81 018 92 610 105 080 118 507 132 959 996 022

Taxa de Atualização  4,10% 4,12% 4,15% 4,17% 4,20% 4,22% 4,25% 4,28% 4,30% 4,33% 4,36%
Fator de Atualização 1,00 1,041 1,084 1,130 1,177 1,227 1,279 1,334 1,391 1,451 1,514

Fluxos Atualizados -1 129 490 66 401 57 144 63 433 69 087 66 038 72 410 78 791 85 193 91 617 657 664

Fluxos Atualizados Acumulados -1 129 490 -1 063 090 -1 005 946 -942 513 -873 426 -807 388 -734 978 -656 187 -570 993 -479 376 178 288

Valor Atual Líquido (VAL) 178 288

Taxa Interna de Rendibilidade 6,25%



96 

 

2.8.2- Avaliação na ótica do projeto 
 

Quadro 21: Avaliação na ótica do projeto  

 

 

 
 

 

 

Na ótica do projeto (quadro 21), a análise consiste em determinar o fluxo 

financeiro obtido pelo projeto, deduzido do investimento em ativo fixo e fundo de 

maneio.  

 

A taxa de atualização, nesta ótica, provém do custo médio ponderado de capital 

que representa a taxa à qual existe um retorno de equilíbrio, que determina a 

lucratividade do projeto.   

 

 

Posto isto, o projeto apresenta um VAL positivo, no valor de 223 872 €, o que 

significa que os fluxos gerados pela exploração do projeto cobrem o investimento na 

sua totalidade, remuneram o financiamento e ainda obtém um excedente no valor de 

127 918€. Conclui-se assim que o projeto é viável. 

A estrutura financeira da empresa estabelecida para o financiamento do projeto, 

é economicamente viável, tendo a capacidade de remunerar os seus investidores e 

também credores, e ainda gerar um excedente.  
 

 

 

 

 

 

 

Na ótica do Projeto 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Free Cash Flow to Firm -1129490 69139 61969 71659 81323 81018 92610 105080 118507 132959 996022

Custo médio ponderado capital 3,27% 3,38% 3,41% 3,46% 3,54% 3,71% 3,90% 4,05% 4,20% 4,33% 4,36%
Fator de atualização 1,000 1,034 1,069 1,106 1,145 1,188 1,234 1,284 1,338 1,396 1,457

Fluxos Atualizados -1129490 66876 57966 64790 71012 68216 75049 81837 88577 95256 683783

Fluxos Atualizados Acumulados -1129490 -1062614 -1004649 -939858 -868847 -800631 -725581 -643744 -555167 -459912 223872

Valor Atual Líquido (VAL) 223 872

Taxa Interna de Rendibilidade 6,25%



97 

 

2.8.3- Análise de Indicadores  
 

Para além dos indicadores já referidos anteriormente e analisados, existem 

outros que completam a análise em questão, tal como segue no quadro 22. 
 

 

 

Quadro 22: Indicadores  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE ECONÓMICOS 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Rendibilidade Líquida sobre as Vendas -15% -11% -7% -1% 5% 25% 23% 25% 27% 29% 31%
Return On Investment (ROI) -3% -3% -2% 0% 2% 10% 10% 11% 12% 13% 12%
Rendibilidade do Ativo -1% -1% 0% 1% 3% 11% 13% 14% 15% 16% 16%
Rotação do Ativo 22% 25% 29% 32% 37% 39% 42% 43% 43% 43% 40%
Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE) -7% -6% -4% -1% 3% 16% 13% 13% 14% 13% 13%

ANÁLISE FINANCEIROS 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Autonomia Financeira 44% 44% 45% 48% 53% 62% 72% 80% 87% 94% 94%
Solvabilidade Total 179% 180% 183% 191% 211% 265% 356% 500% 776% 1542% 1628%
Cobertura dos Encargos Financeiros -81% -57% 3% 76% 203% 821% 1284% 1982% 3360% 7556% 8356%

ANÁLISE DE LIQUIDEZ 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Liquidez Corrente 0,23 0,19 0,16 0,16 0,19 0,26 0,37 1,03 1,89 2,86 4,77
Liquidez Reduzida 0,20 0,14 0,12 0,12 0,14 0,19 0,28 0,93 1,79 2,77 4,68

ANÁLISE DE RISCO NEGÓCIO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Margem Bruta 105 709 116 419 127 938 140 323 153 637 167 947 183 321 199 839 217 577 236 626 257 077
Grau de Alavanca Operacional -645% -1066% 21264% 1053% 502% 168% 160% 153% 147% 143% 138%
Grau de Alavanca Financeira 45% 36% -3% -317% 197% 114% 108% 105% 103% 101% 99%
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Capítulo 5- CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

Num cenário ótimista e conforme se pode constatar ao logo deste estudo, 

concluímos que o projeto, apresenta resultados positivos nos dois parâmetros de análise 

de viabilidade económica. A Demonstração e Resultados, são um indicador importante 

para a análise económica e financeira, nomeadamente quando analisamos em termos 

evolutivos, portanto a central apresenta um resultado líquido positivo no 4º ano de 

atividade pelo que antes de metade do período de estudo, esta começa a ter capacidade 

de responder aos resultados operacionais, financeiros deduzidos já das obrigações 

fiscais para com o estado (IRC).  

Na ótica do investidor, o VAL (Valor Líquido Anual) tem um valor de 178 

288€, o que demonstra que os “cash-flow” produzidos pelo projeto são suficientes, quer 

para cobrir o investimento feito na central fruteira, quer para remunerar o capital do 

investidor à taxa requerida (taxa de atualização). Por outro lado, o indicador, Taxa 

Interna de Rentabilidade (TIR), apresenta um valor de 6,25 %, pelo que os “cash-flow” 

gerados pelo projeto igualam o investimento realizado (VAL nulo) para uma taxa de 

retorno de 6,25 %.  

Na ótica do projeto, este apresenta um VAL positivo, no valor de 223 872 €, o 

que significa que os fluxos gerados pela exploração do projeto cobrem o investimento 

na sua totalidade, remuneram o financiamento e ainda se obtém um excedente no valor 

de 127 918€.  

Na análise económica, a rentabilidade líquida sobre as vendas reflete o lucro 

obtido por cada unidade monetária de venda. Verificamos que este parâmetro é negativo 

até 2024, mas que em 2025, apresenta-se positivo no valor de 5 %, o que significa que o 

lucro obtido nesse ano é de 5 cêntimos e que em 2031, por cada unidade monetária 

vendida, o lucro obtido é de 30 cêntimos.   

O retorno do investimento ou (return on investiment – ROI), indica a taxa de 

retorno do capital investido. Nos primeiros 4 anos do projeto é negativo ou nulo e de 

2025 até 2031 o valor é crescente, atingindo no final do projeto um valor de 12 %.  

A rentabilidade do ativo, reflete a capacidade da empresa em gerar retorno 

financeiro a partir de seus ativos. Neste caso em concreto, os valores estão 

compreendidos entre -1 % e os 16 %.  
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A rotatividade do ativo, que mede o grau de eficiência com que a empresa está a 

utilizar os seus ativos, e quanto maior o valor do rácio de rotação do ativo, maior é a 

eficiência com que a empresa está a gerar vendas (Vendas totais/Ativos totais). Este 

indicador apresenta valores no final do projeto de 40 %.  

A rentabilidade dos capitais próprios (ROE), corresponde aos valores que os 

sócios e acionistas têm na empresa e que tem como objetivo quantificar quanto é que a 

empresa está gerando de retorno financeiro para o capital próprio investido. Esses dados 

servem para os novos sócios e acionistas avaliarem se a empresa está conseguir alcançar 

os resultados esperados ou apenas está a gastar o capital dos sócios. Perante a análise, 

nos primeiros quatro anos, os valores são negativos, contudo no 5º ano a rentabilidade 

dos capitais próprios é sempre positiva até ao fim do projeto, representando um retorno 

de 13 % do valor investido pelos sócios.  

A nível financeiro, existe o indicador da autonomia financeira que revela parte 

do ativo que é financiado por capitais próprios, o que significa que quanto maior a 

autonomia financeira, maior a estabilidade financeira da empresa. Assim sendo, 

verifica-se que no nos últimos dois anos, a empresa apresenta valores superiores aos 90 

%, pelo facto do reembolso do empréstimo terminar antes da vida útil do projeto.  

A solvabilidade da empresa, representa a capacidade da empresa para honrar os 

seus compromissos financeiros perante terceiros, isto é, a capacidade para pagar as 

dívidas aos credores. Através deste indicador é possível verificar se os ativos que a 

empresa possui são suficientes para cobrir todas as suas obrigações financeiras (dívidas) 

perante terceiros. Quanto maior o grau de cobertura, maior a solvabilidade. Neste caso, 

a empresa apresenta sempre valores de solvabilidade positivos, o que significa que 

possui capacidade de cumprir com as suas obrigações perante terceiros.  

Relativamente à cobertura dos encargos financeiros, a empresa também possui 

capacidade de cobrir os encargos até à vida útil do projeto, apesar de nos primeiros anos 

existirem valores negativos, revelando nesse período algumas dificuldades.   

O indicador de liquidez revela a capacidade de a empresa cumprir as suas 

obrigações de curto prazo, como por exemplo com fornecedores, fornecimentos de 

serviços externos e obrigações com o Estado. A liquidez corrente diferencia-se da 

liquidez reduzida, por esta última não considerar que a matéria prima em inventário é 

facilmente convertível em dinheiro. Ao analisar o projeto, é percetível que a liquidez 

aumenta todos os anos, o que é um indicador positivo.   
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O grau de alavancagem financeira, reflete a potencialidade, a rentabilidade e o 

aumentar da lucratividade aos acionistas. É uma forma de alavancagem que não exige 

que os acionistas precisem investir os seus próprios recursos para conseguirem 

aumentar a sua margem. Isto é conseguido recorrendo a ações; empréstimos e outros 

meios de aquisição de financiamentos vindos de terceiros. Verifica-se que nos dois 

primeiros anos existem valores negativos e a partir do 3º ano, existe um aumento 

exponencial devido ao início da utilização do empréstimo bancário.  

Assim sendo, verifica-se que estamos perante um projeto viável. Num cenário 

pessimista, incluindo fatores instáveis no caso da agricultura, como por exemplo o 

clima, existe a possibilidade de haver oscilações ao nível da produção de fruta de um 

ano para o outro, o que poderá trazer alguma instabilidade à viabilidade do projeto. 

Assim sendo deverá existir a possibilidade de neste cenário, criar um protocolo com 

outros produtores de frutas que sejam armazenadas na central fruteira e assim colmatar 

a quebra de produção de romã.  
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Apêndice I- Questionário 

"Comercialização da romã na região de Beja: possibilidade da construção de 

uma Central- Fruteira" 

 

1. Email  

_____________________________________________________ 

 

 

2. Nome da empresa:  

 

_____________________________________________________ 

 

 

Caracterização do Agricultor 

 

3. Género:  
Marcar apenas uma opção. 

 

 Masculino  

 Feminino 

 

 

4. Anos de experiência:  

Marcar apenas uma opção. 

 

 1-5 anos 

 6-10 anos 

 10- 20 anos 

 Outra: _____________________________     

  

 

5. Formação académica:  

 

_____________________________________________________ 
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Caracterização da mão- de - obra 

 

 

6. Nº médio de trabalhadores efetivos:  
Marcar apenas uma opção. 

 

 1 a 5 

 a 10 

 11 a 20 

 Outra:   _____________________________     

 

 

 

7. Nº médio de trabalhadores sazonais:  

Marcar apenas uma opção. 

 

 1 a 5 

 a 10 

 11 a 20 

 21 a 30 

 Mais de 30 

 Outra:  _____________________________     

 

 

 

 

8. Qual o sexo predominante nos trabalhadores:  
Marcar apenas uma opção. 

 

 Masculino  

 Feminino 
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9. Disponibilidade mão-de-obra:  
Marcar apenas uma opção. 

 

 Escassa  

 Razoável  

 Abundante 

 

 

 

Caracterização do pomar 

 

10. Ano de plantação:  

_____________________________________________________ 

 

 

11. Hectares plantados:  

_____________________________________________________ 

 

 

12. Tipo de solos predominantes:  

Pode selecionar mais que uma resposta. 

Marcar tudo o que for aplicável. 

 

 Litossolos de climas subúmidos e semiáridos  

 Mediterranicos pardos de materiais não calcários  

 Barros castanho- avermelhado 

 Mediterrânicos vermelhos de calcários  

 Mediterrânicos vermelhos de materiais não calcários  

 Não tenho conhecimento 
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13. Quais as cultivares:  
As principais cultivares. 

_____________________________________________________ 

 

 

 

14. Qual o compasso:  

Marcar apenas uma opção. 

 

 x 4 metros 

 x 3 metros 

 5 x 3 metros 

 5 x 2,5 metros 

 Outra:  _____________________________       

 

 

 

15. Quais as principais pragas e doenças:  
Pode selecionar mais que uma resposta. 

Marcar tudo o que for aplicável. 

 

 Aphis punicae Aphis spiraecola Aphis gossypii 

 Broca (Zeuzera pyrinaL.)  

 Cochonilha (Saissetia oleae Bern.) 

 Aranhiço vermelho da romãzeira (Tenuipalpus punicae Prichard and 

Baker)  

 Mosca da fruta (Ceratitis capitata Wied) 

 Algodão (Pseudococcus citri Risso)  

 Podridão do fruto (Botrytis cinerea)  

 Crivado (Clasterosporium carpophilum) Coração Negro (Alternaria spp.) 

 Não tenho conhecimento 
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16. Qual a época de colheita:  

dia/mês/ano 

_____________________________________________________ 

 

 

17. Qual a produção total (kg):  

_____________________________________________________ 

 

 

18. Qual a produtividade (kg):  

_____________________________________________________ 

 

 

19. Quais os principais acidentes fisiológicos:  

Marcar tudo o que for aplicável. 

 

 Rachamento dos frutos  

 Escaldão 

 Outra:_____________________________      

 

 

 

Caracterização das técnicas culturais 

 

20. Rega:  
Marcar apenas uma opção. 

 

 Regadio (gota-a-gota)  

 Sequeiro 

 Outra:  _____________________________        
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21. Quais os fertilizantes utilizados:  

Mencione 2 ou 3. 

_____________________________________________________ 

 

22. Controlo de infestantes:  
Pode selecionar mais que uma resposta. 

Marcar tudo o que for aplicável. 

 

 Herbicida 

 Cobertura com materiais inertes (plástico; palha; manta térmica; restos 

vegetais)  

 Cobertura vivas com vegetais 

 Não tenho conhecimento  

 Outra: _____________________________        

 

 

 

23. Poda  
Pode selecionar mais que uma resposta. 

Marcar tudo o que for aplicável. 

 

 Sistema de condução em vaso 

 Poda de formação (eixo central revestido)  

 Poda de frutificação 

 Poda em verde 

 Poda de rejuvenescimento  

 Não tenho conhecimento 

 Outra: _____________________________        
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24. Monda dos frutos:  

Marcar tudo o que for aplicável. 

 

 Mecânica 

 Manual  

 Ambos 

 Não tenho conhecimento 

 Outra: _____________________________        

 

 

 

Comercialização: 

 

25. Consumo:  

Marcar tudo o que for aplicável. 

 

 Em fresco  

 Indústria 

 Ambos (fresco e indústria)  

 Outra: _____________________________        

 

26. Principais constrangimentos na comercialização:  

_____________________________________________________ 

 

 

 

27. Quais as melhorias a nível de comercialização que sugere:  

_____________________________________________________ 

 

 

 

28. Quais as principais dificuldades dos produtores de romã (ex: escoar 

o produto; conservação; custos na instalação do pomar; distribuição, etc):  

_____________________________________________________ 
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Parâmetros físico-químicos 

 

29. Peso do fruto (g):  

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

30. Cor do fruto e dos bagos:  

Marcar apenas uma opção. 

 

 Amarelo-avermelhado  

 Castanho- avermelhado  

 Rosa avermelhado 

 

 

 

31. Relação do peso bago- fruto (%):  
(exemplo: os bagos dos frutos representam cerca de 52% do peso do fruto)  

Caso não tenha conhecimento acerca da resposta escreva "não sei". 

_____________________________________________________ 

 

   

32. Fenóis Totais:  
       Caso não tenha conhecimento acerca da resposta escreva "não sei". 

_____________________________________________________ 

 

 

33. Sólidos solúveis totais (ºBrix):  
        Caso não tenha conhecimento acerca da resposta escreva "não sei". 

_____________________________________________________ 

 

 

 



114 

 

34. Acidez titulável:  

         Caso não tenha conhecimento acerca da resposta escreva "não sei". 

_____________________________________________________ 

 

 

 

35. PH:  

Caso não tenha conhecimento acerca da resposta escreva "não sei". 

  _____________________________________________________ 

 

 

 

Mercados:  

 

36. Quais os mercados/países que a sua produção é expedida:  

 

_____________________________________________________ 
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