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RESUMO
No estado de Santa Catarina, a fruticultura é uma atividade de importância
crescente, gerando ocupação de alta densidade econômica e agregação de valor. O
processo de diversificação produtiva da pequena e média propriedade rural familiar
tem a finalidade de gerar caminhos para sua sustentabilidade econômica, gerando
renda e mostrando ao proprietário que é possível manter sua família em sua
propriedade. O referido estágio serviu para observar e acompanhar a possibilidade e
viabilidade produtiva na propriedade. A viabilização que esse negócio proporciona
para a redução do risco econômico do pequeno e médio produtor rural é visível, pois
ele poderá contar com alternativa de geração de renda. O objetivo deste trabalho é a
apresentação da diversificação de culturas em pequenas e médias propriedades e
cuidados essências para cada cultura desempenhada.
Palavras Chaves: Cultivo da maçã, frutas de caroço, caqui, rebanho e
reflorestamento.

ABSTRACT

In the state of Santa Catarina, fruit farming is an activity of growing importance,
generating high economic density occupation and value. The production process of
diversification of small and medium family farm aims to generate avenues for
economic sustainability, generating income and showing the owner that can keep
your family on your property. That stage was used to observe and monitor the
possibility and viability productive on the property. The feasibility that this business
provides for the reduction of small economic risk and medium farmers is visible
because it can rely on alternative income generation. The objective of this work is the
presentation of diversification crops in small and medium farms and care essences
for each played culture.
Key words: Cultivation of apple, stone fruits, persimmons, livestock and forestry.
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1

INTRODUÇÃO

O Agronegócio é uma cadeia de atividades econômicas relacionado a
agricultura e a pecuária. No Brasil, esse termo é utilizado para se referir as grandes
propriedades monocultoras empregando tecnologia avançada e pouca mão-de-obra,
com sua produção voltada principalmente para o mercado externo ou para as
agroindústrias com a finalidade de obter lucros.
Com determinação e valorizando os conhecimentos adquiridos na iniciação
científica do curso de Agronomia da UNIARP realizado no estágio de engenharia
agronômica, na propriedade do Sr. Jeferson Argenton e a Sra. Tatiana Argenton,
desenvolvido na Linha Brasília II, interior da cidade de Fraiburgo situado no estado
de Santa Catarina, Brasil. Foram priorizadas atividades na área de Administração
Rural envolvendo as culturas de frutas de caroço (pêssego, nectarina e ameixa),
Caqui, Vitivinicultura (Uvas finas), Silvicultura (plantação de Pinus Spp, Eucalipto
Viminalis e Benthamii) destinado para produção de madeira e gado de corte da raça
Charolês.
Foi através do estágio que fora oportunizado somar a teoria com a prática,
aprender as características e peculiaridades da profissão, conhecer e aprimorar
conhecimentos e práticas para os mais variados segmentos que podem ser
explorados atualmente nas propriedades rurais.
Este trabalho está organizado em três momentos: primeiramente, será
apresentado um histórico das culturas de frutas, silvicultura e agropecuária, expondo
características, problemas e pragas enfrentados atualmente; logo após será
apresentado uma descrição sobre a propriedade e por fim, são descritas as
principais atividades desenvolvidas durante o estágio tais como: acompanhamento e
rotinas das atividades desenvolvidas na propriedade.
O presente trabalho teve como objetivo acompanhar a organização e rotinas
de propriedade com culturas diversificadas que conta com três funcionários diretos e
que residem no próprio local de trabalho oportunizado pelo proprietário, e também
aproveitar para justificar a preparação acadêmica recebida na UNIARP, para
atuação como profissionais éticos, responsáveis e extremamente competentes, com
capacidade de atuar em qualquer país, indiferente de ser de primeiro mundo ou não.
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2

REFERENCIAL TEÓRICO

2.1

FRUTICULTURA
Segundo a definição de Tamaro (1936, p.1):
A fruticultura é a arte de cultivar racionalmente as plantas
frutíferas. Além do conceito de fruticultura, o conceito de fruta e
fruto também é variável conforme o autor

Segundo a definição de Ferreira (1993, p.1) diz que fruta é:
A designação comum as frutas, pseudofrutos e infrutescências
comestíveis, com sabor adocicado. Já o fruto é o órgão gerado
pelos vegetais floríferos, e que conduz a semente, portanto
resulta do desenvolvimento do ovário depois da fecundação.

2.2

Fruticultura no Brasil
A fruticultura é um dos segmentos da economia brasileira que mais tem se

destacado nos últimos anos e continua em plena evolução tanto no que diz respeito
à produção de frutas in natura, como na industrialização de sucos e néctares. O
Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, perdendo apenas para a
China e o Chile, produzindo cerca de 40 milhões de toneladas/ano em 2,3 milhões
de hectares (DECICINO, 2007).
A produção atende o mercado interno (que consome acima de 95% da
produção total) e vem ganhando cada vez mais espaço no exterior aumentando o
volume das exportações, o número de empresas exportadoras, as variedades das
frutas e os países de destinos das exportações (DECICINO, 2007)..
A Europa é grande compradora das frutas brasileiras, chegando a importar
cerca de 63% do volume total da produção. Além disso, o Brasil se destaca como
um dos maiores fornecedores de manga, mamão e melão para a União Européia
(DECICINO, 2007).
Devido ao grande potencial para a geração de empregos e renda a
fruticultura virou mania nacional com Estados criando programas de fruticultura ou
incentivos para a atividade visando o mercado interno e externo. É importante
ressaltar que em muitos Estados existem distritos irrigados, que permitem produzir
frutas durante o ano todo (DECICINO, 2007).
A reconhecida qualidade de nossas frutas garante perspectivas positivas para
o mercado externo, mas com a grande competitividade com outros países é
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necessário ter produtividade, preço e qualidade, pois os produtores mundiais se
profissionalizaram e se os produtos brasileiros não estiverem dentro dos padrões
exigidos pela nova realidade ficarão de fora.
A fruticultura contribui de quatro maneiras importantes para o crescimento da
economia brasileira. Primeira é fonte de alimentação. E alimentação também é uma
questão de segurança nacional. Segunda, é geradora de emprego para a população.
Se considerarmos que cada hectare plantado com fruticultura gera em média dois
empregos diretos e que o Brasil tem uma área plantada com fruticultura em torno de
2,5 milhões de hectares, chega-se facilmente à estimativa de 5 milhões de empregos
diretos gerados.
Nos últimos anos o setor tem registrado importantes conquistas, destacandose entre elas a Criação de Câmaras Setoriais da Fruticultura (em 2003) e da
Citricultura (em 2004); o avanço da Produção Integrada de Frutas (PIF) no país; a
instalação da bifábrica Moscamed Brasil em Juazeiro (Bahia); a expansão do seguro
rural para importantes fruteiras; a inclusão do setor de fruticultura no Programa de
Aceleração do Crescimento do Governo Federal; as campanhas de promoção de
nossas frutas no exterior sob uma única marca e abertura, embora lenta, de novos
mercados para o escoamento da produção nacional de frutas. Se as conquistas
foram muitas, os desafios são ainda maiores destacando-se os seguintes:
a) Manter e ampliar os protocolos governamentais e privados de produção, a
exemplo da PIF e Eurepgap;
b) Superar as barreiras fitossanitárias e tarifárias impostas pelos principais
mercados importadores;
c) Buscar formas de compensação da perda de receita dos agricultores
provocada pela valorização da moeda nacional nos últimos anos;
d) Ampliar a infraestrutura de transporte, armazenamento e de análise de
resíduos de defensivos em frutas;
e) Estabelecer uma legislação de segurança alimentar aceita pelos principais
países importadores, em relação a frutas frescas e processadas;
f) Ampliação do seguro rural para inclusão de outras frutas de importância
econômica;
g) Estabelecer regulamentos oficiais de classificação para algumas frutas
destinadas a exportação para a União Européia, compatíveis com o
sistema de classificação exigido pelos países componentes do bloco.
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O Sul é líder na produção de frutas de clima temperado como pêra, pêssego,
uva e maçã e a segunda de tangerina e melancia (ALMEIDA, 2013).
A seguir, histórico sobre cada frutífera que é produzida na propriedade onde
deu-se o estágio, sendo as principais cultivadas na nossa região, que apresentam
valor econômico e favorecem sua produção na região.
2.3

Cultura do Pêssego
No Brasil, é possível produzir esta fruta apenas nos estados do Sul do país,

onde predomina o clima temperado (EMBRAPA, 2005).
A produção mundial de pêssegos e nectarinas estão em torno de 12 milhões
de toneladas, crescendo ao redor de 20% a cada 10 anos. A China é o maior
produtor mundial, com cerca de 27% de participação na oferta global, em seguida da
Itália, e dos Estados Unidos, que produziram em 1998, 1,4 milhão e 1,3 milhão de
toneladas, respectivamente (EMBRAPA, 2005).
O Rio Grande do Sul é o principal produtor, com cerca de 46% da produção
nacional, ocupando uma área superior a 10 mil hectares.
Toda a produção nacional de pêssego e nectarina se destinam ao mercado
interno. O Brasil não exporta essa fruta, sendo considerado um grande mercado
para os principais produtores mundiais, principalmente para o Chile, país vizinho, e
tradicional exportador da América Latina (EMBRAPA, 2005).
O abastecimento nacional provém de cinco pólos nacionais de produção: Rio
Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. O período de
oferta inicia em setembro com a produção paulista e conclui em fevereiro com a
produção gaúcha (EMBRAPA, 2005).
2.3.1 Pólo de Fruticultura de Santa Catarina
As informações sobre a produção de pêssegos e nectarinas deste pólo
considerou pomares com área mínima de 0,1 ha (1.000 m²), destinados ao mercado,
mesmo que não tenham nestas espécies sua principal atividade econômica, mas
que demandem capacitação e Assistência Técnica (EMBRAPA, 2005).
- Área plantada: 4.187,20 hectares.
- Área em produção: 4.187,20 hectares.
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- Produtividade: 18 toneladas por hectare.
- Produção: 30.190 toneladas.
- Principais variedades: Marli, Coral, Chimarrita, Ágata, Rubidoux, Planalto e Dela
Nona.
- Época de plantio: Junho e Julho.
- Valor da produção: em torno de R$15.000,00 reais por hectare.
- Número de emprego por hectare: 2 fixos e 3 temporários.
- Custos de produção: R$3.316,85 reais no primeiro ano.
- R$726,86 reais no segundo ano.
- R$2.560,94 reais no terceiro ano.
- Média vida útil do pomar: 15 anos.
- Custo/Kg frutos: R$4.790,29 reais = R$0,27 centavos.
O pessegueiro desenvolve-se bem em solos profundos, permeáveis e bem
drenados. As raízes necessitam de boa aeração para realizarem, adequadamente,
suas atividades metabólicas (EMBRAPA, 2005).
Um solo que permita o crescimento das raízes até um metro de profundidade
propicia a formação de árvores maiores, mais produtivas e de maior longevidade
(EMBRAPA, 2005).
O pH mais favorável situa-se ao redor de 6,0, mas o pessegueiro tolera solos
dentro de uma faixa bem mais ampla. Os melhores índices de produtividade,
entretanto, têm sido obtidos com valor próximo ao preconizado (EMBRAPA, 2005).
2.4 Cultivares
2.4.1 Planalto
A planta é vigorosa e muito produtiva nas condições do vale do Rio do Peixe,
SC. Em Pelotas, a adaptação desta cultivar não é satisfatória. A sua exigência de
frio é estimada entre 400 e 500 horas. Diferentemente da maioria das cultivares, esta
apresenta, ramos na frutificação, apenas uma gema florífera por nó. Os frutos são
grandes, de forma truncada, tendendo a ovalados. A película é creme esverdeada,
com 20% a 50% de vermelho. A polpa é firme, branco esverdeada, suculenta e
aderente ao caroço. O sabor é inferior ao da cultivar Coral (EMBRAPA, 2005).
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2.4.2 Sistemas de condução
Nos diversos países produtores, o pessegueiro é conduzido em formas
diferentes da copa. Os principais são a condução em taça, em “Y”, em líder central,
bem como suas variações que originam sistemas com características, vantagens e
desvantagens específicas. No Brasil, como também na Serra Gaúcha, a forma de
condução predominante é a taça ou vaso aberto (EMBRAPA, 2005).
2.4.3 Poda de Outono
A poda de outono serve para dar estrutura adequada à planta, com ramos
bem distribuídos em toda a planta para que produza o máximo com a melhor
qualidade, e auxilia muito no estabelecimento do equilíbrio entre vegetação e
frutificação. A poda de outono deve ser feita logo após a colheita ou no máximo até
o final do mês de abril e tem por objetivo eliminar ramos mal colocados, ramos com
cancros, ramos “ladrões”, “forquilhas” e ramos que sombreiam outras partes das
plantas (EMBRAPA, 2005).
2.4.4 Poda Verde
A poda verde é feita na fase vegetativa da planta como objetivo de melhorar a
qualidade dos frutos e a produtividade das plantas. É necessária para retirar brotos
vigorosos voltados para o interior da copa, que causam sombreamento dos frutos e
da planta, e ramos “ladrões”, com o objetivo de aumentar a aeração e entrada de
luz. Com essa poda, procura-se manter uma produção nas camadas inferiores
(EMBRAPA, 2005).
2.4.5 Raleio
O raleio dos frutos é uma das práticas mais importantes para obter-se
produção de frutos com boa qualidade e com rentabilidade satisfatória. Em geral,
são necessárias 30 a 40 folhas por fruto, e o raleio é feito com base na capacidade
produtiva da planta e no tamanho do fruto característico de cada cultivar
(EMBRAPA, 2005).
Os objetivos do raleio são:
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- aumentar o tamanho, a qualidade e a coloração dos frutos. Com o raleio, a
competição entre frutos é reduzida, favorecendo o seu crescimento. Cada fruto
necessita em torno de 30 a 40 folhas para a sua adequada formação e crescimento.
- reduzir o custo de colheita, devido à menor quantidade de frutos a serem
colhidos.
- evitar quebra de ramos pelo peso excessivo.
- padronizar a qualidade dos frutos na colheita, pela eliminação de frutos
danificados por pragas ou doenças ou com algum defeito.
- manter equilíbrio entre a vegetação e a frutificação da planta.
- reduzir o risco de alternância na produção em anos consecutivos.
- diminuir o ataque de pragas e doenças pelo aumento do espaço entre um
fruto e outro.
- melhorar a eficiência dos tratamentos contra pragas e doenças (EMBRAPA,
2005).
2.4.6 – Principais pragas
2.6.1 – Cochonilha
O ataque se verifica no tronco, ramos folas e frutos. Em função da sucção
contínua da seiva e injeção de substâncias tóxicas pelo inseto, as plantas podem
paralisar o crescimento e não produzir. Nos frutos, ocorre a formação de anéis
vermelhos em torno da carapaça, o que prejudica o seu valor comercial (EMBRAPA,
2005).
Para controle, a remoção e queima dos ramos infestados durante toda a poda
e a manutenção da vegetação no interior do pomar que forneça alimento e abrigo
para inimigos naturais são medidas preconizadas. O controle químico deve ser
empregado no período em que ocorram as ninfas migratórias procurando associar
óleo mineral ao inseticida.
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2.6.2 – Pulgões do pessegueiro
Os pulgões sugam a seiva da planta, principalmente nas zonas de
crescimento, provocando o encarquilhamento das folhas. A grande quantidade de
excrementos açucarados atrai formigas doceiras. As formigas se alimentam de
excrementos açucarados e atuam dispersando e protegendo as colônias de seus
inimigos naturais. O ataque é mais acentuado em períodos cecos (EMBRAPA,
2005).
Para controle, de modo geral, os pulgões são muito atacados por inimigos
naturais, pois vivem em colônias e tem pouca mobilidade. O ataque ocorre em
pomares com aplicações elevadas de nitrogênio. Por isso o uso racional de
nitrogênio, mantendo as plantas sem vigor excessivo é um método de controle eficaz
(EMBRAPA, 2005).
2.6.3 – Ácaros
O ataque dos ácaros resulta no amarelecimento e queda das folhas. A
incidência da praga depende das condições climáticas sendo mais intenso quando
ocorrem temperaturas elevadas e longas estiagens. Além disso, o excesso de
adubação nitrogenada, grande número de aplicações de inseticidas piretróides e
fosforados para o controle da grafolita e mosca-das-frutas, são fatores que
favorecem o aumento populacional da praga na cultura (EMBRAPA, 2005).
Para controle, diversos ácaros predadores, principalmente da família
Phytoseiidae, são observados predando as espécies fitófagas. A manutenção de
vegetação

nas entrelinhas do pomar auxilia no manejo da praga, visto que

a

eliminação das plantas durante a primavera e verão favorece o deslocamento do
ácaro rajado para as plantas do pessegueiro (EMBRAPA, 2005).
2.7 – Doenças fúngicas e bacterianas do pessegueiro
2.7.1 – Podridão Parda
A podridão parda é a principal doença das frutas de caroço, ocorrendo em
praticamente todos os pomares, causando perdas severas, caso medidas
adequadas de controle não sejam tomadas. A infecção começa durante a fase de
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floração, infectando os capulhos florais, ocasionando a necrose das anteras,
prosseguindo para o ovário e pedúnculo., podendo se estender até o ramo,
resultando no desenvolvimento de cancros (EMBRAPA, 2005).
Durante

a

fase

de

pré-colheita,

frutos

infectados

apresentam

o

desenvolvimento de lesões pequenas pardacentas que evoluem para manchas
marrons com a colonização dos tecidos vizinhos pelo fungo.
Para o controle, práticas culturais como a poda de limpeza de inverno com a
remoção de frutos mumificados, capulhos florais, ramos doentes devem ser
queimados, reduzindo o nível de inóculo. Práticas que reduzem o stress por meio de
adubação adequada e equilibrada evitando o excesso de nitrogênio, o déficit de
potássio e evitar a falta de água no solo (EMBRAPA, 2005).
2.7.2 – Crespeira
A doença se desenvolve nas folhas de ramos do ano e raramente nos frutos.
As áreas encrespadas podem desenvolver uma cobertura branca de esporos. Folhas
infectadas podem cair prematuramente ou algumas vezes podem persistir na árvore
e com o passar do tempo adquirem uma coloração marrom-escura. Ataques
precoces originam folhas pequenas, enquanto no ataque tardio, o enrugamento da
folha é parcial, e o tecido torna-se arroxeado (EMBRAPA, 2005).
Para controle, tratamento com fungicidas a base de cobre durante o outono e
inverno reduzem o inóculo primário no pomar. A destruição de restos culturais que
foram podados durante o inverno é uma prática adotada (EMBRAPA, 2005).
2.7.3 – Sarna
Ocorre em regiões quentes e úmidas. Tanto brotações como frutos podem ser
infectados pelo patógeno, entretanto, o sintoma nos frutos causa os maiores danos.
Os sintomas costumam aparecer quando os frutos estão em crescimento. Pequenas
manchas circulares, verde-oliva são formadas na superfície dos frutos. Com o
desenvolvimento da lesão, a mancha torna-se preta (Fortes & Martins, 1998).
Como medida de controle, poda verde melhor a aeração e entrada dos raios
solares na parte interna da planta o que é desfavorável para o desenvolvimento do

18

fungo. Pulverizações a base de enxofre durante o período de dormência contribuem
para a redução do inóculo no pomar (EMBRAPA, 2005).
2.7.4 – Ferrugem
A ferrugem do pessegueiro ocorre principalmente nas folhas após a colheita
nos pomares da Serra Gaúcha, podendo ocasionar o desfolhamento precoce
conduzindo à redução no vigor ou produtividade na safra seguinte (EMBRAPA,
2005).
Os sintomas começam a se desenvolver como manchas verde-amareladas
em ambas as faces da folha. Na face interior da folha se desenvolve uma massa
amarela (EMBRAPA, 2005).
O controle é realizado basicamente por meio de pulverizações com fungicidas
após a colheita (EMBRAPA, 2005).
2.7.5 Bacteriose
A bacteriose do pessegueiro é bastante disseminada e principalmente comum
em áreas com solos arenosos, clima quente e úmido durante a estação de
crescimento das plantas (EMBRAPA, 2005).
A doença pode se desenvolver nas folhas, ramos e frutos. Nas folhas
observa-se inicialmente a formação de manchas de 1 a 3 mm de diâmetro, aquosas,
com bordos angulares e de coloração púrpura, geralmente rodeadas por um halo
verde-amarelado na face das folhas mais velhas observam-se pequenas escamas
secas, que correspondem ao exsudato bacteriano. Nos ramos há formação de
cancros durante a primavera e verão. Já nos frutos observam-se, após cinco
semanas das quedas das pétalas, manchas pequenas circulares, aquosas de
coloração marrom. Provoca rachaduras e, consequentemente, a depreciação dos
frutos (EMBRAPA, 2005).
Para controle, adubação equilibrada para evitar o crescimento vegetativo
excessivo ou debilitação da planta pela carência nutricional. Deve-se pulverizar as
plantas com produtos a base de cobre durante o outono para proteção dos
ferimentos deixados nos ramos com a quedas das folhas, evitando infecções
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bacterianas, reduzindo assim o inóculo primário que poderá sobreviver durante o
período do inverno (EMBRAPA, 2005).
2.8 CUIDADOS NA APLICAÇÃO DE AGROTÓXICOS
Os agrotóxicos são produtos de ação biológica e visam a defender as plantas
de agentes nocivos. Alguns, como os inseticidas, têm por fim combater formas de
vida animal e, por consequência, tendem a ser mais perigosos para o homem. A
avaliação toxicológica efetuada pelo Ministério da Saúde antes do registro do
produto visa a permitir a comercialização daqueles que, usados de forma adequada,
não causem danos à saúde nem deixem resíduos perigosos sobre os alimentos. Já
a avaliação de impacto ambiental realizada pelo IBAMA tem por objetivo permitir o
uso apenas de produtos compatíveis com a preservação do meio ambiente
(COMPÊNDIO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS, 1999).
Para melhorar a qualidade e eficiência dos tratamentos e reduzir o
desperdício de produtos e contaminação do ambiente, os pulverizadores devem ser
calibrados periodicamente, utilizando-se equipamentos e métodos reconhecidos
internacionalmente (EMBRAPA, 2005).
2.8.1 Cuidados durante o preparo e aplicação dos produtos fitossanitários
(EMBRAPA, 2005):
·

Evitar a contaminação ambiental – preservar a natureza;

·

Utilizar equipamento de proteção individual - EPI (macacão de PVC, luvas e
botas de borracha, óculos protetores e máscara contra eventuais vapores). Em
caso de contaminação substituí-los imediatamente.

·

Não trabalhar sozinho quando manusear produtos tóxicos.

·

Não permitir a presença de crianças e pessoas estranhas ao local de trabalho;

·

Preparar o produto em local fresco e ventilado, nunca ficando a frente do vento;

·

Ler atentamente e seguir as instruções e recomendações indicadas no rótulo dos
produtos;

·

Evitar inalação, respingo e contato com os produtos;

·

Não beber, comer ou fumar durante o manuseio e a aplicação dos tratamentos;

·

Preparar somente a quantidade de calda necessária à aplicação a ser consumida
numa mesma jornada de trabalho;
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·

Aplicar sempre as doses recomendadas:

·

Evitar pulverizar nas horas quentes do dia, contra o vento e em dias de vento
forte ou chuvosos;

·

Não aplicar produtos próximos à fonte de água, riachos, lagos, etc;

·

Não desentupir bicos, orifícios, válvulas, tubulações com a boca;

·

Guardar os produtos em embalagens bem fechadas, em locais seguros, fora do
alcance de crianças e animais domésticos e afastados de alimentos ou ração
animal.

·

Mantenha o produto em sua embalagem original;

·

Não reutilize embalagens vazias.

3 CULTURA MAÇÃ
O cultivo da macieira é uma atividade relativamente recente no Brasil. No
início da década de 70, a produção anual de maçãs era de cerca de 1.000
toneladas. Com incentivos fiscais e apoio à pesquisa e extensão rural, o Sul do
Brasil aumentou a produção de maçãs em quantidade e em qualidade, fazendo com
que o país passasse de importador a auto suficiente e com potencial de exportação.
Em levantamentos feitos pela Associação Brasileira de Produtores de Maçãs
(ABPM), verificou-se que na safra de 2001, aproximadamente 2700 produtores
estiveram envolvidos na cultura e a área plantada foi de cerca de 30.000 ha, com
produção estimada de 800.000 t. A maçã brasileira já conquistou os consumidores
de outros países, especialmente os europeus, e entre 10 a 20 % da fruta são
exportados para diversos mercados, principalmente para a Europa. O setor da maçã
é reconhecido pelo governo, pela sociedade e por todos os segmentos da fruticultura
nacional, sendo frequentemente apontado como exemplo pelo sucesso alcançado
(EMBRAPA, 2005).
3.1 Preparo do solo e nutrição
Na implantação do pomar é imprescindível proceder à escolha adequada do
local, bem como tomar medidas para melhorar as condições físicas do solo, através
de subsolagem e aração profunda e as condições químicas, através de calagem e
adubação. A definição da quantidade desses produtos a ser aplicada é feita através
da análise do solo, que deve ser providenciada com seis meses de antecedência
(EMBRAPA, 2005).
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3.2 Adubação de Crescimento
A adubação de crescimento é necessária para estimular o crescimento
vegetativo e, por consequência, a formação das plantas durante os três primeiros
anos. É constituída por adubo nitrogenado, em doses variáveis, conforme a idade
das plantas (EMBRAPA, 2005).
No sistema de Produção Integrada de Maçãs do Brasil não são admitidos
fertilizantes que tenham em sua constituição substâncias tóxicas que podem
contaminar o solo, especialmente aqueles que contenham metais pesados, toxinas,
etc. ou então fertilizantes com problemas de contaminação biológica (EMBRAPA,
2005).
3.3 Adubação de manutenção
A recomendação de adubação de manutenção deve considerar a análise
foliar e de frutos, análise periódica do solo, idade das plantas, crescimento
vegetativo, adubações anteriores, produções, tratos culturais e presença de
sintomas de deficiências nutricionais (EMBRAPA, 2005).
Nos pomares que tenham seguido as recomendações de adubação de préplantio e de adubação de crescimento, as quantidades a aplicar anualmente por
hectare não devem ser superiores a 80 kg de N/ha, 50 kg de P2O5 /ha, 150 kg de
K2O/ha, 20 kg de MgO/ha, 20 kg de ZnO/ha e 5 kg de Bórax/há (EMBRAPA, 2005).
3.4 Polinização
O percentual mínimo de polinizadoras é de 12%, devendo as mesmas estar
distribuídas homogeneamente no pomar. As polinizadoras podem ser plantadas a
distância de 10 m a 12 m ou na proporção de uma a cada oito plantas produtoras.
Preferencialmente, deve-se utilizar duas cultivares polinizadoras (EMBRAPA, 2005).
As plantas polinizadoras devem ser as primeiras a serem raleadas, para evitar
redução da floração no ano seguinte devido à alternância (EMBRAPA, 2005).
3.5 Poda
Nos plantios com densidade superior a 1.200 plantas por hectare não se deve
manter ramos muito vigorosos ao longo do eixo central, pois estes dificultam a
entrada da luz, prejudicam a eficiência dos tratamentos fitossanitários e, por
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consequência, reduzem a qualidade da fruta. Os cortes com diâmetro superior a dois
cm devem ser protegidos com pasta bordalesa, tinta plástica ou cola adicionada de
0,05% do tiofanato metílico para evitar a entrada de fungos (EMBRAPA, 2005).
A poda verde só deverá ser realizada em plantas que apresentem excesso de
crescimento vegetativo, eliminando-se os ramos na base, para favorecer à entrada
de luz no interior da planta. A redução do crescimento deverá ser feita através do
arqueamento dos ramos, pois na produção integrada, não é permitido o uso de
fitorreguladores para reduzir o crescimento vegetativo (EMBRAPA, 2005).
3.6 Raleio das frutas
Nos pomares novos até o terceiro ano deve ser feito raleio manual de frutas.
Já em áreas em plena produção, que não apresentem problemas de polinização e
que tenham uma floração abundante, pode ser feito o raleio químico.
São permitidas até três frutas por gema para as cultivares de pedúnculo longo
(Gala) e duas frutas por gema para cultivares de pedúnculo curto (Fuji e Golden),
respeitando-se o máximo de 140 frutas por metro quadrado de copa (EMBRAPA,
2005).
3.7 Monitoramento de pragas
3.7.1 Mosca-das-frutas (Anastrepha fraterculus)
O monitoramento pode ser efetuado instalando-se frascos caça-mosca
modelo Valenciano e usando como atrativo o suco de uva a 25% (EMBRAPA, 2005).
O controle com isca tóxica deve ser iniciado quando houver presença da
praga no pomar e as frutas apresentarem tamanho superior a 1,5 cm de diâmetro. A
aplicação de inseticidas em cobertura só deve ocorrer quando for constatado o nível
de 0,5 moscas/frasco/dia, utilizando inseticidas com ação de profundidade. A isca
deve ser aplicada pelo menos duas vezes por semana, intensificando na periferia do
pomar, nos pontos de entrada da mosca (EMBRAPA, 2005).
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3.7.2 Lagarta enroladeira (Bonagota cronaodes)
Para o monitoramento, recomenda-se utilizar uma armadilha com feromônio
para cada 5 ha, instalando no início de setembro e mantendo-a até a colheita da
última cultivar (EMBRAPA, 2005).
Em pomares menores, deve-se aumentar a densidade, de modo a haver no
mínimo duas armadilhas por talhão. O controle da praga deve ser feito quando
houver captura superior a 20 machos/armadilha/semana. É importante analisar o
monitoramento por talhão, aplicando inseticida apenas naqueles com níveis críticos
(EMBRAPA, 2005).
3.7.3 Ácaro vermelho europeu (Panonychus uimi)
O monitoramento é feito através da amostragem sequencial no mínimo em 10
plantas por talhão de 5 ha, retirando-se 5 folhas por planta e anotando-se o número
destas com presença do ácaro. As plantas podem ser diferentes a cada avaliação.
Para o controle deve-se levar em consideração a percentagem de folhas infestadas
e o ciclo vegetativo da cultura. No início da temporada o controle deve ser feito
quando 50% das folhas acusarem a presença da praga, enquanto que, no período
que antecede a colheita, somente deve-se aplicar o acaricida quando mais de 70%
das folhas apresentarem ácaros. Após a colheita o ácaro será controlado se a
infestação das folhas for superior a 90% (EMBRAPA, 2005).
O acaricida abamectin pode ser aplicado apenas uma vez por ciclo, logo após
a queda das pétalas, independente do nível populacional, e seu uso está limitado
àquelas áreas com alta infestação de ovos de inverno (EMBRAPA, 2005).
3.7.4 Grafolita (Grapholita molesta)
Para o monitoramento, deve-se utilizar uma armadilha com feromônio para
cada 3 a 5 ha, instalando-a no final de agosto e mantendo-a até a colheita. Em
pomares menores, deve-se aumentar a densidade, devendo haver no mínimo 2 por
talhão (EMBRAPA, 2005).
O controle da praga deve ser feito quando houver captura superior a 30
machos/armadilha/semana (EMBRAPA, 2005).

24

3.6.5 Cochonilha (Dactylopius coccus)
Deve-se identificar e registrar a presença das larvas (provavelmente entre
setembro e novembro) e efetuar aplicações localizadas nos focos usando inseticida
fosforado. O óleo mineral aplicado para quebra de dormência ajuda a controlar a
cochonilha (EMBRAPA, 2005).
3.7 Manejo das doenças
A profilaxia é um dos componentes mais importantes e será prática
obrigatória no controle das doenças. Após a poda, raleio e colheita, os restos
vegetais devem ser destruídos, triturados e a seguir retirados do pomar ou
incorporados ao solo da entrelinha após serem umedecidos com uma solução de
uréia (1%) ou com suspensão de esterco (EMBRAPA, 2005).
A decisão sobre o tipo de tratamento fungicida e a ocasião de executá-lo
deverá ser embasada nas características da doença, nas informações das Estações
de Aviso e nas condições meteorológicas que ocorrem no pomar (EMBRAPA, 2005).
Os tratamentos com fungicidas de contato serão repetidos a cada sete dias
ou 25 mm de chuva no controle de sarna, a cada 10 dias ou 35 mm no caso das
outras doenças na cv. Gala e a cada 10 dias ou 50 mm na cv. Fuji (EMBRAPA,
2005).
3.8 Tratamento químico de doenças que ocorrem na pós-colheita
Para minimizar a utilização de produtos químicos sobre a fruta, deve-se
priorizar as práticas de prevenção de ocorrências de enfermidades fúngicas e
fisiológicas. Para tanto, é obrigatório (EMBRAPA, 2005):
·

colher a fruta no momento correto;

·

eliminar fontes de inoculo no pomar;

·

manipular cuidadosamente a fruta na colheita, transporte, classificação e

embalagem;
·

realizar limpeza e desinfestação ou sanitização de instalações, câmaras frias,

embalagens e máquinas;
·

utilizar adequadamente as técnicas de armazenamento.
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Somente é permitido o uso de tratamento fungicida em pós-colheita em frutas
de cultivares que cumpram com as seguintes características (EMBRAPA, 2005):
·

tenham uma susceptibilidade de risco moderada ou alta a ocorrência de podridões
durante o armazenamento;

·

sejam

adequadas

para

armazenamento

prolongado,

não

sendo

permitido

comercializar essa fruta por um período inferior a 3 meses.
As frutas tratadas com fungicidas em pré-colheita, não devem ser novamente
tratadas com os mesmos princípios ativos em pós-colheita. Na PIM, não se admite o
armazenamento de frutas apanhadas do chão (EMBRAPA, 2005).
3.9 Colheita
As frutas devem ser colhidas no momento adequado, segundo a espécie,
variedade e a utilização prevista, ou seja, armazenamento a curto, médio ou longo
prazo, ou mesmo a comercialização imediata (mercado interno ou exportação). Para
isso, deve-se assegurar que os índices mínimos de maturação estabelecidos pela
pesquisa sejam respeitados no início da colheita e no posterior armazenamento e/ou
comercialização, permitindo com isto, uma máxima eficiência na conservação e
manutenção da qualidade interna e externa da fruta. Deve-se sempre utilizar
embalagens (colheita, transporte, armazenamento, comercialização) limpas e de
material não abrasivo para não contaminar e machucar as frutas. Recomenda-se,
quando adequado, utilizar materiais plásticos, em perfeito estado de conservação e
higienização, em vez de madeira. É sempre importante realizar uma pré-seleção da
fruta no campo, evitando misturar frutas sãs com as caídas no chão, granizadas,
com danos por insetos, podridões, machucadas, etc. Não se deve deixar as frutas
colhidas expostas ao sol, transportando imediatamente para a empacotadora ou
"packing house" no mesmo dia, evitando-se golpes e danos durante o transporte. As
frutas de produção integrada que são transportadas conjuntamente com outros
sistemas de produção deverão estar devidamente identificadas e separadas no
veículo de transporte. Isso é importante para não haver confusão na recepção da
empacotadora, onde deverá ser tomada uma amostra da carga para as devidas
anotações no caderno de pós-colheita.
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Os bins deverão ser devidamente identificados no momento da colheita,
utilizando etiquetas de cor específicas contendo no mínimo as seguintes
informações (EMBRAPA, 2005):
·

Caracterizar que pertence ao Sistema de Produção Integrada de Maçã - PIM,
de modo que se diferencie dos outros sistemas de produção;

·

Nome do produtor/empresa;

·

Localização do pomar (bloco, setor, talhão);

·

Cultivar;

·

Data da colheita;

·

Nome do responsável pela colheita.
Recomenda-se a utilização de etiquetas com código de barra para facilitar a

manutenção da rastreabilidade, permitindo identificar problemas futuros em algum
determinado lote, após a fruta ter sido colhida(EMBRAPA, 2005).

4 CULTURA CAQUI
O caquizeiro é planta de porte arbóreo e folhas caducas (caem no inverno),
que apresenta lento desenvolvimento inicial. É perene, com longevidade de várias
dezenas de anos (SEBRAE, 2016).
As variedades de caqui são enquadradas em três tipos, de acordo com a
presença de tanino em seus frutos (SEBRAE, 2016):
·

Sibugaki (taninoso)

·

Amagaki (doce ou não-taninoso)

·

Variável.
Taninos são grupos de compostos

químicos de origem vegetal, que

provocam na pele íntegra sensação de adstringência ou aperto(SEBRAE, 2016).
O tipo taninoso compreende as variedades de polpa sempre taninosa e de
cor

amarelada, quer os frutos apresentem ou não sementes. As variedades

plantadas deste tipo são: Taubaté, Pomelo e Rubi (SEBRAE, 2016).
O tipo doce abrange as variedades de polpa sempre não-taninosa e de polpa
amarelada, tenham os frutos sementes ou não. As variedades plantadas deste tipo
são: Fuyu, Jiro e Fuyuhana (SEBRAE, 2016).
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O tipo variável inclui as variedades de polpa taninosa e de cor amarelada,
quando sem sementes, e não-taninosa, parcial ou totalmente, quando apresentam
uma ou mais sementes (SEBRAE, 2016).
4.1 Preparo do solo
O ideal depois de escolhida a área, é preparar a terra no verão, antes do
plantio do pomar (MORO, 2006):
·

Retirar restos de vegetação, pedras.

·

Fazer uma subsolagem.

·

Aplicar calcário, conforme análise do solo.

·

Fazer uma aração, incorporando o calcário.

·

Fazer o plantio de uma cultura de verão, que pode ser feijão, milho, abóboras
ou pastagem.

·

Após a colheita destas culturas, fazer camalhões com aproximadamente 30 a
40 centímetros de altura e 2,0 a 2,5 metros de largura.

4.2 Poda
Poda é um tratamento que deve ser feito em toda e qualquer frutífera. Tem as
seguintes finalidades (MORO, 2006):
·

Produtividade com qualidade.

·

Conduzir a planta com uma forma e tamanho desejado.

·

Formar uma estrutura capaz de suportar o peso de grandes cargas de frutas.

·

Evitar que produza bem em um ano e no outro não (alternância).

·

Evitar a ocorrência de doenças.

·

Facilitar a colheita.

4.3 Controle de pragas e doenças
Antes de aplicar qualquer produto químico, visando o controle de pragas,
doenças e ervas daninha é importante que seja feito um diagnóstico do problema.
Limpeza do pomar é fundamental para evitar focos de doenças (MORO, 2006).
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5 CULTURA AMEIXA
A ameixeira é uma das plantas frutíferas que mais se difundiu pelo mundo,
sendo cultivada em várias condições climáticas devido às varias espécies existentes
e ao resultado de hibridações ocorridas ao longo do desenvolvimento da cultura.
Pode-se dizer que a ameixeira espalha-se por todo o Hemisfério Norte, com exceção
de zonas onde o elevado calor dos trópicos ou extremo frio da zona polar são
obstáculos ao seu desenvolvimento (EMBRAPA, 2005).
5.1 Variedades
5.1.1 Letícia
Película de cor vermelha vivo. Polpa amarela. Caroço solto. Resistente à
bacteriose (EMBRAPA, 2005).
5.1.2 Santa Rosa
Produz frutas de tamanho médio, redondas, com epiderme 100% vermelha. A
polpa é firme, amarela, aromática e de muito bom sabor. A maturação ocorre no final
de dezembro (EMBRAPA, 2005).
5.2 Polinização
A maioria das cultivares diploide e hexaplóides são auto-inférteis e
necessitam de polinizadoras. Interplantar, pelo menos, 25% de uma ou mais
polinizadoras torna-se uma medida obrigatória para o sucesso do empreendimento
(EMBRAPA, 2005).
Devido à grande variabilidade das condições de clima, principalmente,
temperatura, é aconselhável o uso de mais de uma polinizadora por cultivar
comercial, uma vez que sob determinadas condições, a coincidência de floração
pode não ser completa.
5.3 Preparo de solo e plantio
A implantação do pomar varia com a topografia e tipo de solo. Entretanto,
alguns aspectos são os mesmos, independentes das particularidades da topografia
e do solo. Assim, limpeza do terreno quanto à roçada, retirada de tocos, pedras,
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raízes e ramos de árvores ou arbustos, sempre devem ser realizadas, pois irão
dificultar os tratos culturais do pomar. Além disso, a permanência de restos vegetais
poderão ser focos de contaminação de doenças de raízes. As operações básicas
normalmente recomentadas, constituem-se na subsolagem, aração e gradagem
(EMBRAPA, 2005).
5.4 Poda
O sistema de líder central (ou eixo central) é uma forma utilizada
principalmente em pomares de alta densidade. Permite o desenvolvimento do tronco
como uma estrutura única e sem ramificações a uma altura entre 40 a 50 cm de
altura. A partir desta altura são escolhidos anualmente, nos três próximos anos,
camadas de ramificações primárias, constituídos por quatro a cinco ramos e
distanciados de 50 cm uma camada da outra. Ao final do terceiro ano, a planta terá
três camadas de ramos primários que formam, junto com o líder central, o esqueleto
da planta e que darão origem a ramificações secundárias e sustentação da
produção (EMBRAPA, 2005).
A poda verde é praticada durante o período de vegetação, florescimento,
frutificação e maturação dos frutos, tendo por finalidade melhorar a qualidade e
manter a forma da copa através da supressão de partes da planta (EMBRAPA,
2005).
Em árvores novas é recomendado realizar a poda verde, realizada durante o
período de crescimento, para eliminação dos ramos mal posicionados e "ladrões" ou
para desponte dos ramos, eliminando bifurcações ou forquilhas para favorecer a
formação de ramos laterais secundários (EMBRAPA, 2005).
Nas plantas em produção é realizada com a finalidade de eliminar ramos nos
quais o crescimento seja dirigido para o interior da copa e aumentar a aeração e
iluminação no interior da planta, promovendo-se o aumento da frutificação nas
camadas inferiores dos ramos, melhorando-se a coloração da película dos frutos
(EMBRAPA, 2005).
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5.5 Doenças causadas por bactérias
5.5.1 Escaldadura das folhas da ameixeira (Xilella fastidiosa wells)
Entre as principais doenças causadas por bactérias limitadas ao xilema,
destaca-se a escaldadura das folhas da ameixeira (EMBRAPA, 2005).
Materiais propagativos infectados se constituem no principal modo de
transmissão. Estacas, borbulhas e garfos disseminam a doença a curtas distâncias,
enquanto que mudas produzidas de matrizes infectadas disseminam a doença a
longas distâncias. É de extrema importância o uso de mudas sadias, provenientes
de matrizes indexadas (EMBRAPA, 2005).
Sintomas típicos normalmente são visíveis em plantas com três anos ou mais:
os primeiros sintomas foliares aparecem nos meses de janeiro e fevereiro. As
plantas atacadas há vários anos apresentam seca de ponteiros e pouco
enfolhamento. Dos sintomas aparecem inicialmente nas folhas da base, progredindo
para as mais novas, podendo ocorrer ramos ladrões sem sintomas e haver casos de
plantas sem sintomas entre plantas doentes (EMBRAPA, 2005).
Entre as medidas de controle deve-se levar em consideração a tolerância e
resistência varietal, a erradicação dos focos iniciais, através de inspeções realizadas
nos meses de janeiro e fevereiro, e, principalmente, a utilização de mudas
comprovadamente sadias, que por se constituir no principal modo de disseminação
do patógeno, constitui-se também no principal modo de controle. Mudas produzidas
de matrizes infectadas disseminam a doença a longas distâncias. Plantas que
apresentam sintomas da enfermidade já no primeiro ano de plantio provavelmente
foram produzidas a partir de matrizes contaminadas (EMBRAPA, 2005).
5.5.2 Bacteriose da ameixeira (Xanthomonas arborícola Pv. Pruni)
Também conhecida como "mancha bacteriana", essa doença pode afetar toda
a parte aérea da planta, como folhas, ramos e frutos. Sobre as folhas, inicialmente,
se desenvolvem pequenas manchas cloróticas (verde pálido) de formato irregular.
Com a evolução do sintoma as manchas adquirem formato angular, circundadas por
um halo amarelo e com a porção interna necrótica, podendo destacar-se e adquirir

31

aparência

rendilhada.

Pode

ocorrer

desfolhamento

e,

consequentemente,

enfraquecimento da planta, tornando-a predisposta a injúrias e ataque de outros
patógenos. Nos ramos e nos frutos, o sintoma se caracteriza pela formação de
cancros (aberturas longitudinais) (EMBRAPA, 2005).
As medidas de controle são de caráter preventivo como, a eliminação de
ramos com cancros, frutos e folhas manchadas e pulverizações com calda bordalesa
após a poda de inverno. A pulverização deve ser com boa cobertura, isto é, todas as
partes da planta devem receber o produto. Na formação de pomares, deve-se
escolher o local adequado, utilizar cortina vegetal (quebra vento) e escolher
cultivares menos suscetíveis à bacteriose (EMBRAPA, 2005).
5.6 Doenças causadas por fungos
5.6.1 Podridão parda (Monilia Fructicola)
Ataca as flores, que ficam com pequenas manchas marrom-claro. Quando
não controlada, a doença passa para os ramos causando cancros, onde poderá
perpetuar-se na planta, se não forem eliminados na ocasião da poda. Nos frutos
produzem manchas marrom que aumentam de tamanho e produzem abundante
quantidade de esporos, que podem disseminar a doença pelo pomar, através dos
insetos, chuvas e vento. Em estágios avançados, ocorre a mumificação dos frutos.
Na pré-colheita, os frutos tornam-se mais suscetíveis, pelo aumento da sensibilidade
a danos mecânicos ou por insetos. A doença pode causar grandes perdas na póscolheita. O controle deve ser iniciado na floração (EMBRAPA, 2005).
5.6.2 Ferrugem (Tranzchelia discolor)
Está disseminada nas regiões produtoras de ameixeira, embora ocorra
esporadicamente, e pode causar sérios problemas. Provoca o desfolhamento
precoce da planta debilitando-a ao longo dos anos e tornando-a mais suscetível a
outras doenças, podendo estimular a floração precoce. Em anos muito úmidos e
quentes durante o período de desenvolvimento das plantas, pode incidir com grande
intensidade. Este fungo provoca lesões nas folhas, que podem ser abundantes e
visíveis, de coloração amarelo-ferruginoso. O tratamento deve iniciar com o
aparecimento das primeiras manchas (EMBRAPA, 2005).
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5.6.3 Podridão mole (Rhyzopus stolonifer)
Produz uma podridão aquosa, durante o armazenamento e comercialização.
O fungo, ao desenvolver-se sobre o fruto, produz um micélio, inicialmente
esbranquiçado; depois, com a produção de esporos, fica escuro (EMBRAPA, 2005).
O fungo sobrevive no solo e em restos de culturas. Cuidados durante a
colheita são muito importantes, tais como desinfestar as caixas de colheita e não
colocar nas mesmas caixas frutos que, ao serem colhidos, caíram no chão.
Tratamentos pré-colheita auxiliam no controle (EMBRAPA, 2005).
5.6.4 Sarna (Cladosporium carpophilum Thum)
Ataca frutos, ramos e folhas, produzindo manchas de cor verde-oliva. Causa
os maiores problemas nos frutos. Neles as manchas geralmente se localizam em
torno da inserção do pedúnculo, e passam da cor verde-oliva ao preto. O ataque
inicia na queda das sépalas, podendo ocasionar a queda dos frutos ainda pequenos.
5.7 Doenças causadas por vírus
Poucas viroses têm sido relatadas na ameixeira (EMBRAPA, 2005).
5.8 Doenças causadas por nematóides
Diversas frutíferas sofrem prejuízos causados por nematóides fitoparasitas.
Dentre as fruteiras de caroço, como a ameixeira, as espécies de nematóides mais
importantes

e

associadas

com

o

declínio

são: Meloidogyne spp., Mesocriconema spp.,Xiphinema spp.

das

plantas

e Pratylenchus spp.

Estes nematóides podem reduzir o vigor e produção da planta e, ocasionalmente,
em conjunto com outros fatores, causar sua morte (EMBRAPA, 2005).
O plantio de mudas certificadas, isentas de nematóides, é a medida de
controle mais importante. A produção delas ou desse material deve ser realizada em
locais isentos de nematóides. Plantas contaminadas são importantes agentes de
disseminação do patógeno e de outras doenças, comprometendo a sanidade futura
do pomar. Antes da instalação do viveiro é importante o envio de amostra de raízes
e do solo, para um laboratório especializado, visando a determinação da presença e
identificação de possíveis nematóides fitoparasitas. Sendo detectados nematóides
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prejudiciais à ameixeira, é necessário proceder a rotação de culturas, no mínimo por
dois anos consecutivos, ou realizar a desinfestação do solo com fumigante, antes do
plantio (EMBRAPA, 2005).
A rotação de culturas, além de melhorar a estrutura do solo, é boa opção para
áreas altamente infestadas com nematóides. O cultivo alternado de espécies
antagônicas de inverno e de verão, por um período mínimo de dois anos, permite a
reutilização da área onde foi detectada a presença do nematoide (EMBRAPA, 2005).
5.9 Colheita e Pós-colheita
As principais alterações que ocorrem no fruto durante a maturação são:
produção de etileno e outros produtos voláteis; mudanças na cor, na taxa
respiratória, na permeabilidade dos tecidos e na textura; e transformações químicas
que atingem os carboidratos, ácidos orgânicos, proteínas, compostos fenólicos,
pigmentos e pectinas, entre outras. É durante a fase de amadurecimento que os
sabores e odores específicos, junto com o aumento de doçura e diminuição da
acidez, tornam-se mais acentuados. É nesse período também, que ocorre o
amaciamento do fruto em conjunto com mudanças de coloração (EMBRAPA, 2005).
5.9.1 Armazenamento refrigerado
O principal objetivo do armazenamento refrigerado de ameixas é estender a
vida útil, ampliando o período de comercialização. A ameixa deve ser armazenada
com temperatura da polpa entre 0,5 e 0°C. Variações de temperatura de 0,5 a 1°C
abaixo do nível mínimo devem ser evitadas, pois aumentam os riscos de
congelamento.

Temperaturas

mais

elevadas

que

o

máximo

recomendado

proporcionam a rápida aceleração do processo de maturação, diminuindo o período
de conservação. Isso implica na necessidade de um correto controle da temperatura,
pois principal objetivo do armazenamento refrigerado de ameixas é estender a vida
útil, ampliando o período de comercialização. A ameixa deve ser armazenada com
temperatura da polpa entre 0,5 e 0°C. Variações de temperatura de 0,5 a 1°C abaixo
do nível mínimo devem ser evitadas, pois aumentam os riscos de congelamento.
Temperaturas mais elevadas que o máximo recomendado proporcionam a rápida
aceleração do processo de maturação, diminuindo o período de conservação. Isso
implica na necessidade de um correto controle da temperatura, principalmente da
polpa do fruto. A faixa de temperatura entre 2º e 5°C deve ser evitada, pois aumenta
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a ocorrência de problemas fisiológicos, como escurecimento interno e desintegração
gelatinosa ou vitrescente (EMBRAPA, 2005).
6 NECTARINA MEXICANA
Frutos de tamanho grande. Pele vermelha escuro. Polpa amarela e de bom
sabor. Caroço não aderente. Maturação em final de Novembro e meados de
dezembro. Ótima resistência em refrigeração (VIVEIRO FREISLEBEN, 2016).
7 Bovinocultura
A raça Charolesa é originária da França, mais precisamente de Charolais e
Brionais, Departamento de Saône-et-Loire, no Distrito de Charolles. Muito antiga,
dela existem pré-históricos na Suíça. Desenvolveu-se na França a partir do século
XVIII, como excelente fornecedor de carne e animal de tração. Por ser bovino
musculoso, sem tendência a depositar gordura na superfície, sua seleção começou
a ser orientada há três séculos (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE
CHAROLÊS, 2016).
A melhora da qualidade permitiu, de 1920 em diante, a opção do Charolês
unicamente como gado de corte. O aperfeiçoamento de sua estrutura corpórea,
espessura da abundante massa muscular, peito profundo, membros longos,
favoreceram muito a criação da raça - facilitavam seu deslocamento nas pastagens
em busca de água em pontos mais distantes (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
CRIADORES DE CHAROLÊS, 2016).
No Brasil, a porta de entrada do Charolês foi o Rio Grande do Sul. De acordo
com arquivos da Escola de Agronomia "Elyseu Maciel", da cidade de Pelotas, no ano
de 1885 chegaram àquela cidade dois reprodutores Charolês, importados da França
pelo governo Imperial. Os dois reprodutores foram confiados a dois estancieiros de
renome na época: Heleodoro de Azevedo, Souza e Mancio de Oliveira. Da
continuidade daquelas criações não se tem notícias (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA
DE CRIADORES DE CHAROLÊS, 2016).
Atualmente, o rebanho Charolês no País está estimado em 100 mil animais
PC e 50 mil PO. Suas principais características são a pelagem branca, grande porte,
tanto na altura como no comprimento. O Charolês ainda se destaca por sua
estrutura óssea e musculatura, excelente rendimento de carcaça e precocidade nos
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cruzamentos e nos abates (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CRIADORES DE
CHAROLÊS, 2016).
7.1 Características gerais
O

charolês

é

um

bovino

de

cor

branca

(creme),

grande

peso,

desenvolvimento muscular pronunciado e sem acúmulo de gordura, precoce e
especializado em carne, destacando-se pelo grande rendimento de carcaça
(HERDBOOK, 2016).
Seu esqueleto é muito desenvolvido, tendo ossatura pronunciada. Em seu
conjunto, é um animal volumoso, esqueleto e musculatura destacada, excelente
tamanho (altura, comprimento) com diâmetros transversais moderadamente amplos
e plano superior e inferior retos (HERDBOOK, 2016).
7.2 Características Zootécnicas
Cabeça harmônica, frente ampla, nuca reta, orelhas de bom tamanho, olhos
grandes e tranquilos. Pescoço longilíneo e musculoso, papada reduzida. Chifres
medianos, curvados para frente de cor branca ou marfim. Lombo reto, largo e
musculoso, Garupa ampla e retangular. Membros fortes e bem aprumados. Pele de
boa espessura suave e flexível de cor rosada (HERDBOOK, 2016)..
As novilhas parem pela primeira vez aos 3(três) anos com alimentação
satisfatória (HERDBOOK, 2016).
No que se refere a produção de leite, em geral, as vacas produzem o
suficiente para criar um terneiro por ano, com rendimento estimado em 3.00 litros
por lactação (HERDBOOK, 2016).
8 GRAMA MISSIONEIRA GIGANTE
A grama-missioneira-gigante é uma gramínea perene de verão, de
crescimento estolonífero e propagação por mudas, pois suas sementes são inviáveis
(DUFLOTH, 2002).
Varella et al. (2009) indicaram a gramínea para uso em sistemas silvipastoris,
por ser de elevado potencial de produção sob condição de sombreamento. Destacase pelos altos teores de proteína (14%) (MIRANDA, 2010) e matéria orgânica
digestível (67%) (TCACENCO & SOPRANO, 1997). Possui elevada palatabilidade e
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resistência ao frio (DUFLOTH, 2002) e alta cobertura do solo, o que permite boa
competitividade com invasoras (TCACENCO, 1994; VIEIRA et al., 1999). É
responsiva à adubação (TCACENCO & SOPRANO, 1997; DESCHAMPS &
TCACENCO, 2000), o que foi confirmado por Miranda et al. (2012), que verificaram
aumento linear da produção de MS em função de doses de DLS, totalizando 11.978
kg de MS/ha/ano.
9 GRAMA JIGGS ou JIGGSON
A grama Jiggs é um tipo híbrido de bermuda, recentemente introduzida no
Brasil. Foi selecionada por um fazendeiro do Texas, nos EUA em 1989 e
desenvolvido no Texas A & M University. Adaptadas a solos argilosos pesados,
suporta bem os períodos de estiagem a apresenta crescimento superior aos demais
cultivares de grama bermuda durante esses períodos.
Nos últimos 50 anos, muito se fez pelo melhoramento de plantas e
desenvolvimento de híbridos, essa é uma variedade bem adaptada às condições de
clima tropical e sub-tropical mais produtiva, de melhor qualidade e mais tolerante
ao frio. Todas são estéreis e a forma de multiplicação é por mudas.
10 CAPIM TIFTON 85
É classificada como sendo uma gramínea de ciclo fotossintético C4, subtropical, perene, que se caracteriza por apresentar um crescimento prostrado, ser
estolonífera e rizomatosa (por isso agrupada como grama bermuda), apresentando
colmos e folhas grossos de coloração verde bastante escura, estolões abundantes,
verdes de tom arroxeado e rizomas grosso, mas em quantidade relativamente
pequena. Sua inflorescência é pequena, e formada por cinco racemos digitados no
ápice da ráquis, não produzindo sementes viáveis em função de ser um híbrido
interespecífico (TONATO & PEDREIRA, 2003).
As primeiras áreas deste cultivar foram implantadas no Brasil provavelmente
em 1993. Os dados preliminares de pesquisa até aqui demonstram um grande
potencial desta planta forrageira. O Tifton 85 concilia diversas características
desejáveis a uma planta forrageira, tais como (Tonato e Pedreira, 2003):
·

alta produtividade, com produções anuais na faixa de 20 a 25 t de MS/ha;

·

grande participação de folhas na massa total (ao redor de 20%);
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·

alta densidade populacional de perfilhos (em torno de 11.000/m²) garantindo

uma grande ocupação do terreno e conferindo alta "plasticidade" no manejo;
·

rápida formação do estande inicial da pastagem, em função do vigoroso

crescimento dos rizomas e estolões, ocupando rapidamente o solo;
·

grande presença de estolões e rizomas possibilitando uma vasta cobertura do

solo, o que dificulta a ocorrência de erosões e o aparecimento de plantas invasoras;
·

resistência ao frio (incluindo geadas) e tolerância ao fogo em função da

presença dos rizomas;
·

grande flexibilidade de uso, podendo ser empregado tanto para pastejo como

para conservação de forragem nas mais diversas formas (feno, silagem ou présecado);
·

baixa susceptibilidade a doenças e razoável tolerância à cigarrinha das

pastagens;
·

adaptação a variados tipos de solos (textura) e a uma grande diversidade de

climas;
·

alta capacidade de resposta a fertilizações;

·

alto valor alimentício em função de apresentar elevados níveis nutricionais e

uma boa digestibilidade (55 a 60%) em relação a outras forrageiras tropicais.
11 EUCALIPTO VIMINALIS
Árvore perenifólia, de 20 metros de altura e 50 centímetros de diâmetro,
nativa na Austrália, de tronco ereto revestido por casca persistente na parte inferior,
cinza, grosseira, desprendendo-se em longas tiras na parte superior e nos ramos,
deixando-os lisos. Tiras lisas, brancas ou amarelas permanecem comumente no
tronco. Ramagem longa, formando copa alongada ou aberta (BENTEC, 2016).
Folhas simples, verdes escuras, com numerosas glândulas translúcidas e
forte odor de eucaliptol. Juvenis opostas, lanceoladas ou largo lanceoladas
(BENTEC, 2016).
Inflorescências em umbelas axilares, com pedúnculos achatados, com 3
flores. Botões ovoides, sésseis, de ápice cônico, pontudos e curtos (BENTEC, 2016).
Produz madeira róseo-clara ou amarelada, utilizada em construção. É
amplamente cultivada no sul do Brasil (BENTEC, 2016).
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12 EUCALIPTO BENTHAMII
Originário da Austrália, derivando da cidade de Camden, perto da qual poucas
espécies de pequeno diâmetro ainda existem. A árvore é moderadamente alta,
atingindo 36 metros e diâmetros de 50 centímetros (CIÊNCIA FLORESTAL, 1998).
A casca é persistente e fina, compacta e tende a formar pequenas tiras
longitudinais as quais são aderentes apenas em parte. Folhas velhas opostas,
sésseis. Folhas jovens opostas, sésseis, textura moderadamente fina (CIÊNCIA
FLORESTAL, 1998).
Inflorescência axilar, pedúnculos com 0,5 centímetros de comprimento,
pedicelos com 0,25 centímetros. Botão oval a clavado. Fruto hemisférico a
campanulado (CIÊNCIA FLORESTAL, 1998).
A madeira é moderadamente dura, adequada para uso em locais protegidos
(HALL & BROOKER, 1973).

13 PINUS Spp.
São árvores altas e monóicas, com folhas de dois tipos: as escamiformes,
decíduas, e as aciculiformes, longas e em geral surgindo em fascículos de 2 a 5
acículas, geralmente 3, presas em ramos laterais curtos, de entrenós estreitos,
definindo a inserção das folhas em feixes. Os cones masculinos são alongados,
pequenos, de até 4 centímetros de comprimento, dispostos em cachos, e os
femininos são cilíndricos a quase globosos, com escamas lenhosas, persistentes,
espessadas no ápice, a cada uma com duas sementes aladas que amadurecem em
2 a 3 anos (USP, 2016).
13.1 Origem e uso
O gênero Pinus compreende cerca de 90 espécies, nativas do hemisfério
norte. Constitui um grupo de enorme importância econômica (USP, 2016).
Os pinus produzem madeira para de baixa densidade, sendo muito utilizada
para caixotaria, indústria de sapatos e lápis, e sua fibra longa é usada para produção
de alguns tipos de papéis (papelão, papel pardo e etc.) (USP, 2016)
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Além da madeira, várias espécies fornecem resinas utilizadas para diversos
fins, como componente da indústria farmacêutica, da indústria de conglomerados e
de tintas (USP, 2016).
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14

CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO DE ESTÁGIO

14.1 PERÍODO DE ESTÁGIO
O estágio foi realizado no período de Abril de 2016 a Julho de 2016 o qual
cumpriu as 300 horas exigida pela UNIARP - Universidade Alto Vale do Rio do
Peixe.

14.2 LOCAL DO ESTÁGIO
O estagio curricular obrigatório supervisionado pelo Eng. Agro. Amador
Tomazzeli, foi realizado no Sítio Três Irmãos. Um sítio de culturas diversas com
aproximadamente 146 hectares, o qual cultiva-se frutas de caroço (pêssego,
nectarina e ameixa), área de reflorestamento de eucalipto e pinus e criação de gado
de corte. Localiza-se na Linha Brasília, 1 cidade de Fraiburgo, Santa Catarina. Uma
região que onde sua economia gira em torno da agricultura e pomares de frutas.

Figura 1: Região da Linha Brasília - Fraiburgo
Fonte: SANTOS, 2016.
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Figura 2: Foto via satélite do Sítio 3 Irmãos.
Fonte: SANTOS, 2016.

14.3 INFORMACOES SOBRE O ESTAGIO
14.3.1 Informações Do Estagiário
Estagiário: Fábio Alves Santos.
Endereço: Rua Nilda Dias Gomes, N 75
Fraiburgo, Santa Catarina, Brasil.
CEP: 89580-000
Telefone: (49) 9953-1024
E-mail: segurança@pontualgestao.com.br

14.3.2 Instituição De Ensino Superior
UNIARP - Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe
Campus Caçador
Endereço: Rua Vitor Batista Adami, 800.
Caçador – Santa Catarina - Brasil
Telefone: (49) 3561- 6200
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14.3.3 Local De Estágio
Instituição: Sítio Três Irmãos
Endereço: Linha Brasília 1 - Interior
Interior – Fraiburgo SC
Código Postal: 89580-000
Telefone: 49 91053064

14.3.4 Orientador
Supervisor: Eng. Agro. Amador Tomazzeli
Telefone: (49) 9981-1144
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15

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

15.1 ORGANIZAÇÃO BARRACÃO
Durante o período de realização do estágio muitas atividades importantes
puderam ser desenvolvidas. Uma delas foram à organização do barracão de
armazenamento e classificação de frutas. Separando caixas por cores e organização
do ambiente para posterior safra.

Fotografia 1: Organização Caixas Coloridas
Autor: SANTOS, 2016

15.2 GARAGEM DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS
Todos os implementos agrícolas foram devidamente estacionados, mantendo
espaço suficiente entre implementos para acoplagem ao trator, quando necessário.
Todos os implementos passam por banho de lubrificante para evitar corrosão
e ferrugem, aumentando a vida útil dos implementos garantindo o bom
funcionamento para o próximo trabalho a ser realizado no Sítio ou até mesmo para
utilização na próxima safra.
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Fotografia 2: Garagem Implementos Agrícolas
Autor: SANTOS, 2016

15.3 PROGRAMA COLETA SELETIVA
Próximo à Garagem de Implementos, o Sítio conta com área destinada a
coleta seletiva de resíduos produzidos na propriedade. É um programa que o
proprietário implantou a fim de manter limpo e organizado toda sua propriedade,
conscientizando de forma assídua os colaboradores que laboram no local. Para
recolhimento e destinação final, a propriedade entra em contato com empresas
certificadas e credenciadas, garantindo o destino final adequado para os resíduos.

Fotografia 3: Tambores Coleta Seletiva
Autor: SANTOS, 2016
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15.4 RAMPA MANUTENÇÃO TRATORES E IMPLEMENTOS
A propriedade possui em suas instalações uma rampa que serve para
manutenção e abastecimento dos tratores. Possui local adequado para guarda dos
óleos lubrificantes e tanque para depósito óleo diesel utilizado para abastecimento
dos tratores. A bacia para contenção dos óleos derramados na rampa e recolhido
para ser dado o devido destino do material. Sempre mantido organizado e limpo a
fim de evitar contaminação por derramamento de óleos e lubrificantes e até mesmo
acidentes com os colaboradores.

Fotografia 4: Rampa Abastecimento, Lubrificação e Manutenção
Autor: SANTOS, 2016

15.5 PODA
No intervalo entre colheita realiza-se a poda verde que irá influenciar na
coloração dos frutos da próxima safra além de facilitar ainda mais a poda de inverno.
Lembrando que a poda verde mantém vigor da planta. Em meados de Maio inicia-se
a poda de inverno para garantir o vigor da planta e fazer os arremates finais
mantendo as gemas de qualidade e ramos sadios. Um fator que tem influenciado
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negativamente a produção de frutos no ano que passou para todas as culturas
produzidas no Sítio, foi a falta de frio no inverno, a qual atingiu o Sul do país e
prejudicou a produção agrícola de 2014/2015.

Fotografia 5: Pomar de Ameixa
Autor: SANTOS, 2016

Fotografia 6: Pomar de Pêssego
Autor: SANTOS, 2016
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Fotografia 7: Pomar de Macieira
Autor: SANTOS, 2016

Fotografia 8: Pomar de Videira
Autor: SANTOS, 2016

15.6 ADUBAÇÃO
Para o processo de implantação de novos pomares, o manejo de nutrientes é
fundamental para o bom desempenho do pomar. A finalidade é elevar o teor de
nutrientes no solo a quantidades suficientes para que o pomar expresse seu
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potencial de rendimento, quando atendido outros fatores limitantes (água, sanidade
de plantas, condições de clima, etc.).
A adubação é realizada durante o processo de implantação com Cloreto de
Potássio (KCL), Boro (B) e Calcário corrigindo o pH em torno de 6,5, conforme
amostragem em análise de solo. A aplicação de Super triplo (P2O5) é indispensável
na proporção de 250 a 400 Kg/ha. O calcário dolomítico com relação
cálcio/magnésio 3:1 à 5:1.
Para manutenção dos pomares, aplicação de Cloreto de Potássio (KCL) e
Nitrogênio (N) aplicado com Uréia e em pomares até terceiro ano na proporção de
100 à 150 Kg/há.
Aplicação de Cloreto de Cálcio (CaCl2) como fertilizante foliar com 5 a 9
aplicação intercalados a cada 15 dias até o ponto de colheita.
Todo o fertilizante é adquirido em Agropecuárias ou Cooperativas conforme
negociação de valores.

15.7 APLICAÇAO DE AGROQUÍMICOS
A aplicação de agroquímicos é realizada de forma controlada, com emissão
de receituário agronômico emitido pelo proprietário do Sítio que possui formação
superior na área agronômica. A grande vantagem é a presença do profissional de
forma direta em seus pomares, conduzindo e manejando da forma correta para
obtenção de frutos de qualidade.
A família de fungicidas mais utilizados são o Mancozeb, Captan,
Tebuconazole, Tiofanato Metílico, Ditianona, Carboxamidas e Estrubirulinas. Todos
com ação sistêmica, mantendo o pomar sadio.
Para inseticidas, são aplicados Fosmete, Clorpirifós, Methidathion, Fenitrothion. Para
controle biológico, são espalhados iscas com feromônio sexual que aprisionam os
machos.
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15.8 LIMPEZA DO POMAR
Após a poda, é realizado o trituramento do material que servirá para
compostagem do solo e garantindo cobertura de solo, juntamente com capim
azevém que resiste à geadas e mantém o pomar livre de outras plantas daninhas
que possam vir a se manter no pomar.

15.9 ÁREAS DE REDLORESTAMENTO
Todo o Sítio está rodeado das áreas de Reflorestamento que conta com Pinus
e Eucalipto. Toda madeira é vendida para Serrarias para obtenção de seus
subprodutos. Além do ótimo aproveitamento das áreas onde não é possível a
entrada de máquinas, auxilia na quebra de ventos evitando o contato direto com os
pomares e no transporte de doenças de pomares vizinhos, Auxilia na diminuição de
danos mecânicos nos frutos e rompimentos de ramos, e nas espécies das
ameixeiras e pessegueiros, atuando na prevenção e disseminação de bacterioses.

Fotografia 9: Áreas de Reflorestamento
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Autor: SANTOS, 2016

15.10 LOGÍSTICA
A parte de logística do Sítio é terceirizada por compradores que transportam
toda a produção até SEASA ou mercado da cidade.
15.11 CRIA,ÃO DE GADO CHAROLÊS
O Sítio conta com aproximadamente 70 matrizes de gado. O objetivo da
criação desse animal é para venda de terneiros para criadores de gado de corte.
Com as mudanças pré-implantadas, ou seja, aumentando a produção de pastagem
e formação de piquetes, pôde-se aumentar aproximadamente 30% da capacidade
total.

Fotografia 10: Gado Charolês
Autor: SANTOS, 2016
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluir está etapa é fundamental para minha formação acadêmica. O

estágio realizado no Sítio Três Irmãos, proporcionou o aprimoramento dos
conhecimentos adquiridos em sala de aula e também uma visão mais ampla das
técnicas da Agronomia em um na região. O estágio é um processo de aprendizagem
indispensável para um profissional que deseja estar preparado para enfrentar os
desafios de sua formação.
A Fruticultura no Brasil é considerada a terceira maior em produção mundial.
As perdas ainda são significativas, pois o mau uso das técnicas de manejo de solo e
da planta, falta de estrutura de armazenamento, logística, embalagens inadequadas
e a própria desinformação do produtor. Durante o período de estagio tive a
oportunidade de perceber pontos positivos como o andamento e a condução das
atividades do sítio são organizadas e todo o trabalho é feito de forma saudável, com
empenho dos colaboradores que no Sítio laboram.
É importante salientar, que o uso correto de novas tecnologias pode auxiliar
no aumento da produção de frutas, a harmonia com o desenvolvimento sustentável,
pode-se tornar uma ótima ferramenta para o avanço da Fruticultura no Brasil. O
Brasil apresenta condições ecológicas para produzir frutas de qualidade.
É indispensável ressaltar também o quanto esse estágio foi importante na
minha capacitação profissional, pois aprendi muito sobre organização das atividades
num local com uma gama expressiva de cultivares e variedades de frutas o qual
posso pôr em prática em outros locais ou Sítios que buscam alternativas de melhoria
na renda e ótimo aproveitamento do terreno.
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