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RESUMO 

 

 

O Estágio Supervisionado Obrigatório do curso de Agronomia, da Universidade do 
Alto Vale do Rio do Peixe – UNIARP, tem por finalidade a complementação 
curricular, do nono semestre do curso, visando proporcionar o conhecimento prático 
de um bacharel em agronomia, através de contato direto do acadêmico com a 
realidade do ambiente de trabalho em uma Cooperativa agrícola, com o simples 
propósito de fazer o uso da prática de toda a teoria apresentada em sala de aula. 
Tendo como base um relatório de 300 horas de estágio curricular na Cooperativa 
dos Produtores de Hortaliças de Lebon Régis, no acompanhamento e 
desenvolvimento das atividades ligadas a cultura do alho, dentre elas, escolha do 
terreno, coleta de amostras para análise de solo, preparo do solo, aplicação de 
fertilizantes, espaçamentos, plantio, irrigações, adubação de cobertura, aplicações 
de defensivos, controle das plantas daninhas, colheita, armazenamento, 
manipulação dos bulbos, classificação e venda. No período do mês de abril de 2014 
a janeiro 2015, com uma duração de 300 (trezentas) horas, o estágio teve como 
objetivo observar e analisar essas atividades durante o período, apresentando uma 
visão geral dos trabalhos realizados no produtor, com orientação de um supervisor, 
através de observações, monitoramentos e anotações de todo o processo realizado, 
oferecendo para o acadêmico os conhecimentos adquiridos durante o curso que 
servirão para um melhor aproveitamento de um futuro profissional da área de 
agronomia.  
 

 

Palavra-chave: Alho (Allium sativum); Monitoramento; Produtividade. 
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ABSTRACT 

 

The Supervised Internship compulsory for the Agronomy Course of the University 
High Valley of River of Fish – UNIARP, aims at curriculum complementation of the 
ninth semester of the course, seeking to provide practical knowledge of a bachelor in 
agronomy, through direct contact of the academic with the reality of the workplace in 
an agricultural cooperative, with the sole purpose of making use of the practice of all 
the theory presented in class. Based on a 300 hours of Curricular Internship report at 
Cooperative of Horticultural Producers of Lebon Régis, in the monitoring and 
development of activities related to garlic crop, such as, choosing the land, collecting 
soil samples for analysis, soil preparation, fertilizer application, spacing, planting, 
irrigation, top dressing, pesticide applications, weed control, harvesting, storage, 
bulbs handling, classification and sale. In the period from April 2014 to January 2015, 
with a duration of three hundred (300) hours in order to observe and analyze these 
activities during the internship period, presenting an overview of the work carried out 
at the producer’s with orientation of a supervisor, through observation, monitoring 
and records of all the process performed, providing the academic student knowledge 
gained during the course that will serve to better use of a future professional of the 
agronomy area. 

 

Keyword: Garlic (Allium sativum); Monitoring; Productivity. 
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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

Al – Alumínio; 

Ca – Cálcio; 

CLT - Consolidação das Leis Trabalhistas; 
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DAP – Dias após plantio; 

EPI – Equipamento de Proteção Individual; 

H – Hidrogênio; 

Ha – Hectare; 

IVD – Índice Visual de Dormência; 

KG – Quilograma; 

K2O – Cloreto de Potássio; 

Mg – Magnésio; 

N – Nitrogênio; 

P2O5 – Fósforo; 

PRNT – Poder Relativo de Neutralização Total; 

pH – Potencial hidrogênionico. 
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1 INTRODUÇÃO 
  

O alho (Allium sativum), condimento bastante apreciado pelo mundo inteiro, 

cultura de alta importância no setor econômico e financeiro do país, ocupando uma 

posição em destaque na produção agrícola, explorado intensivamente em quase 

todo o território nacional, cultura de alta demanda de mão de obra, tecnologia e 

capital. 

A atividade desperta grande interesse no ramo agrícola, na qual emprega 

milhares de pessoas, sendo uma das atividades principais da agricultura familiar de 

nossa região.  

O alho é uma cultura de expressão mundial, cultivado na maioria dos países, 

no Brasil apesar dos esforços em conter a importação deste produto, perde-se cada 

vez mais espaço para produtos resultantes da globalização econômica que resulta 

na oferta de produtos mais baratos com uma qualidade comercial igual ou superior a 

do nosso país.  

Dada a atual situação econômica do Brasil em que prevalece um quadro de 

baixa renda, com escassos e caros recursos para investimentos que se fazem 

necessários ainda assim a atividade se destaca como uma boa alternativa para que 

o país busque um crescimento significativo na produção e qualidade do produto. 

  O trabalho em questão busca alternativas que possam gerar ao produtor 

maneiras eficazes e de melhor uso dos recursos e emprego da tecnologia ligada a 

orientações e técnicas para produção da cultura.  

Desta forma muitas são as atividades necessárias para o bom 

desenvolvimento da cultura do alho, sendo assim, o que é necessário para se atingir 

a melhor produtividade aliada a uma boa qualidade de mercado?  

Justifica-se pela situação que se encontra a agricultura brasileira neste 

momento, devido ao alto custo na produtividade e baixos resultados de produção e 

qualidade da cultura, a intensão é de buscar uma melhor qualidade agregando 

maiores produtividades com menores custos.  

Com este estágio será possível analisar e entender os processos de cultivo e 

necessidades de desenvolvimento da cultura do alho, buscando através de 

monitoramentos, encontrar a forma mais eficaz de alcançar a excelência em 

produtividade.   
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Com uma boa orientação de um profissional capacitado na área, ligadas as 

técnicas de orientação do cultivo a cada região, o produtor pode alcançar maiores 

resultados com menores custos, evitando o uso desnecessário da aplicação de 

fertilizantes e agrotóxicos podendo minimizar perdas e riscos a saúde humana e a 

contaminação do meio ambiente.   

O objetivo deste estágio foi descrever as atividades praticadas na cultura do 

alho, através de orientações de melhor manejo para a cultura ao produtor, 

acompanhando o processo de desenvolvimento da planta, monitorando pragas e 

doenças, observando as etapas e processos de colheita e cura em galpão e 

avaliando os resultados durante o preparo e classificação para a venda. 
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2 DESENVOLVIMENTO 
 

2.1 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1.1 Origens do Alho 

 

As origens do alho remontam a cerca de 6.000 anos. Há controvérsias sobre 

sua origem, que pode ter sido a Europa mediterrânea ou o continente Asiático. A 

maioria dos estudos indica que a Ásia é o local de origem. Julga-se que tenha sido 

no deserto da Sibéria, posteriormente foi levado para o Egito por tribos asiáticas 

nômades, então seguiu para o extremo oriente por meio do comércio com a Índia e 

então chegando a Europa (ANAPA, 2005).  

      

2.1.2 Situação da cultura do alho visão mundial  

 

O cultivo do alho ocupa uma posição de destaque na produção agrícola, pois 

é explorado intensivamente em quase todo o território nacional, ocupando o quinto 

lugar entre as hortaliças de relevância econômica. (MEIRELES, 1997).  

 O estado de Santa Catarina, pioneiro no cultivo de alho no país, no entanto a 

área de cultivo de alho em 2005/06 para 2006/07 se alterou de 1501 para 1530 ha 

plantados com uma produção de 12.904 toneladas e um rendimento médio de 8.433 

kg/ha. (ICEPA, 2007).  

O alho é uma hortaliça de grande expressão mundial, sendo cultivado na 

maioria dos países. No Brasil, é produzido principalmente na região Sul, Sudeste, 

Centro-Oeste e também no estado da Bahia, sendo que a área de plantio chega a 

25.000 ha (CEPA, 2006). Mesmo assim com essa área plantada o Brasil não 

consegue suprir a demanda de alho no país, tendo que importar de outros países, 

principalmente da China e da Argentina, o que causa muitas vezes dificuldade de 

comercialização na safra brasileira (EPAGRI/CEPA, 2006). 

 

2.1.3 Cultivares de alho  

 

As cultivares de alho nobre mais cultivados são: Contestado, Caçador, 

Chonan Takaschi, Quitéria, Esmeralda e Roxo Caxiense, onde que em nossa região 
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o plantio começa em meados de maio e estende-se a final de julho e sua colheita 

em Novembro e Dezembro, sendo assim uma boa fonte de geração de emprego e 

também de atividades para o produtor na época do inverno, considerando entre 

safra das principais culturas. Também Branco Mineiro, Cateto Roxo, Lavínia, 

Amarante, etc. (LUCINI, 2005). 

 

2.1.4 Ciclo das variedades  

 

Existem variedades de ciclo precoce, mediano e tardio: 

a) As de ciclo precoce apresentam bulbos (cabeças) com grande número de 

bulbilhos (dentes); coloração externa branca ou arroxeada; menor conservação pós-

colheita e menor valor comercial (cultivares Branco Mineiro e Cateto Roxo). (GODIN, 

2006). 

 

b) As de ciclo mediano tem menor número de bulbilhos, porém, mais graúdos e com 

coloração externa arroxeada; melhor conservação pós colheita, alcançando melhor 

preço no mercado (cultivares Lavínia e Amarante). (GODIN, 2006). 

 

c) As tardias (nobres) desenvolvem bulbos com bulbilhos graúdos e em pequeno 

número; coloração externa esbranquiçada; alta capacidade de conservação e 

obtenção do mais alto preço de mercado, devido à qualidade comparável ao alho 

Argentino (cultivares Quitéria, Chonan e Roxo-pérola-de-caçador). (GODIN, 2006). 

 

2.1.5 Solos 

 

Em solos de baixa a alta fertilidade sugere-se a aplicação de adubos minerais 

nas quantidades em Kg/ha N: 255 – 300 (1/3 da dose no plantio, 1/3 da dose aplicar 

dos 30 aos 60 dias após o plantio e 1/3 entre os 10 e 15 dias após a diferenciação 

dos bulbos). P2O5: 300 a 500 e K2O: 200 a 480. Acrescentar a adubação de plantio 

2 Kg/ha de Boro e de 9 a 15 Kg/ha de Zinco (Anexo 02 e 03). Dependendo do 

estado vegetativo da cultura, usar quantidades menores de N (até 1/3 da 

recomendação). Uma boa adubação é importante para garantir uma boa 

produtividade e a alta qualidade do produto. (ROLLAS, 2004).  
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2.1.6 Irrigação  

 

As principais vantagens e limitações da irrigação por aspersão são citadas por 

Drumond e Aguiar (2005, p. 46-47): 

Principais vantagens: Não necessita de sistematização do terreno, 

proporcionando economia nos custos de instalações e a utilização em diferentes 

topografias; Possibilita flexibilidade na taxa de aplicação de água, adaptando-se á 

capacidade de infiltração de cada solo e a fase de desenvolvimento da cultura; 

Possui boa uniformidade de distribuição de água na área irrigada, o que aumenta a 

eficiência de aplicação; Apresenta menores perdas por evaporação e por infiltração, 

quando comparados aos sistemas de irrigação por superfície, pois a água é 

transportada através de tubulações; Reduz os riscos de erosão, causada pela 

aplicação excessiva de água, como ocorre nos casos de irrigação por superfície; 

Permite um melhor aproveitamento do terreno, dispensando a utilização de canais, 

sulcos ou o plantio em linhas; Possibilita uma importante economia de mão-de-obra 

quando comparado aos métodos de irrigação por superfície. Essa economia é maior 

ainda nos sistemas fixos e mecanizados; Permite automação e quimigação, que é a 

aplicação de produtos químicos via água de irrigação. Principais limitações: Possui 

um alto custo de investimento inicial e operacional; Muito influenciado por fatores 

climáticos, tais como, vento, umidade relativa e temperatura. Ventos fortes, alta 

temperatura e baixa umidade relativa contribuem para aumentar a irregularidade na 

distribuição da água pelos aspersores; Pode favorecer o aparecimento de algumas 

doenças nas plantas, principalmente fúngicas. Isso pode ocorrer principalmente 

quando a aspersão é feita sobre a folhagem das plantas e não existe manejo de 

irrigação. 

 

2.1.7 Anomalias fisiológicas  

 

 O superbrotamento (pseudoperfilhamento) é uma anomalia comumente 

encontrada na cultura do alho. Surge durante a bulbificação, ocorre crescimento 

vegetativo das bainhas foliares que constituem o bulbo. A causa é o excesso de 

água e de N no solo, conjunta ou isoladamente. As cultivares tardias, vernalizadas, e 

aquelas de ciclo precoce são as mais suscetíveis. Contrariamente, as cultivares de 

ciclo mediano são menos sensíveis (FILGUEIRA, 2000, p. 259).  
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 Como medida preventiva, deve-se controlar a irrigação das cultivares 

sensíveis, regando-se moderadamente. É importante notar que o uso da cobertura 

palhosa conserva a umidade no solo, razão pela qual a irrigação deve ser aplicada 

com maior parcimônia, em relação à cultura em canteiros descobertos. É preciso 

evitar também, a aplicação de excesso de N, por ocasião das adubações efetuadas 

em cobertura. Há informações de que a aplicação de K juntamente com N pode 

auxiliar na prevenção a essa anomalia. (FILGUEIRA, 2000, p. 260).  

 

2.1.8 Controle fitossanitário  

 

Segundo Filgueira (1982, p. 136): 

  

O alho é uma cultura cujo os problemas fitossanitários vem aumentando, 
com a ampliação da área de cultivo, no centro sul e no extremo sul. Os 
principais agentes são fungos patogênicos, atacando a parte área e o bulbo, 
insetos e uma espécie de acaro.   
 

 

 Salienta-se que as medidas de controle das doenças devem ser 

rigorosamente corretas para evitar prejuízos devido aos ataques das mesmas, a 

elevação de custos dos tratamentos, a permanência de resíduos nos bulbos após a 

colheita, aos riscos de intoxicação dos produtores, a contaminação do meio 

ambiente e eliminação dos organismos benéficos ou aos danos a eles. (EPAGRI, 

2002). 

 

2.1.9 Colheita e cura 

 

Segundo Filgueira (2000, p. 262): 

 
A colheita é efetuada manualmente, arrancando-se as plantas. Há 
produtores que passam uma lâmina por baixo do canteiro cortando as 
raízes, o que favorece a colheita. O leito dos canteiros bem seco e ausência 
de chuvas favorecem a operação.   
 
 

 A cura inicial, rápida, é feita no campo, pela exposição indireta à luz solar, 

com as folhas de uma fileira cuidadosamente cobrindo os bulbos da fileira contígua. 

As plantas, inteiras, devem permanecer assim por um a três dias, dependendo do 

clima. Um clima quente e seco favorece a cura. Segue-se uma cura lenta, durante 
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meses, efetuada em galpão meio escuro, seco e arejado. A manutenção da parte 

aérea favorece a perda gradual de umidade e concentração de sólidos, nos bulbos, 

assegurando alta conservação (FILGUEIRA, 2000, p. 262).  

  

2.1.10 Bulbos toaletados  

 

 São os bulbos prontos para a venda. O preparo consiste no corte das raízes e 

do pseudocaule, este 1 a 1,5 cm acima dos bulbilhos, e da retirada das túnicas 

externas dos bulbos. Deve-se cuidar para não cortar o prato ou disco do bulbo, pois 

isto comprometera a firmeza dos bulbilhos, favorecendo o estouro e a entrada de 

fungos. (EPAGRI, 2002, p. 51). 

 

Os bulbos que forem armazenados amontoados e/ou em ambiente úmido, 
sem ventilação adequada, provavelmente apresentaram bolores e/ou 
podridões. Os bulbos colhidos após o ponto de colheita, ou com ataque ou 
presença de doenças, geralmente são classificados como alho industrial, 
quando não eliminados (EPAGRI, 2002, p. 51).  

 

2.1.11 Classificação e embalagem  

 

 Os padrões de classificação são ajustados periodicamente. O agricultor ou a 

cooperativa obterá os mesmos junto a órgãos governamentais ou técnicos ligados à 

cultura. Os bulbos são classificados levando em consideração a cultivar, o tamanho 

do bulbo, a cor dos bulbos e dos bulbilhos e os defeitos que o lote apresentar. As 

embalagens de 10 Kg líquidos poderão ser caixas oitavadas de madeira ou 

retangulares de papelão ou em sacos plásticos telados ou, ainda, em classificação 

empírica em réstias para a venda por ambulantes ou em bairros. A venda em 

pacotes de 50, 100 ou 200g é feita por embaladores especializados ou em caixas de 

quilo por estes ou por agricultores. (EPAGRI, 2002, p. 51). 
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2.2 CARACTERIZAÇÃO 

 

2.2.1 Caracterização do campo de estágio 

 

O estágio foi supervisionado pelo Sr. Valdir de Mello Junior, engenheiro 

agrônomo e presidente da Cooperativa dos Produtores de Hortaliças de Lebon 

Régis, empresa a qual atua na área de consultoria, assistência técnica e vendas de 

insumos agrícolas. A Cooperhort, está presente na região a mais de 05 anos 

atendendo produtores associados nos municípios de Lebon Régis, Caçador, 

Fraiburgo, Frei Rogério, Rio das Antas e Monte Carlo, com lojas em Lebon Régis e 

Caçador, tendo como principais culturas agrícolas, tomate, cebola, alho e cereais 

como milho, feijão e soja. A empresa conta com uma equipe externa de 03 

engenheiros agrônomos, 05 técnicos a campo e interna de 10 colaboradores.  

O presente estágio foi realizado em um associado da empresa Cooperhort, 

Sr. Luiz Roque Mazzuco o qual possui uma propriedade rural localizada na Linha 

Liberata, Interior Fraiburgo/SC, trabalhando com as culturas de alho, cebola, feijão, 

milho e soja. O mesmo conta com uma estrutura de tratores, pulverizador, sistema 

de irrigação, distribuidores de adubo e outros implementos necessários às 

atividades.  

O produtor Luiz Roque Mazzuco conta com a consultoria de Adilson Silveira 

em suas atividades agrícolas há mais de 10 anos, objetivando a troca de 

informações e a constante melhora da produtividade, obtendo assim, os melhores 

resultados.  

 O presente estudo teve como objetivo isolar uma área de 01 ha de alho, com 

a finalidade de observar e acompanhar algumas atividades realizadas de forma 

diferenciada das demais áreas, com isso buscar uma maior rentabilidade com menor 

custo de produção.  

 

2.3 METODOLOGIA 

 

2.3.1 Operações técnicas 

  

 Constam de diversas atividades relacionadas ao solo.  
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2.3.1.1 Escolha do terreno  

 

 O terreno para o plantio do alho foi demarcado ao lado do restante do plantio 

do produtor, dando preferência a um solo bem drenado, cultivado e corrigido 

evitando áreas úmidas e/ou sombreados, de preferência solo fértil.  

 

2.3.1.2 Coleta de amostras para análise de solo  

 

 De forma a antecipar a correção do solo 03 meses antes do plantio, foi 

efetuada a coleta de material para análise. Com auxílio de um trado, foram coletados 

ao longo da área dez sub-amostras em uma camada de vinte centímetros de 

profundidade do perfil do solo (Apêndice 01). Em uma vasilha foram misturadas as 

sub-amostras de forma homogênea, com intuito de retirar uma única amostra, a qual 

foi destinada ao laboratório de análises de solo na cidade de Londrina/PR, 

(Laborsolo).  

 

2.3.1.3 Escolha da semente 

 

 O alho responde em produtividade de acordo com a qualidade do bulbilho-

semente, por isso a escolha de uma semente sadia e de maior tamanho apresenta 

características que resultam em um maior vigor vegetativo com acréscimo na 

produtividade.  

 Para o plantio em questão foram utilizados bulbos de variedade conhecida 

como Chonam, uma das mais plantadas na região, com classificação de tamanho 

número 06 (seis). Durante o preparo da semente, a mesma foi passada em banca 

classificadora, com o objetivo de retirar bulbos de menor vigor ou com danos 

mecânicos (Apêndice 02). Após a atividade a semente foi acondicionada em caixas 

plásticas para serem armazenadas em câmara fria.  

 

2.3.1.4 Vernalização do alho e semente  

 

  Os baixos índices de horas de frio nas regiões de plantio de alho levam os 

produtores a utilizar da câmara fria cada vez mais. Altas temperaturas, 25° C, inibem 
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a quebra de dormência do alho, diante disso utilizamos da câmara fria para suprir 

esta necessidade que antecede o plantio. Através do IVD (Índice visual de 

dormência), o qual mede o tamanho do broto, encontramos o melhor momento para 

plantio dos bulbilhos, que deve estar ao redor de 90%. Em nossa região 

armazenamos a semente por um período de 25 a 30 dias a temperaturas entre 2° a 

4° C, com umidade relativa de 65 a 70%. A falta de frio ou a desuniformidade dentro 

da câmara pode ocasionar problemas na produção, como pouca haste floral, alho 

cebolão, superbrotamento e uma diferenciação longa.  

 

2.3.1.5 Preparo do solo e calagem 

 

 De porte dos resultados obtidos através da análise de solo, foi identificada a 

necessidade da realização da calagem do solo, pois os índices da análise 

demonstraram desequilíbrio nas relações Ca/Mg. A busca por um solo com maior 

capacidade de utilização deu-se pelo aumento da saturação da capacidade de troca 

de cátions CTC (Capacidade de troca de cátions) ph 7,0 por base. A saturação do 

solo, como demonstrou a análise, indicou um V% de 73,55, através dos cálculos, 

buscou-se o aumento deste valor, recomendando-se a aplicação de 1,5 ton de 

calcário dolomítico 100% PRNT (Poder relativo de neutralização total). O produtor 

citado utilizou uma dosagem 20% maior que a recomendada de calcário para elevar 

o índice 100% de PRNT, pois o produto comercial disponível comprado possuía 80% 

de PRNT. A escolha pelo calcário dolomítico ocorreu devido ao maior índice de Mg, 

que possui as seguintes proporções: 29% Ca e 19% Mg, melhorando a relação 

Ca/Mg e eliminando a acidez no solo causado pelo índice de H (hidrogênio) e Al 

(alumínio), produto tóxico para a planta. 

Assim iniciou-se o trabalho de preparo de solo: primeiramente foi 

recomendado lavrar o solo com arado de disco, com a intensão de incorporar restos 

de palhada de culturas de verão, em seguida aplicado o calcário com o uso de um 

espalhador apropriado para tal tarefa, seguido de uma subsolagem com a finalidade 

de incorporar o calcário ao solo, melhorando sua estrutura e aumentando a aeração, 

dando a possibilidade de um melhor enraizamento das plantas e um melhor índice 

de percolação das águas das chuvas.  
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2.3.1.6 Preparo da semente 

  

 Após a retirada da câmara fria, ao término do período indicado, a semente 

está pronta para o plantio e com menos de 07 (sete) dias irá iniciar seu processo 

vegetativo. Com auxílio de lonas plásticas, os bulbos sementes foram espalhados 

em pátios ou locais abertos expostos ao sol, com intuito de aquecer a palha e 

facilitar a debulha. Com o uso de uma máquina debulhadora, os bulbilhos foram 

separados uns dos outros, para ser realizado o plantio. Antes disso os bulbilhos são 

passados em máquinas classificadoras, com a finalidade de uniformizar o tamanho 

dos mesmos (Apêndice 03). Após isso as sementes foram acondicionadas em sacos 

de rafia com peso de 20kg e levadas às caixas de tratamento, as quais são 

submersas à caldas de tratamento com as seguintes composições: tiophanato 

metílico 70% (1Kg/Ton), Abamectina 18% (1Lt/Ton) e enraizante (500ml/Ton). As 

sementes permaneceram em banho por um período mínimo de 4 Hrs objetivando 

com este tempo o enxarcamento e absorção dos princípios ativos. Com auxilio de 

EPI (equipamento de proteção individual), as sementes foram retiradas do banho e 

colocadas sobre estrados para enxugar e escorrer o excesso da calda, ficando 

pronta para o plantio.  

 

2.3.1.7 Adubação de plantio  

 

 Com base em dados obtidos pela análise de solo, junto a produções 

esperadas, através de estudos em Manual de Olericultura e Manual de Adubação e 

Calagem (Rollas), foram determinadas as adubações para o plantio. Devido ao curto 

ciclo da cultura, devemos ter cuidado com os altos índices de adubação, a qual pode 

provocar salinização do solo ou o superbulbilhamento das plantas. Para a área 

cultivada foi distribuído de forma homogênea em área total (Apêndice 04 e 05) as 

seguintes adubações de base: 

 - Nitrogênio – devido ao alho se desenvolver durante seus 30 dias iniciais 

após o plantio, alimentando-se somente das reservas do bulbilho semente, a 

aplicação de N na base é recomendada na dosagem máxima de 1/3 da necessidade 

total do ciclo, pois durante este período podem ocorrer chuvas fortes ou um maior 

uso de irrigações necessárias na fase inicial, acarretando a perda do nutriente. 
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- Fósforo – pela baixa mobilidade do nutriente ao solo e por ser um nutriente 

que não sofre com lixiviação, recomenda-se a aplicação total do volume necessário 

ao ciclo da planta. 

- Potássio: mesmo sendo um nutriente que pode ter parte de seu volume 

lixiviado por chuvas ou alto volume de irrigação, poderá ser aplicado em volume total 

no momento do plantio, na área em questão foi utilizado parte desse nutriente no 

plantio e parte em cobertura no final do ciclo, evitando queima de raiz causada por 

altos volumes de K2O. 

- Zinco e Boro: devido ao alto pH (> 6,0), a absorção de Zn e B ficam 

prejudicadas, pois quanto maior o pH do solo menor a absorção destes nutrientes. 

Tendo em vista que a cultura do alho tem grande exigência desses nutrientes, a 

aplicação deve ser feita com a finalidade de não aparecerem deficiências, vindo a 

prejudicar a produção. 

Diante disso, definiu-se a aplicação nas seguintes dosagens: 

- N: 60 kg/ha; 

- P2O5: 600 kg/ha; 

- K2O: 300 kg/ha; 

- Zn: 07 kg/ha; 

- B: 2,5 kg/ha; 

Obs.: Os índices de adubação foram definidos com expectativas de rendimentos de 

bulbos curados de 15 t/ha. As dosagens foram baseadas na análise de solo em 

anexo (Anexo 01) e tabelas de necessidade de adubação (Anexo 02 e 03).  

 

2.3.1.8 Plantio do alho semente  

 

 Para o plantio de alho foi utilizado o preparo de canteiros feito com o auxílio 

de uma enxada rotativa, de modo que se obteve canteiros de 1,3 m de largura, 

distribuindo 06 filas sobre o canteiro com espaçamento de 03 pares de fila com 15 

cm entre fila e 02 espaços entre dupla de fila com 35 cm, restando 7,5 cm em cada 

lateral. Os espaçamentos entre bulbilhos foram distribuídos da seguinte forma: as 

duas filas laterais com 09 cm entre bulbilhos e as 04 filas do centro com 11 cm entre 

bulbilhos. Sabendo-se que em 10.000 m² teremos algo em torno de 6.200 m 

lineares, logo teremos aproximadamente 366.000 plantas por ha.  
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 O processo do plantio, apesar de já se utilizar máquinas, ainda se destaca 

quando se planta manualmente, como foi realizado na área (Apêndice 06). A 

atividade consistiu na distribuição dos bulbilhos, obedecendo os pontos marcados 

pelo marcador de distância acoplado a enxada rotativa, o qual de forma manual 

deve ser pressionado ao solo cuidando para que os bulbilhos fiquem na posição 

vertical com ápice virado para cima. Recomenda-se irrigar logo após o plantio 

(Apêndice 07).   

 

2.3.1.9 Irrigação  

 

 A cultura do alho, como quase todas as hortaliças é exigente em água 

durante o ciclo. Para que possamos efetuar uma irrigação de forma racional e com 

maior aproveitamento e uniformidade da distribuição da água, optou-se pela 

utilização de irrigação por aspersão, qual possibilita uma menor vasão e maior 

aproveitamento da água aplicada, diminuindo os índices de escorrimento (Apêndice 

08).  

 Durante o ciclo da cultura tivemos alguns períodos de estiagem o qual foi 

necessário o uso de irrigação, apesar de ter sido um ano com chuvas acima da 

media para a região.  

 

2.3.1.10 Controle de plantas daninhas 

  

 Assim como todas as hortaliças a ação das plantas daninhas da cultura do 

alho de forma competitiva reflete no aumento do custo e perdas produtivas. Com uso 

de experiência na cultura e a utilização de herbicidas pode-se controlar o 

desenvolvimento dessas invasoras. Após 20 dias do plantio se utilizou uma 

aplicação pré-emergente com herbicida a base de PENDIMETALINA 400g/L (40%), 

na dosagem de 4,0 L/ha do produto comercial, e na mesma calda foi acondicionado 

300 ml de produto comercial a base de OCTANOATO LOXINILA 335g/L (33,5%), 

pós-emergente, recomendado para a eliminação de invasoras já emergidas.   

 Com o bom resultado obtido na aplicação pré-emergente, necessitou-se 

somente mais uma aplicação de herbicidas pós-emergentes no controle das plantas 

daninhas durante o ciclo, esta foi realizada em duas etapas, a primeira no controle 

de graminicidas, qual foi utilizado de herbicida com principio ativo a base de 
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CLETODIM 240g/L (24%), mais óleo mineral de 1,0% do volume de calda. A 

segunda aplicação foi realizada no controle de plantas de folha larga com produto a 

base de OCTANOATO LOXINILA 335g/L (33,5%), 500 ml/ha de produto comercial.      

 

2.3.1.11 Controle de pragas e doenças 

 

 O controle de pragas e doenças da cultura do alho inicia-se já no processo de 

plantio, onde as sementes são tratadas com defensivos prevenindo o ataque de 

algumas pragas (Ácaro – Aceria tulipae) e doenças (Mofo ou bolor azul – Penicillium 

spp.) de inicio de ciclo. Assim como qualquer cultura o alho tem uma forte pressão 

do ataque de pragas e doenças com alto poder destrutivo, qual pode levar a cultura 

a grandes percas e diminuição de seu valor econômico e em alguns casos a 

erradicação da cultura.  

 Na área que trabalhamos de forma isolada tivemos momentos em que ouve o 

aparecimento de algumas pragas como: Tripes – Trips tabaci. Os períodos quentes 

e secos favoreceram o desenvolvimento da praga, qual causa lesões nas folhas 

levando a planta a tornar-se amarelada. Diante disso, foram necessário o uso de 

controle químico com inseticidas registrados para o controle da mesma, levando em 

consideração a rotação de ativos e modo de ação, com isso, resultando em um 

melhor controle e evitando maiores danos no inicio do ataque onde a população teve 

menor pressão.  

 Com relação ao controle das principais doenças, decidimos trabalhar de 

forma preventiva, baseados em condições climáticas ao aparecimento de fungos, 

utilizando de produtos químicos de ação preventiva, como em alguns momentos 

tivemos maior pressão do ataque de doenças optamos trabalhar com produtos de 

forma curativa, onde, algumas doenças se manifestaram com esporulações e 

sintomas iniciais. Os principais fungos quais se manifestaram foram:  

Mofo ou bolor azul – (Penicillium spp.) que se desenvolveu no inicio do ciclo 

logo após o plantio, em lesões nos bulbilhos ocasionados pelo dano mecânico da 

debulha.  

 Ferrugem – (Puccinia allii) doença de parte aérea, favorecida por 

temperaturas amenas e alta umidade, manifesta-se somente do meio para o fim do 

ciclo da cultura. Na área experimental o controle preventivo teve êxito, com o uso de 
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tratamentos químicos, de forma preventiva, alternando sempre entre produtos de 

contatos e sistêmicos, fizeram com que o fungo não se manifestasse.  

  Mancha púrpura - (Alternaria porri) surgem pequenas manchas foliares, 

brancas, que evoluem para manchas alongadas marrons, favorecida por 

temperatura elevada, podendo se manifestar durante todo o ciclo da planta, 

possuindo alto poder destrutivo. Como medida preventiva através do controle 

químico alternando fungicidas sistêmicos com fungicidas de contato, tivemos um 

bom controle da doença. Em alguns momentos mais ao final do ciclo, logo após a 

diferenciação, onde a planta fica de forma debilitada por concentrar sua atenção ao 

desenvolvimento dos bulbilhos, surgiu o aparecimento dos primeiros sintomas. 

Através do monitoramento constante da área pode-se intensificar o controle químico 

da doença, com produtos curativos, limitando o numero de aplicações e obedecendo 

a carência dos mesmos, alternando entre fungicidas sistêmicos e de contato nas 

dosagens recomendadas pode-se obter resultados significativos.  

Queima Baquiteriana – (Pseudomonas fluorescens) doença que tem adquirido 

maior importância e maior atenção em períodos chuvosos ou em lavouras irrigadas. 

Com sintoma inicial de uma clorose ao longo da nervura central seguida de 

enxarcamento e escurecimento da área lecionada, que adquire coloração marrom. 

As folhas secam rapidamente, diminuindo de modo considerável a área 

fotossintetizante, com reflexos negativos na produção.  

 Como citado, ao longo do ciclo tivemos uma atenção redobrada em 

monitoramentos e controle para esta doença. Devido as fortes chuvas que 

ocorreram no inicio de setembro favorecendo a entrada de doenças, a qual 

intensificou pela ocorrência de uma forte chuva de granizo, onde causou grandes 

danos na área foliar da planta (Apêndice 09). 

 Conforme visualizado em laudo emitido por perito da seguradora Mapfre 

(Anexo 04), pode-se notar a intensidade de desfolha causada pelo evento climático. 

Diante da situação, deu-se a busca pela cicatrização das áreas atingidas, 

procurando de modo emergencial diminuir os danos causados e a perca de 

produtividade naquele momento.  

 Sendo assim, foram necessários efetuar tratamentos químicos com 

bactericidas a base de cobre e uso de fungicidas de contato, tratamentos estes com 

baixa eficiência, sendo que para tal situação não dispomos de ferramentas eficientes 

no controle de bactérias. Como já se sabia, devido ao intenso dano causado pelo 
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evento citado, à perda de área foliar diminuiu consideravelmente a área 

fotossintetizante da planta, qual refletiu de modo a diminuir a produção e a qualidade 

dos bulbos na colheita (Apêndice 10).  

   

2.3.1.12 Adubação de cobertura 

 

 Esta atividade é realizada com a cultura em desenvolvimento. O nutriente 

normalmente utilizado é o nitrogênio, qual não deve ser utilizado em excesso, pois o 

uso indevido deste nutriente pode acarretar na entrada de doenças ou ate a 

ocorrência do aumento do superbulbilhamento, qual diminui a produtividade e a 

qualidade dos bulbos. O excesso de chuva ou irrigação pode agir de forma 

prejudicial ocorrendo à lixiviação do nitrogênio, em quanto que a insolação excessiva 

pode resultar em perdas do nutriente pela volatização.  

 A realização desta atividade na área de estagio ocorreu em duas etapas:  

 Primeira aplicação – realizada no período chamado de desmame, período 

este onde normalmente terminam as reservas do bulbilho – semente, qual a busca 

por nutrientes fica ao encargo das raízes (Apêndice 11). Tendo sido este, dividido 

em dois períodos, o primeiro aos 25 (vinte e cinco) DAP (dias após plantio) e o 

segundo aos 45 (quarenta e cinco) DAP. Nesta fase, foi utilizado as seguintes 

dosagens: 67,5kg de N + 28,5kg de Ca.  

 Segunda aplicação – esta aplicação deve-se proceder com maior cuidado, 

pois a antecipação da aplicação antes da tal chamada diferenciação, momento em 

que os bulbilhos estão formados, pode acarretar no superbulbilhamento das plantas. 

Então, o monitoramento nesta fase deve ser intensificado, encontrando o melhor 

momento para realizar a aplicação, sendo este que ocorre dos 07 (sete) aos 10 

(dez) dias após o inicio da diferenciação (Apêndice 12). Esta aplicação foi realizada 

em dois momentos, onde o primeiro ocorreu aos 10 (dez) dias após inicio de 

diferenciação e o segundo aos 25 (vinte e cinco) dias após inicio de diferenciação 

(Apêndice 13). As dosagens utilizadas foram: 55kg de N + 24kg de K2O + 38kg Ca.   

 

2.3.1.13 Colheita  

 

 Realizada quando as plantas completam seu ciclo vegetativo. A mesma não 

pode ocorrer com bulbos ainda verde, ou após o ponto de amadurecimento, pois 
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podem ocorrer perdas na qualidade dos mesmos. Usualmente efetuada com auxilio 

de uma lamina em forma de “U” tracionada por trator. Esta pratica possibilita o corte 

das raízes e o afrouxamento do solo, sendo que nos dias de hoje, a mecanização da 

colheita vem ganhando forte participação, devido à baixa oferta de mão de obra para 

a realização desta atividade. 

 Devido a forte perda foliar ocasionada pelo granizo deu-se a necessidade da 

antecipação da colheita da área estagiada, utilizando de colheita manual, buscou-se 

o momento em que as plantas se encontravam em estagio final sem a perda na 

qualidade dos bulbos, atividade realizada em meados de novembro/2014.  

 

2.3.1.14 Cura e armazenagem em galpões 

 

 Esta atividade é realizada após a colheita e após uma pré-cura, onde as 

plantas antes de serem recolhidas da área, são deixadas no solo expostas ao sol, 

para que haja a murcha das plantas e a diminuição do volume para armazenagem 

(Apêndice 14).  

 Em galpões com estrutura de madeira ou alvenaria com travessões em 

suspensão quais sustentarão as varas com o alho estaleirado, os mesmo serão 

depositados, cuidando para que haja uma boa ventilação com a finalidade que o 

processo fisiológico da planta ocorra pela perda de água e a transferência de 

substancias orgânicas das folhas para o bulbo (Apêndice 15). Assim aumentado o 

peso final dos mesmos. Este processo de cura e armazenagem nos possibilita 

realizar a comercialização dos bulbos mais tarde, escolhendo um momento ideal 

para realização da venda.          

 Deste modo, logo após ser realizado o processo de colheita da área 

estagiada, a produção foi armazenada durante curto período de tempo, dando 

preferencia desta área para a venda inicial, devido aos bulbos possuírem menor 

resistência à armazenagem, resultante da ocorrência de granizo.  

 

2.3.1.15 Toalete dos bulbos 

  

 Neste momento a atividade foi realizada de forma manual, com o auxilio de 

uma tesoura onde se cortou o pseudocaule, deixando 1,5 - 2cm de talo aderido, e 

retirando toda a parte de raiz, cuidando para que não houvesse o corte do disco de 
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sustentação dos bulbilhos, depositando os bulbos em caixas plásticas as quais 

foram armazenadas aguardando a classificação e embalagem.       

 

2.3.1.16 Classificação e embalagem 

 

 Após o toalete os bulbos estão prontos para a classificação, onde se seguiu 

os padrões de classificação e embalagem do MAPA (Ministério da Agricultura, 

Pecuária e Abastecimento), com auxilio de maquina de classificação levando em 

consideração o tamanho do bulbo, retirando manualmente bulbos com má formação 

ou danificados os quais são destinados a indústria, e logo após depositados em 

caixas de papelão com peso de 10kg (Apêndice 16). 

 

2.3.1.17 Comercialização 

 

 A comercialização foi realizada e destinada a estados de regiões centrais do 

Brasil, a clientes os quais o produtor mantem relacionamento á alguns anos, sendo 

que estes destinaram o produto a supermercados e a consumidores finais.    

 

2.4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS DAS ATIVIDADES DE ESTÁGIO 

 

 Com relação ás análises dos resultados, referente ao projeto destinado a 

área, pode-se notar algumas dificuldades vivida pela grande maioria dos produtores 

de alho de nossa região, entre elas podemos citar talvez como a principal, a 

escassez de mão de obra, qual a cultura do alho é uma das mais atingidas, isso por 

que a atividade gera uma mão de obra somente em algumas fases definida da 

cultura, sendo o plantio e a colheita, gerando uma necessidade de somente dias ou 

semanas de trabalho, com isso, seguindo normas e leis do Ministério do Trabalho, o 

contrato de registro dos trabalhadores acaba gerando um maior custo ao produtor, 

tornando muitas vezes inviável. Na situação atual o produtor na maioria dos casos 

tende a realizar estas atividades com mão de obra diária, oferecida pelos chamados 

turmeiros, contratadores de trabalho, qual contratam o serviço com o produtor e 

levam os trabalhadores (bóias frias) para realizarem as atividades, diante desta 

situação os trabalhadores acabam perdendo, pois acabam trabalhando em algumas 
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propriedades sem mínimas condições necessárias de trabalho, e sem recebimento 

de direitos previstos por lei conforme a CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas).  

 Quanto ao produtor, que depende desta mão de obra, acaba correndo os 

riscos com a lei, agindo de forma ilegal para poder defender o seu sustento e a 

viabilidade da atividade, onde se tivesse que seguir as normas previstas por lei, teria 

que abandonar a atividade agrícola devido os altos encargos trabalhistas.   

 Outra dificuldade presenciada durante o estágio foi o plantio antecipado da 

cultura em (19.05.2014), que resultou em um alongamento do ciclo da cultura, 

aumentando o crescimento vegetativo, gerando um aumento necessário de 

tratamentos químicos devido aos dias de antecipação, onde a variedade escolhida 

poderia ter sido plantada ate inicio de julho, que assim mesmo estaria dentro do 

período de recomendação de plantio.  

  Diante do problema acima citado (escassez de mão de obra), o produtor 

optou por antecipar o seu plantio pensando na disponibilidade de mão de obra 

naquele momento, pois caso efetuasse mais tarde, poderia correr o risco de não 

possuir esta mão de obra disponível, podendo ocorrer atrasos em seu plantio.   

 Com relação a analise de estrutura do produtor, o mesmo possui um conjunto 

de máquinas e galpões de armazenagem para cura, suficiente para a realização da 

atividade agrícola, prova disso em ser um dos produtores referencia no ramo 

agrícola da região, conceituado pela qualidade e a produtividade. O senhor Luiz 

Mazzuco, é um produtor em constante atualização, sempre aberto a novidades do 

ramo, nesta oportunidade pode conferir alguns teste realizados de forma diferencial 

do que se utilizava, como exemplo, o uso de irrigação por aspersão, que foi usada 

de forma isolada na área de estágio, diferente do restante das áreas qual se usa 

irrigação de altopropelido, tendo como diferencial o menor uso de mão de obra, 

maior aproveitamento da água e o menor dano causado a planta pelo fato de ser 

uma irrigação fixa, qual não necessitar desmontar até o final do ciclo e por ser uma 

irrigação que utiliza de uma gota menor, comparada a uma chuva leve, não 

ocasionando a quebra de folhas gerada pela força e pressão da água na irrigação 

com autopropelido, visualizado nos apêndices 08 e 09. 
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3 CONCLUSÃO 
 

Como foi citado anteriormente, o presente estudo teve como objetivo isolar 

uma área de 01 ha de alho, com a finalidade de observar e acompanhar algumas 

atividades realizadas de forma diferenciada das demais áreas, com isso buscar uma 

maior rentabilidade com menor custo de produção. Buscar alternativas que possam 

gerar ao produtor maneiras eficazes e de melhor uso dos recursos e emprego da 

tecnologia ligada a orientações e técnicas para produção da cultura.  

Com este estágio foi possível analisar e entender os processos de cultivo e 

necessidades de desenvolvimento da cultura do alho, buscando através de 

monitoramentos, encontrar a forma mais eficaz de alcançar a excelência em 

produtividade. Com isso, o produtor pode alcançar maiores resultados com menores 

custos, evitando o uso desnecessário da aplicação de fertilizantes e agrotóxicos 

podendo minimizar perdas e riscos a saúde humana e a contaminação do meio 

ambiente. 

Durante o desenvolvimento do trabalho pode-se observar que muitos 

produtores estão perdendo produtividade e aumentando seu custo devido à 

aplicação em excesso de alguns produtos, como o uso desnecessário de parte dos 

fertilizantes, onde se aplica mais do que realmente precise. Ou durante os 

tratamentos fitossanitários, em que o produtor utiliza de misturas de produtos que 

acabam diminuindo a eficiência da aplicação ou causando estresse às plantas, 

devido a grande carga de produtos na mesma calda. 

Na área de estágio, procuramos trabalhar as necessidades de adubação com 

base em análise de solo, volume este, 30% menor que a área testemunha adubada 

pelo produtor, com isso alcançamos uma produtividade semelhante a área 

testemunha, com uma melhor qualidade de produto, um menor índice de doenças 

foliares. 

Com relação aos tratamentos fitossanitários, procurou-se realizar aplicações 

de forma preventiva, com a intenção de não haver a entrada de pragas e doenças, 

evitando perca de produção e com isso diminuir a aplicação de produtos curativos, 

que possuem um valor mais alto de compra e que quando da necessidade de se 

trabalhar na presença de doenças, já se tem perca de produtividade.  

Como foi comentado no desenvolvimento do trabalho, tivemos um fator 

climático que acabou atrapalhando nos resultados finais de produção, onde no mês 
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de setembro tivemos a ocorrência de um granizo, que acarretou em danos na área 

foliar, diminuindo drasticamente a área fotossintética, prejudicando a qualidade e a 

produção final, como consta em laudo pericial em anexo, (Anexo 04).  

Sendo assim, mesmo diante destes fatores, a produtividade final foi 

satisfatória, ficando acima da produção media da região, resultando em uma 

produção de 13 toneladas por ha.  

Através da análise e laudos de perícia realizados pela seguradora 

demonstraram que se não fosse pela ocorrência de granizo a produção poderia ficar 

acima de 15 toneladas por ha, resultado este somente obtido em regiões onde as 

estações climáticas são bem definidas e o controle da aplicação de água por 

irrigação é maior.  

Com o estagio realizado pode-se perceber a real situação que se encontra a 

atividade agrícola na região, pode-se comparar a teoria estudada em sala de aula 

com a prática.  

Como fechamento do estudo realizado, podemos definir como de muito 

proveito e que atingiu seu objetivo esperado, de auxiliar o produtor a ter redução em 

seus custos e um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, com intuito de 

melhor produtividade.  
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Anexo 01 - Laudo de Análise química do solo; 

 

Fonte: Laborsolo, 2014. 
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 Anexo 02 – Tabela de necessidade de macro nutriente segundo Rollas, 2004; 

 

Fonte: Rollas, 2004. 
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 Anexo 03 – Tabela de necessidade de micro nutriente segundo Rollas, 2004; 

 

Fonte: Rollas, 2004. 

 

 Anexo 04 – Laudo de sinistro emitido pela seguradora Mapfre; 

 

Fonte: Mapfre, 2014. 
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Apêndice 01 – Retirada de amostras de solo para análise. 

 

Fonte: Silveira, 2014. 

 

Apêndice 02 – Padronização de semente em banca classificadora; 

 

Fonte: Silveira, 2014. 
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Apêndice 03 – Classificação dos bulbilhos semente; 

 

Fonte: Silveira, 2014. 

 

Apêndice 04 – Máquinas utilizadas na distribuição dos fertilizantes; 

 

Fonte: Silveira, 2014. 
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Apêndice 05 – Distribuição dos nutrientes em área total; 

 

Fonte: Silveira, 2014. 

 

Apêndice 06 – Plantio manual do alho semente; 

 

Fonte: Silveira, 2014. 
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 Apêndice 07 – Irrigação logo após plantio; 

 

Fonte: Silveira, 2014. 

 

 

 

 

 Apêndice 08 – Irrigação por aspersão; 

 

Fonte: Silveira, 2014. 
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 Apêndice 09 – Plantas danificadas pelo granizo; 

 

Fonte: Silveira, 2014. 

 

Apêndice 10 – Plantas danificadas com baixa área foliar; 

 

Fonte: Silveira, 2014. 
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 Apêndice 11 – Fase de desmama, aproximadamente 30 DAP; 

 

Fonte: Silveira, 2014. 

 

 Apêndice 12 – Fase de diferenciação, crescimento dos bulbilhos; 

 

Fonte: Silveira, 2014. 
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Apêndice 13 – Fase de desenvolvimento dos bulbos, aplicação de nutrientes 

em cobertura; 

 

Fonte: Silveira, 2014. 

 

 

 Apêndice 14 – Plantas em pré-cura após a colheita; 

 

Fonte: Silveira, 2014. 
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 Apêndice 15 – Galpões de armazenagem de alho em processo de cura; 

 

Fonte: Silveira, 2015. 

 

 Apêndice 16 – Alho em caixa de papelão, classificado e pronto pra venda; 

 

Fonte: Silveira, 2015. 


