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LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DO SÍTIO SANTO 

ANTÔNIO 

 

RESUMO 

Trata-se de levantamento de campo em uma propriedade rural, visando os processos 

realizados na mesma, relatando principalmente a cultura do café. Para esse objetivo, foi 

realizada uma busca de soluções e alternativas, que haja melhorias tanto nos processos 

culturais e ambientais, quanto nos recursos financeiros. Na medida em que foi submetido o 

planejamento, notou-se uma mudança crescente para as possíveis intervenções que serão 

realizadas para se obter uma propriedade mais rentável.  O trabalho teve o objetivo de buscar 

soluções para possíveis problemas presentes na propriedade, assim realizando o planejamento, 

buscando soluções para todos os problemas encontrados. Os resultados a serem alcançados é 

que a propriedade amplie sua sustentabilidade, tendo soluções para os problemas encontrados, 

além de aumentar a lucratividade da atividade. 

Palavras-chave: Broca do café. Café beneficiado. Seca dos ponteiros. 

 

LIFTING, DIAGNOSIS AND PLANNING OF THE SANTO ANTÔNIO SITE 

 

ABSTRACT 

 

These are surveys of field research in a rural property, aiming at the processes carried out in 

the same, reporting mainly the coffee culture. For this purpose, a search for solutions and 

alternatives was made, that there are improvements in both cultural and environmental 

processes, as well as in financial resources. To the extent that planning was submitted, there 

has been a growing shift to possible interventions that will be undertaken to achieve more 

profitable ownership. The objective of the work was to find solutions to possible problems 

present in the property, thus carrying out the planning, seeking solutions to all the problems 

encountered. The results to be achieved is for the property to increase its sustainability, 

having solutions to the problems encountered, besides increasing the profitability of the 

activity. 

Keywords: Coffee drill. Coffee beneficiated. Dry of pointers. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O trabalho foi realizado no sítio Santo Antônio, localizado na cidade de Pitangueiras-

PR, que possui como principal fonte de renda a cultura do café. Visando um melhor retorno 

econômico e uma melhoria na cultura, foi realizado um levantamento de dados da 

propriedade, buscando observar pontos positivos e pontos negativos obtendo um diagnostico 

e, consequentemente, desenvolvendo um planejamento com sugestões estratégicas que 

possam ser introduzidas pelo produtor, gerando ao mesmo um maior retorno econômico, 

aumentando a sustentabilidade e agregando valor à propriedade. 

Segundo Hess (2015), a cafeicultura no Norte do Paraná atingiu seu auge em 1963, 

onde liderava o ranking de maior produtor e exportador do país, mas em 1975 com a grande 

“geada negra” a cafeicultura no Paraná sofreu um grande abalo. No município de Pitangueiras 

se observa a permanência da cultura ainda em propriedades de pequeno porte, principalmente 

vilas rurais onde se tem o incentivo da prefeitura junto ao órgão do Estado, Emater (Instituto 

Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural). A propriedade Santo Antônio é a maior 

área no município que se cultiva o café. 

O maior problema encontrado por produtores de café hoje é a falta de mão de obra, 

pois tempos atrás era, principalmente, por parte das famílias que moravam nas propriedades, 

mas com a migração para áreas urbanas, tornou-se difícil obter mão de obra capacitada 

(CAFÉ POINT, 2014). 

Segundo Veloso (2014), a falta de mão de obra qualificada é uma dificuldade em 

diversos setores da economia. O agronegócio é altamente dependente dela, principalmente em 

épocas como a da colheita. Observa-se, entre outros fatores, uma demanda forte (de migração 

do campo) para a área urbana, como na construção civil, nos serviços... o uso de tecnologia no 

sistema produtivo pode favorecer o produtor, mas é importante que o cafeicultor fique atento 

às tecnologias. 
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2. DESENVOLVIMENTO  

 

2.1 OBJETIVOS 

2.1.1 OBJETIVO GERAL 

Planejar as atividades agrícolas do sítio Santo Antônio mediante a implementação de 

soluções técnicas em fase de diagnóstico da propriedade rural. 

2.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Realizar levantamento da propriedade, bem como seus bens;  

b) Destacar o manejo da cultura do café, bem como seus processos;  

c) Abordar as principais pragas e doenças da cultura do café;  

d) Identificar diagnóstico da propriedade, bem como suas receitas e despesas;  

e) Avaliar planejamento futuro para a melhoria da propriedade em questão.  
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3. LEVANTAMENTO 

 

3.1 Caracterização do proprietário 

 

3.1.1 Identificação do proprietário 

O Sr. Carlos Augusto Garcia, tem 25 anos, solteiro. De origem Brasileira, natural de 

Rolândia – PR, atualmente reside no município de Pitangueiras – PR, na Rua Olímpia nº190, 

Centro, tendo como profissão agricultor, juntamente com seu pai nas lavouras de grandes 

culturas e como renda complementar a cafeicultura em sua propriedade. 

O proprietário dedica-se ao manejo da cultura onde realiza todos os processos, desde 

a capina até a colheita, principalmente na fiscalização dos diaristas que trabalham na 

propriedade quando solicitados.  

3.1.2 Identificação e localização da propriedade 

O Sítio Santo Antônio possui uma área de 23,77 hectares (9,82 alqueires paulistas), 

localizado no endereço Rodovia PR 547 – km19, o mesmo foi adquirido em 2012 pelo Sr. 

Carlos Augusto que possuía outra propriedade de igual tamanho, realizando a venda para 

aquisição do sítio Santo Antônio, principalmente em função de sua localização, uma vez que 

esse se encontra próximo ao município. 

Na figura 1 observa-se como é disposta a propriedade, mostrando suas áreas vizinhas 

que cultivam café e culturas anuais (soja e milho). 
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Figura 1: Propriedade e áreas vizinhas. 

 

Fonte: Edy Drone, 09/2018. 

 

3.1.3. Recursos naturais 

Define-se como recursos naturais qualquer elemento ou aspecto da natureza que se 

tenha em demanda, utilizado pelo homem de forma direta ou indireta, onde podem ser 

classificados como renováveis ou não renováveis (VENTURI, 2006). A propriedade possui 

em sua divisa um córrego denominado Laranjeiro, além de na propriedade possuir um poço 

semi-artesiano com agua de ótima qualidade.  

 

3.1.4. Reserva legal e área de preservação permanente (app) 

A propriedade, dentro da lei, está de acordo com o código florestal em relação à 

APP, onde segundo o novo Código Florestal, lei Federal 12.651/12 (Brasil, 2012), o rio que 

não ultrapassar mais de 10 metros de largura, a área de preservação permanente deve ser de 

30 metro, e em nascentes deve conter uma área de 50 metros. Na propriedade a área que se 

encontra a APP está com aproximadamente 35 metros, a qual não se faz nenhum tipo de 

manutenção ou retirada de qualquer tipo de madeira da área. 

A reserva legal, segundo artigo 67 do Código Florestal, lei federal 12.651/12 (Brasil, 

2000), propriedades que detinham uma área menor que quatro módulos fiscais em 22 de julho 

de 2008, não necessariamente deviam fazer a recomposição da mata nativa, em contrapartida 

não poderiam derrubar a existente. Segundo o IAP (2017), um módulo fiscal em nossa região, 

equivale a 14 há. Assim sendo, a propriedade analisada possui apenas 1,72 módulos fiscais, 

sem obrigatoriedade da recomposição da reserva legal, onde o produtor segue as leis do CAR. 
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3.1.5. Infraestrutura      

A infraestrutura da propriedade sem dúvidas, tanto pode interferir de forma positiva 

como de forma negativa no desenvolvimento das atividades realizadas. A infraestrutura de um 

local inclui todos os fatores que compõem a propriedade como: energia elétrica, água, 

benfeitorias, estradas e também formas de comunicação. 

a) Benfeitorias 

As benfeitorias da propriedade são relativamente antigas, todas construídas de 

madeira, onde se encontra uma casa com 60 metros quadrados, duas tulhas de 20 metros 

quadrados cada e uma garagem de 50 metros quadrados. O sítio também possui dois terreiros 

de 100 metros quadrados cada, utilizados para a secagem dos frutos colhidos como 

expressados na Tabela 1. 

Tabela 1: Relação de Benfeitorias do Sítio Santo Antônio  

Benf. Est. 

Cons. 

Valor 

Novo 

Vida 

Útil 

Valor 

Atual 

Idade 

Apar. 

 

Res 

(%) 

Valor 

Res. (R$) 

Deprec. 

há̵¹.ano 

(R$) 

Casa  O 40.000,00 30 22.000,00 20 30 12.000,00 39,26 

Tulha  B 1.000,00 25 400,00 25 30 300,00 1,17 

Tulha  R 1.000,00 25 250,00 30 30 300,00 1,17 

Terreiro  B 13.000,00 25 4.500,00 18 30 3.900,00 15,31 

Terreiro  B 13.000,00 25 4.000,00 20 30 3.900,00 15,31 

Garagem  R 2.500,00 30 1.000,00 20 30 750,00 2,45 

Cobertura 

Poço 

 R 500,00 25 100,00 25 30 150,00 0,58 

O- Ótimo estado de conservação, sem manutenções constantes. 

B- Bom estado de conservação, mas com poucas manutenções. 

R- Ruim, necessitando de várias manutenções ou até mesmo a substituição. 

Foi empregado o método das cotas variáveis, onde o bem é depreciado de diferentes 

formas, sendo elevada nos primeiro anos de vida útil. (FLORES; RIES; ANTUNES, 2006) 

b) Energia elétrica 

 A energia que se utiliza na propriedade é fornecida pela Companhia Paranaense de 

Energia – COPEL, constituída de uma rede bifásica (duas fases e um neutro com tensões de 

127v e 220v), energia essa utilizada para suprir a residência do funcionário da propriedade e 

também para a utilização da bomba do poço semi-artesiano. Segundo Santiago 2015, poços 
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semi-artesianos possuem profundidades menores que poços artesianos e não são jorrantes, 

necessitando de uma bomba para ser feita a captação.          

c) Água 

Segundo o inciso IV, do art. 4º da Lei Federal nº 9.984, de 17 de junho de 2000 

(Brasil, 2000), compete a ANA – Agência Nacional das Águas outorgar, segundo autorização 

liberada, o direito de uso de recursos hídricos em corpos de água de domínio da união, onde 

também como responsabilidade da ANA, emitir reservas de disponibilidade hídrica para fins 

de aproveitamento hidrelétricos ou sua conversão para uso de recursos hídricos.  

O abastecimento de água na propriedade é realizado através da captação subterrânea 

sem outorga por bomba elétrica, com capacidade de 1.970 litros/hora. Na propriedade se 

encontra apenas um poço que possui uma profundidade em torno de 30 metros (Figura 2), 

água essa que é levada diretamente a uma caixa de 1000 litros que se encontra na casa.  

Segundo as análises realizadas pelo SAAE (Sistema de Abastecimento de Água e 

Esgoto) Pitangueiras - PR, a água é de boa qualidade para o consumo humano. Na figura 2 

observa-se o poço tubular profundo o qual é realizado a captação da água. 

 

Figura 2: Poço tubular profundo 

 

Fonte: Autor, 2018. 
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d) Comunicações 

Para a comunicação do produtor com seu funcionário são utilizados apenas aparelhos 

celulares particulares, pois o Sr. Carlos se encontra periodicamente na propriedade, assim se 

comunicando pessoalmente. Para adquirir novos conhecimentos, além de ser feita a busca nas 

respectivas cooperativas que se tem assistência, é também feita pelo produtor através de 

meios de comunicações como internet e programas de televisão. Na propriedade não existe 

internet nem telefone fixo. 

 3.1.6. Histórico da propriedade 

A propriedade foi adquirida pelo atual proprietário Carlos Augusto Garcia em 2012, 

onde foi pago ao Sr. Paulo Paucic R$ 100.000,00 por alqueire paulista, totalizando um valor 

de R$ 982.000,00. Possui uma área de 23,77 hectares (9,82 alqueires paulistas) e, desde o 

proprietário anterior até o atual, a cultura do café é que vem sendo realizada. 

3.1.7. Assistência técnica 

        O sítio recebe assistência técnica quando solicitada pelo produtor, se possui 

alguma dúvida ou precisa de uma recomendação. A assistência é dada pela empresa Cocamar 

Cooperativa Agroindustrial ou pela Cooperativa Agroindustrial Nova Produtiva, ambas 

representadas pelos seus respectivos técnicos. 

3.1.8. Caracterização do município de Pitangueiras – PR 

       O município de Pitangueiras localiza-se na região Norte do Estado do Paraná, 

possuindo as seguintes coordenadas – 23º13´50´´ latitude sul e 51º35´08´´ longitude oeste, 

com uma altitude de 660 m. O município está inserido na micro bacia do Rio Bandeirante do 

Norte, sua população, segundo estimativa do IBGE em 2017, é de 3.140 pessoas, possuindo 

uma extensão territorial de 123,230 Km². (IBGE, 2010) 

3.1.9. Sistema viário 

         A principal via de acesso à propriedade é a rodovia PR 547, onde se liga a três  

carreadores que cortam o terreno apenas para a utilização do proprietário, conforme pode ser 

observado na Figura 3. Os carreadores estão em ótimo estado, todo o escoamento da água é 

contido através de caixas de retenção dispostas ao lado dos carreadores junto às curvas de 

nível. 
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Figura 3: Entradas da propriedade 

 

Fonte: Edy drone, 09/2018. 

 

3.1.10. Valor da terra  

        O valor da terra estimado para Pitangueiras- PR, estabelecido de acordo com a 

classe e o tipo de solo é feito da seguinte maneira: 

      - A-II (Áreas Cultiváveis): R$ 50.700,00 por hectare, totalizando R$ 

1.105.260,00 em 21,8 hectares. 

      - C-VIII (Áreas de APP e Reserva legal) :R$ 7.600,00 por hectare, totalizando R$ 

14.972,00 em 1,97 hectare.  

       Na propriedade estudada foi concluído que 21,8 ha estão classificados com 

grupo A classe II; 1,97 h classificados como grupo C classe VIII. De acordo com o 

levantamento das informações, multiplicando o valor de cada grupo e classe pelas respectivas 

quantidades em hectares, obtém-se um valor total do imóvel de R$1.120.232,00, segundo a 

tabela de preços do DERAL (2018). 

3.1.11.Declividade 

         De acordo com a Embrapa (2013), existe um conceito para cada intervalo de 

declividade em porcentagem: 

●      0 a 3% - Plano, sem problemas especiais de conservação de solo. 

●      3 a 8% - Suave ondulado. 

●      8 a 20% - Ondulado. 

        A declividade média da propriedade está em torno de 5 a 6%, como pode ser 

observado na Figura 4. 
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Figura 4: Declividade média do sítio Santo Antônio. 

 

Fonte: Google Mapa 09/2018, adaptado pelo autor.  

 

3.1.12. Influência de áreas vizinhas 

          A propriedade A, a esquerda, tem como cultura soja e milho e mais ao fundo 

localiza-se uma granja de frango de corte, possui um sistema de terraço que faz sua função 

corretamente, sem sinais de erosão. No terreno B ocorre a mesma exploração realizada pelo 

agricultor Carlos, pois realiza-se a cultura do café, também sem problemas relacionados à 

erosão. Ao fundo do mesmo tem-se como divisa o córrego água laranjeira. 

 

3.2. Recursos Econômicos  

         O Sr. Carlos não faz uso de recursos bancários, utilizando-se de recursos 

próprios, pois com a venda dos produtos que se tem no final de cada safra, o dinheiro 

utilizado para investimento e manutenção da propriedade são retirados da sua própria 

produção.  

 

3.3. Recursos Humanos  

        Atualmente o capital humano que se encontra na propriedade é o próprio Sr. 

Carlos que a visita periodicamente, e mais um diarista que ajuda nas tarefas que devem ser 

feitas. Paga-se para o empregado R$ 60,00 por dia. Este trabalhador não possui registro 

trabalhista e nenhum tipo de curso relacionado a cafeicultura, apenas experiência que adquiriu 

durante sua vida. Ainda, em safra, o produtor contrata funcionários que recebem por 
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quantidade de sacas colhidas. Um outro ponto interessante a ser citado é a participação do 

produtor em uma associação de cafeicultores existente no município de Pitangueiras –PR, a 

ACAPI (Associação de cafeicultores de Pitangueiras).  

 

3.4. Características Edáficas  

         As características edáficas são relacionadas diretamente com os fatores 

agregados ao solo ou que estão relacionados com ele. Assim, fatores físicos, químicos e 

biológicos compõem o solo onde a correlação entre eles criam sistemas que fazem com que os 

vegetais se desenvolvam.    

 

3.4.1. Tipo de Solo 

         Para a classificação do tipo de solo que se encontra na propriedade, utilizou-se 

o método de abertura da trincheira, com medidas de 1m x 1m x 1m. Além disso, realizou-se 

coletas de amostras de solo ao longo do perfil da seguinte forma: 0 a 20 cm, 40 a 60 cm e 80 a 

100 cm. A tabela 2 nos apresenta as informações granulométricas do solo, diferenciando a 

quantidade de areia, silte e argila em duas profundidades. 

 

Tabela 2: Resultado da análise física do solo. 

Partículas minerais presentes 

no solo 

              Profundidade (cm) 

                      0  A 20  cm                     80 A 100 cm 

      Areia                            74%                           70% 

      Silte                            6%                            6% 

     Argila                            20% 2                         4%      

                        Classe textural                    Franco arenosa                Franco argilo-arenosa 

Fonte: Laboratório Rural de Maringá – 2018. 

        A classificação do solo é de extrema importância para que haja sucesso nos 

trabalhos que estão relacionados à agricultura. De acordo com os dados expostos, além dos 

dados químicos e análises visuais, conclui-se que a classificação dos solos é: 

        1º Ordem: Latossolos: É um tipo de solo de constituição mineral, apresentando 

um horizonte B latossólico, com espessura mínima de 50 cm, textura franco arenosa ou mais 

fina, com baixos teores de silte. A CTC–Capacidade de Troca Catiônica se encontra em torno 

de 6,25 cmol
 
dm³, sendo menor que 17 cmolckg

-1
 de argila e sua diferenciação do horizonte 

adjacente é pouco nítida, com transição de maneira geral difusa. 
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        2º Ordem: Vermelho: Solos que apresentam matiz 2,5 YR ou mais vermelho na 

maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B. A classificação, segundo a carta de 

Munsell, necessita de uma porção de solo, onde se compara a coloração e se define sua matiz. 

Segundo a carta, foi classificado em 2.5YR, 2.5/3, o qual estava com um teor de umidade 

considerável. 

       3º Ordem: Distrófico: Solos com saturação por base baixa (V < 50%), na maior 

parte dos primeiros 100 cm do horizonte B, o que na análise realizada representa em torno de 

26,18%. 

 

3.4.2. Classificação quanto à capacidade do uso das terras  

       Segundo Lepsch (1983), a capacidade do uso de terras é baseada na classificação 

quantitativa das terras, sendo voltada para suas limitações e sua utilização. Basicamente, os 

efeitos que o clima causa sobre o solo são os fatores que interferem nesta classificação, 

juntamente com características daquele solo que podem limitar o uso agrícola.  

      Esta classificação também é baseada em grupos (A, B e C), classes (I, II, III, IV, 

V, VI, VII e VIII) e subclasses (e, s, a, c). 

    De acordo com os dados colhidos na propriedade e com base na literatura de 

Lepsch (1983), estabelecem-se as classificações da capacidade de uso das terras da seguinte 

maneira:  

     Gleba 1 - “A III e 4 c 2,4” – para melhor entendermos, o grupo A significa terras 

cultiváveis com intensidade, podendo ser com culturas anuais, perenes ou reflorestamento. O 

número romano III significa que as terras são argilosas ou mistas, apresentam problemas 

complexos de conservação de solo, com declividade máxima de 10%; a letra “e” significa o 

grau de limitação de erosão laminar (4), devido à declividade e a letra “c” significa grau de 

limitação de clima, com possibilidade de geada (2) e granizo (4). 

       Glebas 2 e 3 - “C VIII”, o grupo C, fisicamente, representa áreas inadequadas 

para qualquer tipo de cultivo, com risco de degradação ou com limitações em grau muito 

severo onde são impossíveis o cultivo. Porém, estas glebas não apresentam tais características 

físicas, mas seguindo a legislação, a classificação deve ficar nesta forma, por se tratar de uma 

APP e uma Reserva Legal averbada. 

A divisão dos talhões foi feita da seguinte maneira, conforme exposta na figura 5.  
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Figura 5: Divisão dos talhões na propriedade 

 

Fonte: Google Mapa 09/2018, adaptado pelo autor. 

 

3.4.3. Classificação quanto à aptidão agrícola  

      Quando se diz respeito a classificação técnica de aptidão agrícola, é basicamente 

ao que está relacionado a qualificação daquele solo, descrito por Ramalho Filho & Beek 

(1995), onde procura-se diagnosticar o comportamento das terras em diferentes níveis 

tecnológicos, num contexto técnico, especifico, econômico e social. 

        A classificação é baseada em grupos de manejo (A,B,C); de aptidão agrícola 

(1,2,3,4,5,6) e classes de aptidão (boa, regular, restrita e inapta). 

       De acordo com os dados, a propriedade foi classificada, segundo Ramalho Filho 

& Beek (1995), como:  

       Gleba 1 - “1 aBC e”. A letra “a” representa respostas regulares quando não há 

investimento em tecnologia, obtendo uma aptidão regular para este nível de manejo; As letras 

“B” e “C”, representam boa resposta quando utilizadas tecnologia de nível médio e alto, 

respectivamente. A letra “e” representa o fator de limitação relacionado à erosão, pelo grau de 

declividade. 

      Glebas 2 e 3 - “6” representando áreas destinadas a preservação da flora e da 

fauna, independentes da classe de aptidão, por se tratar de APP e Reserva Legal averbada. 
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3.4.4. Fertilidade do solo 

       Segundo Lopes (1995), um dos papéis mais importantes na produção que se 

destaca é a fertilidade do solo, com alguns as aspectos a serem pensados pois, para resultados 

excelentes, há necessidade da relação com outros fatores para se tornar produtivo, mesmo 

porque nem todo solo fértil é produtivo. Desta forma, entender e conhecer as necessidades da 

planta, relação entre solo-planta-ambiente, consequentemente gera informações para entender 

coerentemente a fertilidade do solo. Uma das principais ferramentas utilizadas para todo esse 

processo são análises de solo, tanto físicas e químicas, assim auxiliando no manejo correto a 

ser tomado.  

 

3.4.5. Analise Química do solo  

    A análise química do solo é indispensável quando se diz respeito a correção e 

adubação correta do mesmo para decidir o melhor a ser feito, qual tipo de fertilizante, de 

corretivo, observar quais tipos de nutrientes estão presentes no solo e suas quantidades é 

primordial. 

    Segundo KERBAUY (2004), qualquer nutriente que estiver em menor 

concentração será fator limitante de produção, independente se a quantidade dos outros 

estiverem adequadas, definindo isso como a lei do mínimo. 

    Foram realizados na propriedade duas análises físicas e três análises químicas, 

com o intuito de classificação do solo e analisar a fertilidade do mesmo, respectivamente. As 

tabelas 3 e 4 mostram as quantidades de macronutrientes e micronutrientes presentes no solo. 
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Tabela 3: Resultado da análise química do solo, destacando os macronutrientes. 

MACRONUTRIENTES PROFUNDIDADE 

ELEMENTO UNIDADE    0- 20cm       40- 60 cm      80-100 cm 

pH   H2O                 5,70  5,00 4,20 

Matéria Orgânica (M.O)  g/dm³              13,41  10,19 9,06 

Carbono (C)  g/dm³              7,78 5,91 5,25 

Fósforo (P)  mgP/dm³         110,32 30,06 3,68 

Potássio (K
+
)  cmolc/dm³        0,14 0,10 0,09 

Cálcio (Ca
+2

)  cmolc/dm³        2,69 1,84 1,08 

Magnésio (Mg
+2

)  cmolc/dm³        0,93 0,62 0,46 

Ca
+2

/ Mg
+2

  cmolc/dm³        3,62 2,45 1,54 

Hidrogênio (H
+
)  cmolc/dm³        3,69 3,89 3,51 

Alumínio (Al
+3

)  cmolc/dm³        0,00 0,55 1,10 

Soma de Bases  cmolc/dm³        3,79 2,55 1,64 

CTC  cmolc/dm³        7,45 6,99 6,25 

Saturação de bases     %               50,46 36,48 26,18 

Enxofre (S)    mg/dm³             - - - 

Fonte: Laboratório Rural de Maringá – 2018. 

         De acordo com a tabela 3 dos resultados da análise química do solo, pode-se 

avaliar a fertilidade que se encontra na propriedade, observando os valores de cada elemento e 

analisando os fatores que estão atendendo as necessidades da cultura. Cada fator possui suas 

particularidades e seus resultados, como explicados a seguir: 

        O pH em água na profundidade de 0-20 cm está dentro do intervalo 

recomendado, considerado pela análise médio, pois se encontra entre 5,5 e 6,5, o que favorece 

que os nutrientes essências fiquem disponíveis para absorção da planta. Nas profundidades 

entre 40-60 cm o pH em água se encontra abaixo do recomendado, o que significa uma 

disposição menor de nutrientes em função do pH estar abaixo do intervalo recomendado. 

       Os teores de matéria orgânica nas duas profundidades são considerados baixos 

no intervalo entre 7 a 20 g/dm̵³, pois de 0-20 se encontra com 13,41 g/dm³, e na profundidade 

de 40-60 cm encontra-se com 10,19 g/dm³. 

       Em relação ao Ca²+ está classificado com nível médio na profundidade de 0-20 

cm, com 2,69 g/dm³ e com teor baixo de 40-60 cm, com 1,84 g/dm³. Mg²+ de 0-20 cm 
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considera alto, com 0,93 g/dm³, e de 40-60 cm médio, possuindo 0,62 g/dm³. A relação 

Ca/Mg de 0-20 cm foi diagnosticada com um valor de 2,90, e de 40-60 cm com 2,98. 

       A saturação por bases é feita a partir dos valores da CTC juntamente com os 

valores da soma de bases (Ca+Mg+K). Obtemos através da análise de 0-20 cm um valor da 

soma de bases de 3,76 cmol/dm³, multiplicados por 100 e divididos pelo valor da CTC, que é 

7,45 cmol/dm³, obtêm-se o valor da saturação por bases, que é 50,46%, considerado como 

média. De 40-60 cm o valor da saturação por bases está com 36,48%, o que é disposto como 

baixa.  

     O Al+³ na profundidade de 0-20 cm é tão baixo que é considerado inexistente, já 

de 40-60 cm o teor de Al+³ está em torno de 0,55 cmol/dm³, o que é considerável tóxico para 

as plantas, pois, a partir de 0,3 cmol/dm³ de Al³+ e o V% abaixo de 50% prejudica o 

desenvolvimento das mesmas. 

     As quantidades de fósforo são consideradas muito altas nas duas profundidades, 

onde de 0-20 se encontra com valores de 110,32 mg/dm³ e de 40-60 com 30,06 mg/dm³. 

     O potássio é classificado como médio de 0-20, com 0,14 cmol/dm³, mas de 40-60 

considerado baixo, contendo 0,10 cmol/dm³. 

Tabela 4: Resultado da análise química do solo, destacando os micronutrientes. 

MICRONUTRIENTES PROFUNDIDADE 

ELEMENTO UNIDADE 0 A 20 cm  

Cobre (Cu) mg/dm³ 6,34  

Zinco (Zn) mg/dm³ 12,70  

Ferro (Fe) mg/dm³ 43,51  

Manganês (Mn) mg/dm³ 37,57  

Sódio (Na
+
) mg/dm³ 2,79  

Boro (B) mg/dm³ -  

 Fonte: Laboratório Rural de Maringá, 2018 

         De acordo com a tabela 4 é possível avaliar os teores de micronutrientes 

presentes no solo, observando os fatores que estão atendendo as necessidades das plantas, 

segundo a classificação de Alvarez et al. (1999).   

        Segundo a análise química do solo, o teor de cobre é considerado alto, com um 

valor de 6,34 mg/dm³ 

        O teor de zinco está classificado como muito alto, pois ultrapassa o valor de 10 

mg/dm³, atingindo um valor de 12,70 mg/dm³. 
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        O Ferro, segundo a análise, está com 43,51 mg/dm³, o que é considerado alto, 

pois está no intervalo entre 31 e 45 mg/dm³.  

         A quantidade de Mangânes existente no solo é considerada alta, pois está entre 

o intervalo de 30 e 100 mg/dm³, com respectivamente 37,57 mg/dm³.  

         O sódio está considerado baixo, com apenas 2,79 mg/dm³. 

3.4.6. Compactação do Solo 

Compreendemos como compactação do solo, locais onde devido uma força mecânica 

imposta sobre o solo, as partículas e agregados são reorganizados, onde ocorre a redução do 

espaço entre os poros que estão em meio as partículas, ocorrendo um adensamento do solo 

(Novak et al. 1992). Locais com presença de compactação interferem no crescimento e 

desenvolvimento das raízes, pois sistemas radiculares não conseguem buscar nutrientes e água 

em solos mais profundos, desta forma, em épocas de déficit hídrico sofrem de maneira 

absurda.  

A tabela 5 nos mostra a compactação média do solo, a qual cada 5 centímetros 

observa-se a resistência do solo descrita em Mpa (Mega Pascal). 

Tabela 5: Compactação do Solo  

Prof. em 

Camadas 

Prof. 

Média 

Resistência       

  1 2 3 4 5 6 Média 

Cm Cm --------------- ------ Mpa ------- ------ ------- ------- 

0-5 2,50 0,56 0,56 0,56 0,76 0,56 0,56 0,59 

5-10 7,50 0,56 2,76 1,48 1,54 0,56 1,66 1,43 

10-15 12,50 2,97 4,12 1,94 3,97 1,94 3,84 3,13 

15-20 17,50 3,81 3,62 2,77 4,92 3,32 5,82 4,04 

20-25 22,50 3,16 3,04 2,94 4,01 3,32 2,63 3,18 

25-30 27,50 2,55 1,94 2,86 2,40 3,32 2,63 2,61 

30-35 32,50 2,01 1,87 2,79 2,24 2,49 1,94 2,23 

35-40 37,50 1,88 1,62 2,23 1,86 1,94 1,94 1,91 

40-45 42,50 1,77 1,62 1,88 1,64 1,85 1,94 1,78 

45-50 47,50 1,66 1,62 1,86 1,54 1,68 1,54 1,65 

50-55 52,50 1,48 1,68 1,94 1,81 1,54 1,64 1,68 

55-60 57,50 1,34 1,91 1,94 2,06 1,26 2,17 1,78 

60-65 62,50 1,29    1,19   
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 Ao analisar a tabela 5, define-se que entre 10 e 25 cm existe uma resistência sendo 

considerado como solo compactado acima do limite recomendado que é de 2,7Mpa, o que, 

consequentemente, atrapalha o desenvolvimento do sistema radicular da cultura.  

 

3.4.7. Conservação de solos 

        Segundo a EMBRAPA (2003), o solo é classificado como um dos mais importantes 

recursos naturais para o homem, além de possuir inúmeras funções, principalmente na 

agricultura. Para se produzir alimentos, o solo deve sofrer algumas alterações, mas não 

significa que toda alteração feita é relacionada a uma degradação, dependendo tudo do tipo de 

manejo utilizado pelo produtor. 

        Segundo FERRÃO (2009), a perda de solo por erosão na cafeicultura é muito 

intensa, principalmente em regiões com altas declividades, pois quando não se faz 

corretamente a práticas conservacionistas, favorece pra que ocorram problemas nas 

plantações. Isso tudo deve ser feito para que o escorrimento de água no solo seja o mínimo 

possível, seja contido e tudo aproveitado pela planta. 

       Na prática, pra que as transformações sejam feitas de forma que não ocorram 

degradações, algumas técnicas devem ser tomadas  como: localização correta da lavoura, 

plantio em contorno, manejo da vegetação nativa, planejamentos de carreadores, entre outros. 

Em relação a essas práticas, todas foram feitas e são realizadas na propriedade. 

 

3.4.8. Terraços  

       No sítio do Sr. Carlos a declividade está em torno de 5 a 6 %, onde é 

indispensável à construção de terraços. Os mesmos são constituídos de base larga, com o 

plantio em nível. Apenas na cabeceira da propriedade o plantio é feito sentido fundo da 

propriedade, o que não interfere em nenhum tipo de problema, principalmente erosão, pois a 

declividade é muito baixa. Os terraços estão espaçados em: EH estão entre 30 e 40 metros e 

EV entre 1,80 e 2,0 metros, o que é recomendado segundo Bertoni (1978). 

   Os cálculos feitos com base na literatura nos mostra que os terraços feitos na 

propriedade estão dispostos de maneira correta, segundo recomendação de Bertoni (1978), 

onde seu espaçamento vertical se encontra com 1,89 metros e o espaçamento horizontal com 

34,42 metros. 

   Formula utilizada para calcular o espaçamento vertical e o espaçamento horizontal, 

segundo Bertoni (1978):   
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EV= 0,4518. K. D
0,58

. (u+m)/2 

EV= 0,4518. O,9. 5,49
0,58

.[(1,5+2,0)]/2 

EV= 1,89 metros 

 

EH = EV*100/D 

EH = 1,89*100/5,49 

EH = 34,42 metros 

 

Onde:  

K= Grupos de solo (pertencente ao grupo C, devido à baixa resistência à erosão, são 

profundos a moderadamente profundos ocorrendo rápida/lenta/moderada permeabilidade com 

a textura franco argilo arenosa – 0,9) 

D= Declividade (5,49%) 

U = Uso do solo (Banana, café, citros e frutíferas permanentes – 1,5) 

M = Manejo do solo (Sem preparo – 2,0) 

EV= Espaçamento Vertical 

EH= Espaçamento Horizontal 

 

a) Localização correta da lavoura  

        Ao escolher o local onde será implantada a cultura do café, deve ser de extrema 

importância observar um solo que tenha capacidade de suportar ao longo do tempo com 

economia, segurança e estabilidade, para que não possa ocorrer durante o processo algum 

problema que afete a cultura. 

 

b) Plantio em contorno 

      O plantio deve obedecer a partir da curva de nível um alinhamento no sentido 

transversal a declividade, a partir disso, erosões são mais difíceis de acontecer, pois as 

enxurradas não ganham força quando se realiza o plantio dessa maneira. Na propriedade o 

plantio está realizado de forma correta, onde segue, juntamente com os terraços, de forma 

transversal. 

 

 



28 

 

c) Manejo da cobertura do solo  

     De maneira importante, deve-se utilizar as faixas de retenção entre as ruas de 

café, onde necessita ser feito o manejo correto, de forma que roçadas sejam realizadas para 

que não ocorra competição entre o café e a vegetação e o mato localizado sobre a projeção da 

copa seja totalmente eliminado. O manejo é feito com os implementos adequados, o qual se 

utiliza um trator e uma roçadeira, assim fazendo o controle da vegetação entre ruas de forma 

que não ocorra competição entre as plantas daninhas e a cultura.   

 

d) Planejamentos de carreadores  

     Os carreadores devem ser feitos cautelosamente, sendo considerado as suas 

distâncias, a inclinação, a conservação, os desvios e/ou depósitos em caixas secas. 

      Segundo Ferrão (2009), o café deve ser plantado em áreas com declividade 

inferiores a 30% e que tenham tolerância a erosão mas, independente de baixas declividades, 

devem ser adotadas práticas de controle, como o adensamento dentro da linha, com disposição 

das plantas de uma fileira desencontrada da fileira vizinha, além do manejo adequado de ervas 

daninhas ou outro tipo de forragem entre fileiras, formam as faixas de retenção, diminuindo a 

velocidade da água, consequente no arrasto do solo e nutrientes.  

Os carreadores existentes na propriedade foram feitos de forma que acompanham os 

terraços, assim como os mesmos estão posicionados de forma correta, não ocorre nenhum tipo 

de erosão, pois estão em ótimo estado. As caixas de retenção estão feitas da seguinte maneira: 

um terraço possui caixa de retenção e o próximo não existe, assim sucessivamente em todo o 

sítio.  

 

3.5. Clima  

         O clima da cidade de Pitangueiras – PR é classificado, segundo Koppen, e de 

acordo com a carta climática do Paraná, como Cfa que é definido como clima subtropical 

mesotérmico, onde se encontra a variação de temperatura de ≤18ºC nas épocas mais frias e 

≥22ºC nas épocas mais quentes, sendo observado como estação chuvosa o período de verão, 

mas sem estação certa para tempo seco e com geadas pouco frequentes (IAPAR,2017). 

        Para ser realizada essa classificação, dois aspectos são levados em consideração, 

a temperatura e a precipitação. Ligada ao clima do local durante o ano todo, a primeira letra é 

que classifica. Já a segunda letra traz os dados de precipitação da região, que pode caracterizar 

a existência de alguma estação seca. A terceira letra vem com o intuito de mostrar as 
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diferentes temperaturas nas estações do ano, trazendo os valores de temperaturas mais quentes 

e mais frias, e ainda destacando a duração de cada uma delas.  

 

3.5.1. Precipitação 

          A estação climatológica de Maringá é um dos principais pontos de referência 

do Norte do Paraná quando se diz respeito a análise do clima da região, que juntamente com o 

Instituto Nacional de Meteorologia-NMET, nos demonstra a média em milímetros de chuvas 

que ocorreram na região no período de 2010 a 2016, como pode ser observado na tabela 6.                 

Tabela 6: Dados históricos de precipitação em milímetro no período de 2010 a 2016 

Período do 

ano 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) 

Janeiro 244 182 137 104 188 236 420 

Fevereiro 190 312 185 400 194 214 384 

Março 129 253 63 223 340 307 102 

Abril 64 94 152 166 162 91 121 

Maio 57 11 75 184 124 184 252 

Junho 22 136 293 270 142 13 78 

Julho 42 154 19 88 133 379 65 

Agosto 24 41 3 3 48 54 144 

Setembro 139 30 71 77 151 237 39 

Outubro 204 210 55 229 58 312 139 

Novembro 117 112 104 76 149 369 37 

Dezembro 213 45 171 78 239 327 215 

Fonte: Estação Climatológica de Maringá, 2017. 

        Em relação à precipitação, observa-se que a cultura do cafeeiro, por ser uma 

cultura perene com sistemas radiculares mais profundos, tolera períodos de seca menores que 

três meses. Para um ótimo desenvolvimento da cultura o que se deseja de chuva durante o ano 

é em torno de 1500 a 1900 mm, de forma que estejam bem distribuídos no período anual, 

consequentemente ocorrendo uma boa floração e a maturação uniforme dos frutos.  

As precipitações que ocorreram nos últimos anos foram relativamente ideais para o 

cultivo do café, com uma média dentre os respectivos anos de 1843,5 milímetros, quantidade 

que está dentro do que é necessário para o ótimo desenvolvimento da cultura. 
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3.5.2. Temperatura 

         Na tabela 7 são apresentados dados históricos de temperatura coletados na 

estação climatológica de Maringá.  

Tabela 7: Médias de temperaturas ocorridas nos anos de 2010 a 2016. 

Período 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

  (Cº) (Cº) (Cº) (Cº) (Cº) (Cº) (Cº) 

Janeiro 30 30,7 30,3 30,1 31,8 32 29 

Fevereiro 31,4 30,6 32,6 30,2 32,6 30,6 30 

Março 30,8 29,3 31,4 29 30 30,4 30,6 

Abril 28,5 28,4 28,3 27,5 28,2 29,2 27 

Maio 23,6 25,5 25,1 25,9 24,8 24,7 24,7 

Junho 25,3 23,4 23,5 23,2 24,3 25,6 23 

Julho 26,2 25,2 24,4 24,2 24,5 23,7 24,1 

Agosto 27,5 26,8 28,6 26,8 28,6 29,4 28,7 

Setembro 29,3 29,6 31,1 28,8 29,2 29,4 29 

Outubro 28,2 29 31,8 29,1 32,5 31,2 29,5 

Novembro 30 29,6 31 30,5 30,7 29,1 30,7 

Dezembro 29,2 31,6 32,1 31,6 30,7 29,4 32 

Fonte: Estação Meteorológica de Maringá, 2017. 

  Segundo Mesquita (2016), a temperatura é um fator limitante para a cafeicultura, 

onde a média de aptidão para o cafeeiro é entre 18ºC e 23ºC. Define-se assim que, segundo 

Koppen, a região de Maringá é apropriada para a cultura do café. Porém, observando os dados 

climatológicos da estação meteorológica de Maringá, as temperaturas da nossa região durante 

os últimos anos foram acima do ideal para um ótimo desenvolvimento da cultura. 
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4. CULTURA DO CAFÉ 

 

 4.1.1. Preparo do solo 

     O preparo do solo para a realização do plantio das mudas de café deve ser bem 

planejado para resultar em um bom desenvolvimento das novas plantas, onde fatores devem 

ser analisados para que possa ser decidido o que deve ser feito. Em terras mais compactadas, 

deve-se fazer uma aração ou mais, e no mínimo duas gradagens de niveladora, pois ocorre a 

descompactação da área, o que é essencial para o desenvolvimento radicular das plantas. Em 

casos onde se encontra muita compactação, se utiliza subsolador. (FILHO & ZULIANI,2016) 

     A abertura das covas ou sulcos é realizada, em geral, com o auxílio de enxadões. 

Entretanto, pode ser feita abertura de sulcos por meio de sulcadores; o que aumenta muito o 

rendimento, tornando a operação mais econômica. Em condições normais as covas deverão 

ter 60 cm de comprimento, 40 cm de profundidade e 40 cm de largura. (FILHO & ZULIANI, 

2016) 

     No terreno estudado foi feito o sulco, onde o proprietário utilizou um sulcador, 

fez a adubação e logo após fechou o mesmo, realizando em seguida as covas para que o 

plantio fosse realizado. 

4.1.2. Adubação de plantio 

     Um dos principais aspectos que são de suma importância para se ter sucesso no 

cultivo de café é a adubação, e o primeiro passo é no momento do plantio, que faz toda 

diferença no desenvolvimento da planta. 

      A adubação nada mais é do que colocar à disposição das plantas (solução do 

solo), os nutrientes, em quantidades que supram a deficiência de fornecimento pelo solo, 

relativo à demanda da cultura. (CHAVES, 2002) 

      Para que seja feita uma adubação correta no momento do plantio, devem ser 

realizadas análises de solos, assim podendo ser feita correção e, consequentemente, adubações 

químicas e orgânicas corretas. 

      No momento do plantio, segundo o proprietário, foram feitas aplicações no sulco 

de calcário dolomítico, gesso agrícola, esterco de galinha (adubo orgânico) e supersimples 

(adubo químico), que não foram especificados as doses, pois o produtor não utilizou uma dose 

exata. 
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4.1.3. Plantio 

     Para o plantio a campo, a escolha das plantas a serem utilizadas é de suma 

importância, pois devem ser transplantadas mudas de tamanho uniforme e bem conformadas, 

livre de qualquer tipo de doença. Outro cuidado com as mudas é a retirada gradativamente da 

cobertura do viveiro 30 dias antes do plantio definitivo, já que as mesmas estão relativamente 

acostumadas com o sol. O plantio dessas mudas devem ser realizados de preferência nos 

meses mais chuvosos. (TOLEDO FILHO, 2002) 

      O espaçamento para o plantio varia de acordo com a variedade a ser cultivada e 

também a maneira como o produtor realizara seus tratos culturais, manualmente ou 

mecanicamente. Nos cafezais antigos se observava um espaçamento maior entre plantas, 

como por exemplo, 4,0 x 1,5 m, onde a produção por planta era alta, mas se tinha um menor 

número de plantas por área. Atualmente os cafezais são plantados com espaçamentos menores 

que os anteriormente utilizados, onde são conhecidos como plantios adensados ou 

superadensados, pois são realizados entre 3,0 x 0,5 m; 3,5 x 0,5 m; etc., proporcionando um 

maior número de plantas por área, mas em contrapartida, diminuindo a produção por planta. 

(FILHO & ZULIANI, 2016) 

       O plantio adensado ou superadensado possui algumas vantagens em relação aos 

plantios antes realizados, como por exemplo, a maturação mais lenta (influencia na qualidade 

da bebida), melhor aproveitamento de adubo devido a melhor distribuição das raízes, menor 

ataque de bicho-mineiro e plantas daninhas, aumento do índice de estabilidade agregados 

onde observa-se maior retenção de agua. Também algumas desvantagens são observadas 

nesse tipo de cultivo, como por exemplo, podas mais frequentes, maior ataque de ferrugem-

da-folha e broca e maior custo de implantação. (FILHO & ZULIANI, 2016) 

    O produtor, quando adquiriu a propriedade, como opção realizou a retirada de uma 

parte da cultura que era conduzida pelo antigo proprietário, pois eram plantios muito antigos e 

as plantas estavam muito velhas. Segundo o Sr. Carlos foi realizado o plantio de 

aproximadamente 50 mil novas mudas, utilizando um espaçamento de 3,0 x 0,8 m, seguindo 

basicamente os plantios atuais, adensados. 

 

4.1.4. Tratos culturais e adubação 

     Após a formação do cafezal, o manejo da cultura implica em algumas operações 

que são importantes para o desenvolvimento da área, tais como: Capinas, Combate a pragas e 

doenças, Replantio, Adubação, Limpeza e desbrota das plantas. 
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4.1.5. Capinas 

     O cafeeiro, como todas as outras plantas cultivadas economicamente, é 

extremamente sensível à concorrência de ervas daninhas quando essas ultrapassam 

determinado desenvolvimento. De modo geral, a eliminação das ervas daninhas deve ser feita 

antes que essas iniciem seu florescimento. (FILHO & ZULIANI, 2016) 

     O mato, além de concorrer com as plantas de café por água e nutrientes pode 

trazer grandes prejuízos por ocasião da colheita que, durante essa operação, se houver grande 

incidências de plantas invasoras, atrapalha de forma que o manejo seja feito 

inadequadamente. Um dos importantes aspectos que devem ser seguidos é que durante a 

época das secas, em torno de maio a setembro, o cafezal deve ser mantido livre de qualquer 

tipo de vegetação concorrente, pois a competição principalmente por água é intensiva. 

     Três métodos são utilizados para esse tipo de trabalho: capinas manuais, 

mecânicas e químicas. 

     Capinas manuais – são realizadas utilizando enxadas em intervalos de 30 a 45 

dias. Esse método está sendo extinto nas propriedades de café, isto tudo devido ao baixo 

rendimento do trabalho e principalmente a escassez de mão de obra, sendo utilizados outros 

métodos de controle (FILHO & ZULIANI, 2016). Na propriedade não se utiliza esse tipo de 

capina, por ser inviável economicamente e pelo produtor optar pelos métodos mais ´´fáceis``. 

     Capinas mecânicas – esse tipo de método é um dos mais utilizados no cultivo do 

café que, com apenas um funcionário e os equipamentos necessários, o serviço é feito de 

maneira ágil e fica em condições ideias. Alguns equipamentos específicos são utilizados para 

esse trabalho, onde deve-se possuir um trator de pequeno porte para que entre ruas ele 

trafegue de forma que não prejudique as plantas e, engatado ao trator, podem ser utilizados 

vários tipos de implementos, como por exemplo, roçadeiras, triton, trincha, etc. Como regra 

geral, as grades de discos e a enxada rotativa não devem ser utilizadas, pelos prejuízos que 

podem ocasionar no solo e principalmente nas raízes das plantas (TOLEDO FILHO, 2002). 

Essa prática mecânica é adotada pelo produtor que utiliza como implementos um trator 

cafeeiro e uma roçadeira, para que as plantas daninhas sejam controladas.    

     Capinas químicas – esse método é hoje um dos mais utilizados no controle de 

ervas daninhas, pois diminue a mão de obra, quando bem aplicados, facilitam a colheita, etc.  

     Na aplicação deve-se levar em consideração vários fatores, como o tipo e 

umidade de solo, vegetação existente, época, dosagem do produto, entre outros. (TOLEDO 

FILHO, 2002) 
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     A aplicação de herbicida é feita de forma manual, pois é utilizado uma bomba de 

20 litros da jacto, onde o funcionário a realiza conforme estabelecido no planejamento do 

proprietário. Utiliza-se bico leque, tomando cuidado com as plantas pra que não sejam 

afetadas pelos herbicidas utilizados.  

 

4.1.6. Espécies infestantes  

     Observa-se que algumas espécies se destacam em meio a cultura e se 

desenvolvem de maneira fácil, estas descritas abaixo: 

Commelina benghalensis L.(Trapoeraba) 

      A trapoeraba é uma das espécies que se desenvolve em meio às culturas, tanto de 

soja, milho e também na cultura do café, planta essa da família Commelinaceae, é herbácea, 

perene, que se desenvolve em todo país, tendo como preferência solos ricos, secos ou úmidos 

e com boa luminosidade. 

Ipomoea nil (L.) Roth. (Corda-de-viola) 

        Em menor quantidade observa-se a corda-de-viola em meio as ruas da cultura, 

planta essa pertencente a família das Convolvulaceae, espécie herbácea, anual, apresentando 

caule trepador, o que atrapalha o desenvolvimento da planta por propiciar uma menor área 

fotossintética e também afeta no momento da colheita. 

 Conyza bonariensis (Buva) 

         Hoje no Brasil é um dos maiores problemas encontrados quando nos referimos 

a buva, principalmente em culturas anuais, mas que afeta também culturas perenes como o 

café. Essa planta pertence a família das Asteraceae, possui um caule cilíndrico com poucas 

ramificações, onde se tem seu difícil controle por ser resistente ao principal herbicida 

utilizado na agricultura, o glifosato. 

Digitaria insularis (Capim-amargoso) 

       Principal erva daninha que se tem hoje no Brasil em função do seu difícil 

controle, resistente ao glifosato o que dificulta, além de competir de forma extrema com 

qualquer tipo de cultura. Pertence a família das Poaceae, gramínea entouceirada que preferem 

locais secos, mas se adapta facilmente a locais úmidos. Alta taxa de reprodução via semente e 

tem como principal vetor o vento, pois sua semente é leve. Na propriedade é uma das ervas 

daninhas que se encontra em maior número.   

Raphanus raphanistrum L. (Nabo) 

       O nabo pode ser considerado erva daninha quando não se quer sua presença na 

área, mas também pode ser utilizado em rotações de culturas, principalmente em função da 
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descompactação que suas raízes propiciam. Pouco agressiva aparece em menor quantidade, 

porém deve ser feito seu controle. Planta pertencente à família da Brassicaceae.  

Amaranthus deflexus L.(Caruru) 

      Planta de fácil controle, com pouca incidência na área, pertencente a família da 

Amaranthaceae, espécie herbácea. 

 

4.1.7. Principais pragas e doenças  

    Um dos mais importantes pontos que devem ser analisados, não somente na 

cultura do café, mas em todas as outras, é o manejo correto de pragas e doenças que com 

grande influência atrapalham o desenvolvimento e, consequentemente, a produção das 

culturas. Na cultura do café existe algumas pragas e doenças que se destacam, onde essas 

foram encontradas na propriedade, são elas: 

 

 4.1.8. Pragas 

Sthephanoderes hampei (Broca-do-café) 

      A principal praga do cafeeiro no Brasil é a broca Sthephanoderes hampei. A 

broca dos frutos do cafeeiro foi constatada pela primeira vez em cafezais do estado de São 

Paulo, no ano de 1924. A broca-do-café, no seu estado adulto, é um pequeno besouro de 

coloração escura, de comprimento não superior a 1,66mm. As fêmeas adultas penetram na 

coroa do fruto e fazem galerias na polpa, ganhando o interior das sementes. Aí, alargam as 

galerias e fazem postura. Cada fêmea vive em média 157 dias, pondo de 31 a 119 ovos. 

(FILHO&ZULIANI, 2016)  

      Para que haja um controle eficaz contra a broca-do-café, o ponto primordial é 

uma boa colheita pois, com poucos frutos na entressafra ocorre à diminuição considerável de 

infestação da praga. Por esse motivo o proprietário procura sempre orientar durante a colheita, 

além de diminuir a infestação da broca para que sua produção não decaia.  

      Infelizmente o controle não é total, o produtor teve que fazer o controle químico, 

onde foi utilizado o inseticida Voliam targo.  

Perileucoptera coffeella (Bicho-mineiro) 

     O bicho-mineiro apareceu no Brasil de forma alarmante, no estado do Rio de 

Janeiro, no ano de 1869. É considerada uma das principais pragas do cafeeiro pois, se 

infestada a área, grandes prejuízos são causados. Na fase adulta ele é apenas uma mariposa, 

mas quando está no seu estágio de lagarta, mina as folhas do café, o que as deixam frágeis, 

ocorrendo à baixa na área fotossintética, o desfolhamento e a queda da produção. O combate 
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do bicho mineiro pode ser feito tanto através da pulverização na área foliar de um inseticida 

sistêmico, como através da incorporação ao solo de um inseticida sistêmico granulado, 

absorvido assim pelas raízes e entrando no sistema da planta. Foram feitas aplicações tanto na 

base como na área foliar das plantas, utilizandos os produtos Altacor nas folhas e Premier 

Plus na base. (FILHO & ZULIANI, 2016) 

Oligonychus ilicis (Ácaro vermelho) 

    Com menos incidência, mas uma das principais pragas do café, o ácaro vermelho 

pode causar grandes prejuízos caso ataque com severidade. Quando atacadas as folhas perdem 

o brilho e ficam ´´bronzeadas``, afetando a fotossíntese da mesma. Isso ocorre em reboleiras, 

geralmente em épocas secas do ano, o que provoca também acentuada desfolha das plantas. 

Para o controle foi feito aplicação via foliar, o produto utilizado foi envidor. 

 

4.1.9. Doenças 

Ferrugem (Fungo Hemelia vastatrix) 

      A ferrugem do cafeeiro surgiu no Brasil a partir de 1970, mais especificamente 

no estado da Bahia. Essa doença é também conhecida como ferrugem alaranjada do cafeeiro. 

Com ataques severos pode ocorrer grande quantidade de desfolha, afetando sensivelmente a 

produção. Dois fatores principais são o que favorecem ao ataque da doença, que são umidade 

e temperatura em torno de 21º a 22º. Inicialmente a ferrugem apresenta-se como pequenas 

manchas amarelas ou alaranjadas, com aproximadamente 1 a 2 mm de diâmetro, podendo ser 

visível na parte inferior das folhas. (TOLEDO FILHO, 2002) 

     Infelizmente a disseminação da ferrugem é rápida, onde os uredosporos são 

disseminados pelo ar, chuva, através de insetos, pelo homem e veículos que são utilizados no 

manejo. O controle da ferrugem se dá à aplicações via foliar de fungicidas, na propriedade foi 

utilizado o produto Nativo. 

   Seca dos ponteiros  

   Essa doença tem ocorrido com certa frequência nos cafezais, ocasionado por uma 

série de fatores, como condições climáticas anormais, invernos chuvosos, variações de 

temperatura, insolação excessiva e estiagens, além dos desequilíbrios nutricionais encontrados 

no solo. Alguns fungos podem ocasionar a seca dos ponteiros, como o Colletotrichum e 

Phoma, ou bactérias como a Pseudomonas seryngae pv.garcea. (FILHO & ZULIANI, 2016) 

     A seca dos ponteiros pode trazer algumas incidências prejudiciais a planta, entre 

eles a desfolha, frutos pretos e chochos, e afetando inclusive a produção do ano seguinte. 
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     A melhor maneira de medidas preventivas é o plantio em áreas com pouca 

incidência de ventos frios, evitar o plantio em solos rasos ou com grande porcentagem de 

argila, além de equilibrar as adubações e controle correto de pragas e doenças.  

Cercosporiose 

    A cercosporiose, conhecida também como mancha parda, olho de pombo, olho 

pardo ou mancha circular, foi relatada no Brasil no ano de 1887, hoje está presente em quase 

todo o país, considerada uma das principais doenças da cafeicultura brasileira. Ocasionando 

desfolha e reduzindo a produção nas lavouras, também ocasiona prejuízos na qualidade dos 

grãos de café. O controle deve iniciar-se na formação das mudas nos viveiros, com sementes 

sadias, limpas e adequadamente tratadas e depois em plantas adultas aplicações de fungicidas 

protetores e sistêmicos, onde as últimas aplicações devem ser realizadas desde o começo da 

granação (FILHO & ZULIANI, 2016) 

. Ocorreram alguns pontos de reboleiras com essa doença na propriedade e foi feita 

aplicação de fungicida para o controle, priori extra. 

 

4.1.10. Arruação ou esparramação 

      São duas práticas que devem ser feitas antes e depois da colheita, onde a arruação 

consiste em basicamente limpar o chão embaixo da ´´saia`` e próximo as plantas para que, 

durante a colheita, os grãos que podem vir a cair ao chão não se misturem com a terra e os 

restos vegetais, ocorrendo sua perca. A esparramação é o processo inverso da arruação, 

realizada logo após a colheita, esparramando os montes ou leiras que foram feitas. 

     A arruação na propriedade foi feita de maneira manual, com auxilio de enxadas, 

em leiras entre as ruas. Após a colheita não foi utilizado a prática de esparramação manual, e 

sim com o trator e a trincha, que foram passadas mecanicamente triturando e esparramando o 

que estava enleirado. 

 

4.1.11. Colheita 

      Um dos processos mais importantes no cultivo do café, é o momento da colheita 

que influi grandemente na qualidade dos grãos e nos custos de produção, sendo o período que 

mais necessita de cuidados para se ter um bom produto e poucas perdas. A colheita pode ser 

realizada de três modos: por derriça (Pano, chão, peneira), a dedo (pouco utilizada no Brasil) 

e a mecânica, feita em regiões tecnificadas e plantios ideias para esse tipo de colheita. 

     Para o tipo de colheita a ser realizada depende de algumas condições, como: do 

clima que se encontra no inverno, seco ou úmido; Da disponibilidade de mão de obra e 
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equipamentos que serão utilizados; Tipo de solo, argiloso ou arenoso; Do tipo e sistema de 

manejo utilizados na lavoura, sua idade, espaçamento e altura de plantas. 

     O Sr. Carlos utilizou a colheita por derriça, mas com a ajuda mecânica de 

máquinas manuais que fazem a derriça dos frutos, imitando as mãos de uma pessoa. Foram 

feitas com duas máquinas, utilizando pano, após isso, outras pessoas faziam a limpeza e 

colocavam os frutos já colhidos em sacos plásticos. 

 

4.1.12. Secagem  

     Uma secagem correta é primordialmente necessária para que se tenha ao seu final 

uma boa qualidade do produto, esse processo deve ser feito em terreiros de concreto, terreiros 

suspensos ou em secadores a lenha, que facilitam e agilizam o processo de secagem. Deve 

levar primeiramente o café para o terreiro, assim com a luminosidade ocorre a perda de 

umidade, levando em conta que deve ser mexido periodicamente com um rodo para que a 

secagem seja feita por igual. Para agilizar o processo, muitos produtores após um período 

exposto ao sol, levam os grãos a secadores a lenha, onde reduz a área de terreiro e o tempo de 

secagem é menor. Esse processo foi feito na propriedade, em torno de 7 dias o café foi 

exposto ao sol e logo após levado ao secador, o que variava muito o tempo de secagem de um 

lote para outro, em torno de 12 horas. 

 

4.1.13. Armazenamento 

    Alguns produtores, após a secagem do café, fazem a venda de seus produtos, não 

armazenando os mesmos, mas outros por questão de valores comercias, principalmente, 

deixam seus produtos armazenados para a venda futura. A armazenagem deve ser feita em 

locais arejados, livres de roedores, de umidade, entre outros, assim mantendo a qualidade do 

café.  

   O café pronto foi ensacado em sacos plásticos e armazenado na Associação de 

Cafeicultores de Pitangueiras (ACAPI), local próprio com condições ideais pra armazenar as 

produções da cultura. 

 

4.1.14. Produtividade 

       Segundo a Embrapa (2018), os cafés do Brasil têm produtividade estimada de 

28,41 a 30,54 sacas de 60kg beneficiados por hectare no ano de 2018, no Paraná a estimativa 

é de 27 sacas de 60kg beneficiados por hectare. Esses dados da cafeicultura nacional e 
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regional foram divulgados pela companhia nacional de desenvolvimento – Conab, no 1º 

levantamento da safra de café de 2018. 

                     A produção na propriedade do Sr. Carlos foi um pouco abaixo das estimativas 

citadas pela Conab. O produtor estabeleceu ao fim da safra uma média de 24,79 sacas de 60kg 

por hectare de café beneficiado, o que para ele foi considerado uma boa produção. 
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5. CUSTOS  

 

       Os custos de produção são de extrema importância quando se trata de 

rentabilidade de uma propriedade, onde se busca a diminuição sempre para que se tenha maior 

lucratividade nas atividades realizadas. Segundo Vasconcelos e Garcia (2009), os custos 

podem ser divididos em dois tipos: custos fixos são aqueles que não mudam independente da 

produção, e custos variáveis que se alteram mediante o volume produzido. Os custos 

referentes a propriedade do senhor Carlos se encontram evidenciados na Tabela 8. 

 

Tabela 8: Relação dos custos variáveis e fixos do ano agrícola 2018. 

 R$. ha
-1

. Ano
-1

 

CUSTOS VARIÁVEIS TOTAIS 2.871,75 

CAFÉ  

DESPESAS DOS MAQUINÁRIOS (OLÉO 

DIESEL) 

20,66 

INSUMOS  

               Fertilizantes 233,45 

               Herbicidas, Inseticidas e Fungicidas 786,86 

MÃO DE OBRA   

               Diárias                                                                                                                                                       674,85 

MÃO DE OBRA COLHEITA  967,72 

MÃO DE OBRA SECADOR  

BENEFICIAMENTO E ARMAZENAGEM 

(ACAPI) 

OUTROS 

               CUSTOS FIXOS        

115,70 

52,47 

10,04 

557,23 

ENERGIA ELÉTRICA 70,00 

MÃO DE OBRA (FUNCIONARIO) 411,98 

DEPRECIAÇÃO 75,25 

CUSTOS OPERACIONAIS 3.428,98 

Fonte: Carlos Augusto Garcia, 2018. 
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6. RECEITA 

 

        A receita se define como a produção que se teve no final do ciclo produtivo, 

tudo o que foi vendido naquele ano agrícola, seja de culturas anuais ou de culturas perenes. A 

cultura do café se estabelece uma produção anual, onde é feito todo o processo e depois a 

venda, a critério de produtores, as vezes vendido em coco ou beneficiado. No caso do Sr. 

Carlos a venda é feita apenas de café beneficiado. Para fins de cálculos foram estabelecidos a 

média de produção no sítio Santo Antônio e os resultados estão expostos na Tabela 9. 

 

Tabela 9: Relação da receita bruta do ano agrícola 2018 Café Beneficiado . 

Produto Quantidade 

saca (ha) 

Quantidade 

saca total  

Preço Médio 

da Saca 

Total R$ R$.ha
-1

.ano
-1

 

Café  24,79 589,25 R$400,00 235.700,00 9.915,86 

 

Total ano agrícola 

 

R$235.700,00 

Fonte: Carlos Augusto Garcia, 2018. 
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7. LUCROS 

 

No final de todo processo produtivo o que se busca é a lucratividade que, depois de 

calculados os custos totais e a receita bruta, as próximas análises são da margem de 

contribuição, lucro e ponto de equilíbrio. A margem de contribuição se dá pela diferença entre 

a receita total e os custos variáveis, segundo Flores, Reis e Antunes (2006). O lucro é a 

diferença entre o custo e a receita total. O ponto de equilíbrio é o valor mínimo que a empresa 

precisa vender para não ter prejuízo e nem lucro. Os cálculos e os respectivos resultados de 

lucratividade obtidos no sítio Santo Antônio estão evidenciados na Tabela 10.    

 

Tabela 10: Relação margem de contribuição, lucro e ponto de equilíbrio 2016/17. 

 R$.ha
-1

.ano
-1 

% 

Receita bruta 9.915,86 100 

Custos totais 3.428,98 34,6 

Fixos 557,23 5,6 

Variáveis 2.871,75 28,9 

Margem de contribuição 7.044,11 71,0 

Lucro 6.486,88 65,4 

Ponto de equilíbrio 784,40 (8,57 sc 

benef. ha̵¹) 

7,9 

Fonte: Autor, 2018. 

Após os cálculos realizados mostrados na tabela 9, conclui-se que a propriedade 

possui uma ótima margem de lucro, relacionada a todos os custos e receitas repassados pelo 

produtor. Observa-se que o ponto de equilíbrio da propriedade é baixo, o que para o produtor 

é ótimo, pois necessita da utilização de pouco recurso para se manter, não tem lucro, mas 

também não tem prejuízo. 
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8. DIAGNÓSTICO 

 

    Pode-se afirmar que os pontos positivos são todos aqueles que se encontram de 

forma adequada ou de acordo com a lei. 

     Os pontos negativos são entendidos como todos aqueles que estão em desacordo 

ao processo produtivo da propriedade ou fora das exigências legais. 

 

a. Diagnóstico pontos positivos 

 

     Diante de todas as características da propriedade existem alguns pontos positivos 

que podem ser especificados, como: 

      Ótima localização da propriedade, onde se encontra em local com baixa 

incidência de geadas, que afeta em grande escala a cultura do café, posição da mesma em uma 

região que se observa anualmente uma boa precipitação de chuvas que é de suma importância 

para um bom desenvolvimento da cultura, local onde se possui uma ótima logística, pois se 

localiza perto do município facilitando transportes de produtos oriundos da cultura e também 

observando um valor maior em relação as propriedades mais afastadas do município. 

      Plantios em diferentes épocas é um ponto positivo existente na propriedade. Na 

mesma existem três talhões que foram plantados em épocas diferentes, assim se observa que a 

produção é existente todos os anos, visto que, em um ano que se precisa fazer um manejo que 

abaixe a produção em um certo talhão, os outros talhões seguem com suas produções normais. 

     Um ponto positivo é o modo de distribuição da cultura dentro da propriedade, a 

qual possui carreadores que favorecem o trabalho das máquinas que são utilizadas no 

processo de cultivo. 

    Outro aspecto positivo é o baixo custo com equipamentos agrícolas, pois o 

produtor utiliza equipamentos de outra propriedade em que seu pai é proprietário, tendo 

apenas o custo com combustível.  

   O sítio possui um poço tubular profundo, água suficiente para utilização na 

propriedade.  

   Produtor interessado em novidades e novas tecnologias, juntamente com a 

cooperativa Cocamar, no ano de 2017, fizeram importantes visitas em uma das regiões mais 

importantes quando se trata de cafeicultura, na EXPOCAFÉ, localizada na cidade de Três 

Pontas, sul de Minas Gerais, considerada a maior feira da cafeicultura do Brasil. Também 
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conheceu a estação PRÓCAFÉ, entidade do Governo de Minas, com áreas voltadas para 

pesquisa.  

 

b. Diagnóstico pontos negativos    

 

   Diante de algumas dificuldades e aspectos analisados na propriedade, alguns 

pontos negativos devem ser frisados, como: 

- Observando a propriedade pode-se dizer que a infraestrutura deixa a desejar 

principalmente na época de colheita, pois o proprietário tem que deslocar sua produção para 

outros locais onde é feita a secagem, tanto em terreiros de concreto como em secadores a 

lenha, uma vez que a mesma possui apenas dois terreiros e não tem nenhum secador; 

- O produtor desde a aquisição da propriedade não fez nenhuma análise de solo, o 

que é de suma importância para uma boa condução da cultura, consequentemente, nunca foi 

corrigido seu solo e assim, as adubações podem ser inadequadas; 

- Entre linhas não se observa nenhum tipo de cobertura vegetal, o que aumenta o 

desenvolvimento fácil de ervas daninha, deixando também de lado a produção de matéria 

orgânica que favorece o solo quanto à planta; 

- A mão de obra desqualificada que se contrata principalmente na época da 

colheita, influencia muito na atividade, pois afeta plantas e, consequentemente, a produção; 

- O produtor infelizmente não possui um controle de custos de produção rigoroso, 

o que atrapalha de forma expressiva. Essa prática é uma das mais importantes para qualquer 

atividade produtiva. 

- O uso de E.P.I é de grande importância pois protege a saúde do aplicador, não 

sendo feito corretamente tanto no momento de preparo da calda e nem no momento de 

aplicação; 

- O uso de defensivos é indispensável, mas o descarte das embalagens deve ser 

feito corretamente segundo as orientações do Ministério da Agricultura. Infelizmente na 

propriedade não estão sendo seguidas estas orientações, pois não é feito a tríplice lavagem das 

embalagens e seu armazenamento é feito em uma tulha, dispostas as embalagens dentro dela 

incorretamente, todas jogadas. Alguns galões de 20 litros estão espalhados pela propriedade, 

cheios de água utilizada na aplicação de defensivos; 

- O acumulo de matéria orgânica no solo é de extrema importância, pois em solos 

descobertos acabam ocorrendo lixiviações, erosões, dentre outros processos que afetam a 

estrutura do mesmo. Entre ruas não existe nenhuma forma de produção de palhada, como 
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plantio de aveia, braquiária, o que deixa o solo descoberto, não propiciando uma boa matéria 

orgânica além de ervas daninhas se desenvolverem com maior facilidade; 

- A compactação do solo na propriedade se encontra de 10 à 25 centímetros, o que 

atrapalha no desenvolvimento radicular. 
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9. PLANEJAMENTO  

 

O planejamento consiste em realizar e organizar os processos, juntamente com dois 

conhecimentos, teórico e prático, buscando melhorar os pontos diagnosticados como ruins na 

propriedade. Todos estes conhecimentos devem ser coerentes com a realidade econômica, 

ambiental e social. Para um excelente planejamento o conhecimento deve ser amplo, pois 

devem ser absorvidos pontos em várias áreas, envolvendo todo conhecimento. 

Sendo assim, os alunos devem pensar de forma coerente em todos processos que 

devem ser realizados, pois precisam fazer melhorias na propriedade que, além de caber nos 

custos financeiros da propriedade, devem ser rentáveis. 

Nessa terceira parte do trabalho, o aluno é posto de modo a resolver os problemas 

encontrados na propriedade e que aperfeiçoe os pontos positivos dentro da mesma, 

considerando que esteja a campo no cotidiano de um engenheiro agrônomo. 

 

a. Colheita 

Observa-se uma grande dificuldade nos trabalhos de secagem de grãos na propriedade, 

pois o volume de produtos colhidos, principalmente diariamente, é muito grande, tendo que 

interromper o processo de colheita por faltar locais para que seja feito a secagem e é 

necessário fazer o deslocamento para outra propriedade para que o processo seja feito.  

Em embasamento de propriedades com altas produções de café, o produtor deve fazer 

um investimento em produtos de ótima qualidade que acelere seu processo final na produção 

e um secador próprio para cafeicultura, movido à lenha.  

Em média de mercado, um secador rotativo de canecas com fornalha que tem a 

capacidade de 180 sacas por processo de secagem, custa em torno de R$40.000,00, que cabe 

no orçamento do produtor, podendo parcelar o produto em até 12 parcelas, o que facilita o 

pagamento sem pesar no orçamento. Alguns produtores de café colocam equipamentos usados 

à venda no mercado, o que se pede em torno de R$15.000,00 a R$20.000,00. De toda forma o 

produtor deve adquirir um secador de ótima qualidade, pois o processo de secagem pode ser 

agilizado, obtendo produtos de ótima qualidade que não precisam ficar nos terreiros por muito 

tempo e também, em geral, produtos com 20º de umidade podem chegar ao seu ponto ideal 

para armazenagem ou venda em torno de 12,5º a 13º com apenas 12 a 15 horas de secagem, 

mantendo uma temperatura ideal que se pede segundo recomendações dos produtos de 

secagem. 
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b. Correção de solo 

              É de extrema importância que o solo esteja equilibrado para que a cultura aproveite o 

máximo de nutrientes presentes nele e demonstre seu potencial produtivo. Segundo análise, 

após serem feitos os cálculos de necessidade de calagem, é importante que se faça a correção 

do solo do sítio Santo Antônio de forma que eleve seus percentuais de saturação por bases e, 

consequentemente, nutrientes importantes como cálcio e magnésio. 

NC = (V2 – V1) x T x F /100        NC = (70 – 50,47) X 7,45 /100 X 1,25 = 1,82 t/ há 

 Pode-se concluir que a necessidade de calagem na propriedade é de extrema 

importância, segundo os cálculos devem ser aplicados 1,82 t/há de calcário calcítico, pois a 

relação Ca/Mg está em torno de 2,90, onde a porcentagem de cálcio está abaixo do 

recomendado, assim aplicando o calcário calcítico consegue-se elevar o Ca, equilibrando-o 

com o Mg.  

 

c.  Processo de Cobertura entre Linhas 

Um dos pontos mais importantes para se ter sucesso nas propriedades rurais, sendo 

plantios de culturas perenes ou de culturas anuais, é um solo com todos os aspectos corrigidos 

disponíveis para as plantas e com uma alta taxa de matéria orgânica presente nesse solo, o que 

indica um ótimo local para o desenvolvimento das plantas em geral. 

Após observar a propriedade o produtor, nos cafés com porte menor que se tenha 

entrada de luminosidade em alta incidência, pensando em produção de matéria orgânica, 

cobertura do solo e eliminação de plantas daninhas, deve fazer o plantio de algum tipo de 

forrageira que possa fazer esse papel, podendo ser tanto aveia como também a braquiária.  

O plantio da braquiária se torna mais eficiente quando se trata de alguns aspectos, 

onde a formação de palhada em relação a aveia é maior, além de seu sistema radicular 

produzir muitas raízes assim, por conseguinte, deixando um teor de M.O. Outro ponto 

essencial desse tipo de manejo é o controle de ervas daninhas, pois com a implantação de uma 

cultura que relativamente se sobressai às outras, o desenvolvimento de uma nova cultura é 

difícil o que, pra controle de plantas daninhas como o capim-amargoso, bulva, pé-de-galinha 

entre outros, é excelente.  

Em relação à cobertura de solo, o plantio da braquiária é de grande importância e 

vários aspectos são atingidos com esse tipo de manejo. Em temperaturas elevadas a cobertura 

deixa o solo em um estado friável, pois a insolação não atinge diretamente o solo e possui 

uma cobertura aliviando a incidência dos raios solares. Além de todos esses aspectos citados 

acima, um dos pontos principais desse tipo de manejo é o controle de erosão, o que se tem 
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grandes problemas hoje na agricultura. Na propriedade não se tem problema com erosões, 

mas a cobertura vegetal é de grande importância para que isso não ocorra, pois em altas 

precipitações o impacto das gostas são absorvidos, assim o tempo para que a água seja 

infiltrada no solo não permite que ela ganhe força na superfície, consequentemente, não 

ocorrendo escorrimentos superficiais em grandes proporções. A vegetação que se encontra 

entre linha permite que o escorrimento perca força sem prejudicar o solo e não deixando que 

se formem erosões devido às precipitações.   

 

d.  Mão de Obra Qualificada 

Um dos problemas que se tem enfrentado em relação ao manejo da cultura do café é a 

mão de obra desqualificada, o que atinge diretamente o processo de condução da cultura. 

Principalmente na colheita, a mão de obra vem ficando cada vez mais fraca, onde se observa 

pessoas que trabalham sem nenhum cuidado, judiando severamente das plantas. A quebra de 

ponteiro e a alta incidência de grãos deixados nas plantas é um dos problemas enfrentados 

pelos cafeicultores.  

No momento da colheita devem ser contratadas pessoas que fiquem atentas a esses 

pontos e tomem os devidos cuidados para que a planta não seja prejudicada, sendo assim a 

produção seguinte não sofrerá percas e o ataque de pragas devido os frutos ficarem na planta 

será menor se a colheita for bem sucedida. 

 

e. Controle de Custos 

 O controle de custo da propriedade é feito pelos métodos antigos, no caderninho, 

sem que se tenha divisão dos processos realizados na propriedade. O produtor deve fazer um 

controle de custos de forma detalhada, dividindo os setores, como: insumos, mão de obra, 

colheita entre outras despesas. O produtor deve deixar de lado as anotações e utilizar outros 

tipos de recursos, tais como planilhas, softwares específicos para gestão do agronegócio, o 

que traz um controle eficaz. A realização do controle de custos deve ser feita pelo próprio 

produtor, pois tem domínio em relação à informática, além de estar cursando graduação em 

agronomia, o que incentiva ainda mais esse tipo de trabalho dentro de uma propriedade.  

 

f. Uso de E.P.I 

O E.P.I é um dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, de 

acordo com a norma regulamentadora 06, tem como principal objetivo a proteção de riscos 

que podem ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. O uso na agricultura é obrigado por 
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lei, pois o contato com produtos químicos são diretos o que pode, muitas vezes, causar 

intoxicações. Os equipamentos devem ter indicação do certificado de aprovação-CA, 

expedido pelo órgão do governo responsável pela segurança e saúde no trabalho do ministério 

do trabalho e emprego. 

A utilização de E.P.I na propriedade não é feita pelos diaristas que fazem o processo 

de aplicação na cultura.  

A cotação de um E.P.I completo foi feita na Cooperativa Agroindustrial Nova 

Produtiva. Segue abaixo os matérias que devem ser adquiridos: 

- Boné Árabe - confeccionado em tecido de algodão e tratado com teflon, para proteção do pescoço e 

da cabeça contra respingos e deriva dos produtos químicos; 

- Viseira facial - material transparente de acetato, para a proteção contra respingos do produto 

químico nos olhos e no rosto; 

- Respiradores, com o objetivo de evitar a absorção dos vapores e partículas tóxicas através dos 

pulmões;  

- Luvas impermeáveis descartáveis para proteger a parte do corpo que é mais atingida; 

- Jaleco e calça hidro repelente, para proteção do tronco e das pernas; 

- Avental impermeável, utilizado na parte frontal para preparação da calda e na parte costal para 

aplicações; 

- Bota impermeável de cano longo. 

Todos esses materiais tem um investimento de R$145,00, exceto os respiradores e as luvas, os 

outros equipamentos lavados corretamente podem ser utilizados novamente. 

 

g. Descarte correto das embalagens  

O descarte das embalagens de agrotóxicos deve ser feitos de forma correta, após sua 

utilização as embalagens deverão ser armazenadas em um local coberto, protegido contra 

chuva, ventilado. De preferência devem estar todos tampados e em suas respectivas caixas de 

papelão, longe de residências, sem contato com nenhum tipo de alimento ou rações. Deve 

certificar-se de que as embalagens estão todas furadas e lavadas corretamente. 

Para resolver esse problema, o produtor deve seguir três passos: 

1º - Após a utilização dos agrotóxicos, deve ser feita a tríplice lavagem. No caso a 

propriedade utiliza apenas bomba costal, deve ser feito três ou mais vezes a lavagem e 

misturado junto à calda a ser aplicada, cerificando que a mesma fique limpa, em seguida fazer 

alguns furos afim de que não possa ser feito a reutilização da mesma.  
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2º - A armazenagem deve ser realizada de forma organizada, os galões devem estar 

empilhados corretamente, nas suas respectivas caixas originas de preferência, para que não 

fiquem amontoados de forma incorreta dentro do local de armazenagem.  

3º - A entrega correta nos pontos de coleta devem ser feitas todas as vezes possíveis, 

para que não haja o acúmulo desse tipo de material e os órgãos competentes e responsáveis 

possam dar o correto destino para essas embalagens.   

 

h.  Proteção do Poço 

De suma importância é a água utilizada para consumo humano e para as aplicações de 

defensivos. Segundo as análises realizadas, a água na propriedade é de ótima qualidade, mas o 

que se observa é o descuidado referente a proteção do poço onde é feito a captação da água. O 

produtor deve ficar atento a esse ponto, assim pensando em melhorias, construir para fins de 

proteção uma casinha coberta para que haja uma armazenagem correta.  Os respectivos 

valores estão dispostos na Tabela 11: 

Tabela 11: Investimento Proteção do Poço 

Quantidad

e 

Unidade Materiais Valor 

1 Metros Areia Lavada R$ 85,00 

5 Sacas Cal Virgem 20Kg R$ 46,00 

10 Sacas Cimento 50Kg R$ 235,00 

1 Unidade Porta R$ 326,00 

0,5 Metros Pedra R$ 38,50 

1 Pacote Prego R$ 10,50 

3 Unidade Eternit 

2,44x,50Metros 

R$ 42,00 

560 Unidade Tijolo 6 Furos R$ 201,60 

6 Metros Viga Cambara R$ 49,20 

1 Unidade Mão de obra R$ 500,00 

    Total R$1.533,80

  

 

Segundo orçamento feito para construção, o investimento total de materiais ficará em 

torno de R$1.033,80. Segundo pedreiros da região, a mão de obra ficaria em torno de 

R$500,00, um investimento total de R$1.533,80 para ser feito a proteção do poço. 
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i. Descompactação do solo 

            O processo de descompactação do solo onde existem plantas de café é muito 

complicado, pois além de ser um local com dificuldade de tráfego de maquinários, as raízes 

do cafeeiro atingem tamanhos grandes, tanto na parte da raiz pivotante, quanto lateralmente. 

Como a compactação está distribuída em torno de 10 à 25 centímetros, a subsolagem nessa 

profundidade entre linhas não afetaria de forma severa as raízes laterais das plantas. Entre 

plantas já adultas, a descompactação é um processo difícil de se fazer, pois o espaçamento 

entre elas é pequeno, de forma que não se consegue fazer nenhum tipo de processo. A 

descompactação nesses locais onde não se tem acesso deve ser feita no momento em que 

ocorre o plantio de novas mudas e o preparo do solo deve ser feito de maneira correta, 

eliminando todos os problemas que são encontrados, inclusive a compactação.  

 

j.  Aumento na lucratividade 

           Na cafeicultura um dos principais custos que se tem é a mão de obra, uma vez que vem 

diminuindo a quantidade de pessoas que trabalham nesse ramo. Para que se aumente a 

lucratividade, devem ser seguidos alguns pontos, como: 

- Diminuir os processos de aplicação de defensivos, principalmente herbicida, fazendo de 

maneira correta o manejo da vegetação nativa, diminuindo aplicações e, consequentemente, a 

mão de obra; 

- Fazer as correções corretas e as adubações de forma que aumente a produtividade da área; 

- Fazer a venda dos produtos no momento certo, onde os preços devem estar em alta; 

- Cotar no mercado produtos que serão utilizados, diminuindo os custos com defensivos, 

adquirindo sempre o que está em melhor condição no mercado e que funcione de maneira 

correta. 

 

k. Proteção Integrada do Cafeeiro  

                 É de extrema importância o cuidado que se deve ter na lavoura cafeeira, 

principalmente quando se diz respeito ao controle de pragas e doenças.    

                O produtor deve atentar a esse ponto e realizar em sua propriedade o MIP (Manejo 

Integrado de Pragas) e o MID (Manejo Integrado de Doenças), instrumento básico que deve 

ser utilizado para proteção do cafeeiro, o que diminui a mão de obra e evita a perda de 

produtos químicos empregados em uma aplicação sem necessidade. 

    O produtor deve seguir os seguintes passos: 
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- Dividir a área em talhões homogêneos (3 a 5 mil plantas por talhão) baseado nas cultivares 

utilizadas, topografia do terreno e idade da lavoura, o que facilitará os monitoramentos na 

área. 

 

Figura 6 – Divisão da propriedade em talhões para avaliação MIP e MID 

Fonte: Google Mapa 10/2018, adaptado pelo autor. 

- Cada talhão deve conter uma planilha de avaliação e que conste o número do talhão, data de 

plantio, responsável pela amostragem, cultivar, data da avaliação e a decisão tomada como 

descrito na figura 7. 
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Figura 7 – Planilha de avaliação MIP e MID 

                   

           Planilha de avaliação – MIP e MID (Manejo integrado de Pragas 

e Doenças) 

                

Numero Talhão -         

                

Data de Plantio -              

                

Cultiva

r   

 -             

                

Data de 

Avaliação  

            

                

Decisão Tomada após Avaliação -          

        

        

        

        

        

        

          

          

     Responsável pela 

Avaliação 

  

                

Fonte: Autor, 2018. 

                Antes da decisão a ser tomada a avaliação deve ser realizada talhão por talhão da 

seguinte maneira: 

- As plantas que serão utilizadas para a coleta do material devem ser escolhidas por acaso, de 

forma que dentro do talhão, no momento da amostragem, o responsável deverá andar em 

ziguezague e fazer as amostras; 
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- A amostra na planta é dividida em três locais e cada local relacionado com as possíveis 

pragas ou doenças presentes:  

1º - Solo: Nematoides. 

2º - Terço Inferior: Ferrugem. 

3º - Terço Médio: Mancha de olho pardo, mancha de ascochyta, bicho mineiro, broca do 

cafeeiro. 

4º - Terço Superior: Mancha de phoma. 

- Deve-se amostrar na planta as folhas para observar a incidência de ferrugem, mancha de 

olho pardo, mancha de ascochyta e a porcentagem de bicho mineiro e os frutos para 

determinar a incidência de olho pardo e a porcentagem de infestação da broca; 

- Escolher 20 plantas por talhão para realizar as amostras, coletando 10 folhas por planta, 

obtendo um total de 200 folhas por talhão. Para as amostras dos frutos, escolher  50 plantas 

por talhão, coletando 25 frutos por planta, gerando um total de 5000 frutos por talhão; 

- Após a coleta deve ser realizada a avaliação tanto das folhas como dos frutos, anotando os 

dados correspondentes aos encontrados nas amostras; 

- A tomada de decisão deve ser feita de acordo com os dados obtidos: 

Ferrugem – se a porcentagem de infecção estiver abaixo de 5% com pústulas esporulando, 

aplicar fungicida a base de cobre. Se a infecção estiver entre 5 a 12,5%, a aplicação de 

fungicida deve ser sistêmica. 

Mancha de olho pardo, mancha de ascochyta e mancha de phoma: essas doenças variam 

dentro da propriedade, pois depende de vários fatores. Deve-se observar de maneira que não 

estejam prejudicando a planta, onde o índice de infestação deve ser baixo. 

Bicho-mineiro: o controle deve ser realizado quando a infestação estiver acima de 30% com 

minas ativas no terço médio ou com 20% no terço superior. Nas lavouras novas, com até 3 

anos de idade, o controle deve ser feito sem que determine a porcentagem de infestação, 

apenas observar se está ocorrendo alguma lesão ou minas forem constatadas. O controle 

químico deve ser realizado por talhões que se tenham infestações que é necessário ser feito o 

controle, pois nos talhões sem necessidade de aplicação o gasto com produtos químicos 

diminui além de preservar os inimigos naturais. 

Broca do cafeeiro: o controle deve ser realizado quando se tem a infestação da praga em torno 

de 3 a 5%, realizando o controle apenas nos talhões com incidência. 

- Após avaliação, a decisão deve ser tomada, relatando na planilha de avaliação o que foi 

encontrado e o que deve ser realizado na propriedade. 
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8.12 Processamento de Industrialização  

 Pensando em agregar valor ao produto final e aumentar a lucratividade da 

propriedade, a realização da venda de café pronto para consumo pode ser uma alternativa para 

o produtor. A figura 8 nos mostra os custos para o processamento do café para ser realizada a 

sua venda ao consumidor final, processos esses realizados por empresas da região de 

Pitangueiras – PR. 

Figura 8 – Custos para processamento do café pronto para consumo 

 

Fonte: Autor, 2018. 

  Uma saca de café beneficiado de 60 Kg ao final de todo o processo, renderá em torno 

de 96 pacotes de 0,5 Kg. Por ser um produto que agrada os consumidores, a venda é realizada 

na região por produtores no valor de R$8,00 o pacote. A venda dos 96 pacotes terá uma renda 

de R$768,00, retirando os custos de R$85,00, o valor final será de R$683,00.  

    A média de preço da saca de café beneficiado na Cooperativa Agroindustrial Nova 

Produtiva no período do mês de outubro foi de R$396,00. Comparando com o valor final das 

vendas do café processado, o valor agregado é de R$287,00.  

  O produtor deve realizar esse processo de acordo com as vendas realizadas, a saca de 

café beneficiado o valor agregado pelo produto final comparado com os preços de mercado é 

de 72,5%.  
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10.  CONCLUSÃO 

 

Após todo o trabalho realizado juntamente com o auxílio do produtor rural e o 

professor orientador, através do levantamento, diagnóstico e planejamento da propriedade, a 

avaliação da mesma foi feita de forma minuciosa, tendo como objetivo aperfeiçoar os pontos 

fortes existentes na propriedade e melhorar os pontos fracos, buscando recomendações em 

literaturas e artigos científicos, assim adaptando-os a realidade existente na propriedade, não 

mudando os princípios de estudos. 

Todo o conhecimento adquirido durante os cinco anos de graduação foram colocados 

em prática no trabalho realizado, buscando alternativas, obtendo experiência junto ao produtor 

rural, além de estar conhecendo de maneira mais profunda o mercado agrícola, procurando 

sempre melhorar e procurar soluções viáveis que não influenciam de maneira negativa nas 

questões econômicas, ambientais e sociais da propriedade. O importante é buscar alternativas 

excelentes no mercado, mas também vale ressaltar que problemas ambientais vêm ocorrendo 

com grande escala, por isso procurou atentar-se a esse fator, de forma que se tenha harmonia 

na propriedade e os processos sejam feitos em conjunto, sem afetar nenhum. 

Para que o produtor possa ter mais sucesso em sua atividade, as recomendações 

realizadas devem ser seguidas, de forma que trará ainda mais aspectos positivos na 

propriedade. 
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ANEXOS 

Anexo 01 – Análise Química do Solo 0 – 20 cm. 

 

            Fonte: Laboratório Rural de Maringá. 
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  Anexo 02 – AnÁlise Química do Solo 40 – 60 cm.               

 

  Fonte: Laboratório Rural de Maringá. 
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ANEXO 03 – Análise Química do Solo 80 – 100 cm.  

 

Fonte: Laboratório Rural de Maringá 
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Anexo 04 – Análise Física do Solo 00 – 20 cm. 

 

Fonte: Laboratório Rural de Maringá. 
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Anexo 05 – Análise Física do Solo 80 – 100 cm. 

 

Fonte: Laboratório Rural de Maringá. 
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Anexo 05 – Análise Química da Água  

l

 

Fonte: SAAE (Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto – Pitangueiras- PR). 


