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RESUMO 

 

O trabalho foi realizado com o intuito de levantar, diagnosticar e planejar as atividades da 

propriedade Nossa Senhora De Fátima e explicitar os procedimentos de cada atividade da 

referida propriedade. A propriedade localiza-se no município de Marialva, região noroeste do 

estado do Paraná, sua área total é de 6.000 m². Na propriedade cultiva-se rosas e forrações, 

nesse contexto foram levantados todos os dados quanto ao clima da região, quanto a localização 

da propriedade, seus recursos disponíveis, as cultivares produzidas, sua estrutura, maquinários 

e suas atividades elaboradas. Foram diagnosticados diversos problemas quanto ao manejo e 

implantação das cultivares, quanto à conservação de solo, fertilidade do solo, quanto à aplicação 

de agrotóxicos, uso da água, legislação e normas para produção de mudas e outros. Depois de 

diagnosticado os problemas foi realizado um planejamento da área visando corrigir os 

problemas identificados, implantar novas tecnologias, melhorar o manejo das culturas, 

melhorar a gestão de custos, aumentar a produção e proporcionar ao produtor uma melhor 

condição de vida. 
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LISTA DE TABELAS 
 

 

Tabela 1 -  Precipitação mensais dos anos de 2012 a 2017. ........................................ 16 

Tabela 2 – Média mensal nos anos de 2012 a 2017 ..................................................... 17 

Tabela 3 - Análise granulométrica da trincheira em porcentagem .............................. 18 

Tabela 4 - Análise solo utilizados nos vasos. .............................................................. 18 

Tabela 5 - Resultados da análise da água da chácara Nossa Senhora de Fátima. ........ 20 

Tabela 6 -  Benfeitorias. ............................................................................................... 22 

Tabela 7 - Máquinas e Implementos agrícolas. ........................................................... 23 

Tabela 8 - Composição do Fuel Black. ........................................................................ 29 

Tabela 9 - Aplicação do FuelBlack. ............................................................................. 30 

Tabela 10 - Composição do Calboron. ........................................................................ 30 

Tabela 11: Análise substrato utilizados nos vasos ....................................................... 32 

Tabela 12 - Inseticidas utilizados na propriedade. ....................................................... 34 

Tabela 13 - Fungicidas utilizados na propriedade. ...................................................... 35 

Tabela 14 - Custos de produção e insumos anuais utilizados no cultivo de forrações e 

Rosas no Sítio Nossa Senhora de Fátima ................................................................................. 44 

Tabela 15 - Preço de venda .......................................................................................... 44 

Tabela 16 - Adubação de plantio recomendada para a cultura da roseira para uma 

população de 64 mil a 80 mil plantas por hectare .................................................................... 51 

Tabela 17 - Custos médios para a implantação de um deposito 3x3m² para o 

armazenamento de agrotóxicos. ............................................................................................... 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1 - Localização do Sítio Nossa Senhora de Fátima. ......................................... 12 

Figura 2 - Trajeto até a propriedade. ........................................................................... 13 

Figura 3 - Ribeirão Marialva. ...................................................................................... 15 

Figura 4 - Armazenamento de água para utilização nas estufas. ................................. 22 

Figura 5 - Estufa 01 ..................................................................................................... 22 

Figura 6 - Estufa 02. .................................................................................................... 23 

Figura 7 - Veiculo utilizado para o escoamento da produção. .................................... 24 

Figura 8 - Moto cultivadora. ........................................................................................ 24 

Figura 9 - Armazenamentos dos agrotóxicos. ............................................................. 25 

Figura 10 - Garantias % Nutrientes. ............................................................................ 28 

Figura 11 - Composição do KISTALON. ................................................................... 28 

Figura 12 - Esquema das etapas para o preparo da enxertia por borbulha. ................. 38 

Figura 13 -  Broto formado a partir da gema encaixada .............................................. 39 

Figura 14 - Deposito de agrotóxicos. ........................................................................... 52 

Figura 15 - Planta baixa deposito de agrotóxico. ........................................................ 53 

Figura 16 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI). ............................................ 54 

Figura 17 - Armadilha para monitoramento de praga. ................................................ 55 

Figura 18 - Medidor Digital TdsEc + PhHidroponiaAquario...................................... 59 

Figura 19 - Poda da roseira. ......................................................................................... 60 

Figura 20 - Armazenamento de agua para pulverização. ............................................ 63 

Figura 21 - Caixa d'água recomendada. ....................................................................... 63 

Figura 22 - Condições da estrada. ............................................................................... 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///E:/TCC%20Alisson/CONCLUIDO/TCC%2023%2010%20ALISSON%20E%20ANDRE.docx%23_Toc531781832
file:///E:/TCC%20Alisson/CONCLUIDO/TCC%2023%2010%20ALISSON%20E%20ANDRE.docx%23_Toc531781834
file:///E:/TCC%20Alisson/CONCLUIDO/TCC%2023%2010%20ALISSON%20E%20ANDRE.docx%23_Toc531781835
file:///E:/TCC%20Alisson/CONCLUIDO/TCC%2023%2010%20ALISSON%20E%20ANDRE.docx%23_Toc531781836
file:///E:/TCC%20Alisson/CONCLUIDO/TCC%2023%2010%20ALISSON%20E%20ANDRE.docx%23_Toc531781837
file:///E:/TCC%20Alisson/CONCLUIDO/TCC%2023%2010%20ALISSON%20E%20ANDRE.docx%23_Toc531781838
file:///E:/TCC%20Alisson/CONCLUIDO/TCC%2023%2010%20ALISSON%20E%20ANDRE.docx%23_Toc531781839
file:///E:/TCC%20Alisson/CONCLUIDO/TCC%2023%2010%20ALISSON%20E%20ANDRE.docx%23_Toc531781840
file:///E:/TCC%20Alisson/CONCLUIDO/TCC%2023%2010%20ALISSON%20E%20ANDRE.docx%23_Toc531781843
file:///E:/TCC%20Alisson/CONCLUIDO/TCC%2023%2010%20ALISSON%20E%20ANDRE.docx%23_Toc531781844
file:///E:/TCC%20Alisson/CONCLUIDO/TCC%2023%2010%20ALISSON%20E%20ANDRE.docx%23_Toc531781845
file:///E:/TCC%20Alisson/CONCLUIDO/TCC%2023%2010%20ALISSON%20E%20ANDRE.docx%23_Toc531781846
file:///E:/TCC%20Alisson/CONCLUIDO/TCC%2023%2010%20ALISSON%20E%20ANDRE.docx%23_Toc531781847
file:///E:/TCC%20Alisson/CONCLUIDO/TCC%2023%2010%20ALISSON%20E%20ANDRE.docx%23_Toc531781848
file:///E:/TCC%20Alisson/CONCLUIDO/TCC%2023%2010%20ALISSON%20E%20ANDRE.docx%23_Toc531781849
file:///E:/TCC%20Alisson/CONCLUIDO/TCC%2023%2010%20ALISSON%20E%20ANDRE.docx%23_Toc531781850
file:///E:/TCC%20Alisson/CONCLUIDO/TCC%2023%2010%20ALISSON%20E%20ANDRE.docx%23_Toc531781851
file:///E:/TCC%20Alisson/CONCLUIDO/TCC%2023%2010%20ALISSON%20E%20ANDRE.docx%23_Toc531781852
file:///E:/TCC%20Alisson/CONCLUIDO/TCC%2023%2010%20ALISSON%20E%20ANDRE.docx%23_Toc531781853


SUMÁRIO 

 

 

 
1 INTRODUÇÃO .......................................................................................................... 9 

2 O LEVANTAMENTO ............................................................................................. 10 

2.1 O MUNICÍPIO DE MARIALVA ...................................................................... 10 

2.2 O PROPRIETÁRIO ............................................................................................ 11 

2.3 A PROPRIEDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA .................................... 11 

2.4 ROTEIRO DE ACESSO À PROPRIEDADE .................................................... 12 

2.5 RECURSOS HUMANOS .................................................................................. 13 

2.5.1 Mão-de-obra ............................................................................................... 13 

2.5.2 Assistência Técnica .................................................................................... 14 

2.6 RECURSOS NATURAIS .................................................................................. 14 

2.6.1 Reserva legal (RL) ..................................................................................... 14 

2.6.2 Área de Preservação Permanente (APP) ................................................. 14 

2.6.3 Clima ........................................................................................................... 15 

2.6.4 Precipitação ................................................................................................ 16 

2.6.5 Temperatura .............................................................................................. 17 

2.6.6 Solos ............................................................................................................ 17 

2.6.7 Classificação de solos ................................................................................. 17 

2.6.8 Recursos Hídricos ...................................................................................... 19 

2.6.9 Água para pulverização ............................................................................ 19 

2.6.10 Água para consumo humano .................................................................. 20 

2.7 INFRAESTRUTURA ......................................................................................... 20 

2.7.1 Benfeitorias ................................................................................................. 20 

2.7.2 Maquinários e Implementos ..................................................................... 23 

2.8 EQUÍPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ........................................ 24 



2.9 EMBALAGENS ................................................................................................. 25 

2.10 IRRIGAÇÃO .................................................................................................... 25 

2.11 ATIVIDADES ECONÔMICAS DA PROPRIEDADE ................................... 26 

2.11.1 Forrações 2018 ......................................................................................... 26 

2.11.2 Características das cultivares ................................................................. 26 

2.11.3 Adubação .................................................................................................. 27 

2.11.4 Fertirrigação ............................................................................................ 28 

2.11.5 Substrato ................................................................................................... 31 

2.11.6 Plantas invasoras ..................................................................................... 33 

2.11.7 Manejo de pragas ..................................................................................... 34 

2.11.8 Manejo de doenças ................................................................................... 35 

2.11.9 Custos ........................................................................................................ 36 

2.11.10 Roseiras ................................................................................................... 36 

2.11.11 Produção de mudas ................................................................................ 37 

2.11.12 Podas ....................................................................................................... 40 

2.11.13 Adubação ................................................................................................ 40 

2.11.14 Pragas ...................................................................................................... 41 

2.11.15 Doenças ................................................................................................... 43 

2.11.16 Custos ...................................................................................................... 43 

2.11.17 Comercialização ..................................................................................... 45 

3 DIAGNÓSTICO ...................................................................................................... 46 

3.1 PRINCIPAIS OBJETIVOS ................................................................................ 46 

3.2 PONTOS FORTES ............................................................................................. 47 

3.3 PONTOS FRACOS ............................................................................................ 47 

3.4 OPORTUNIDADE ............................................................................................. 47 

3.5 AMEAÇAS ......................................................................................................... 48 

4 PLANEJAMENTO .................................................................................................. 49 



4.1 BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS ..................................................................... 49 

4.1.1 Correção da acidez e da fertilidade do solo ............................................. 50 

4.1.2 Armazenamento de Agrotóxicos .............................................................. 51 

4.1.3 EPI ............................................................................................................... 53 

4.1.4 Monitoramento de pragas e controle biológico ....................................... 54 

4.1.5 Organização da propriedade – caderno de campo ................................. 56 

4.1.6 Cuidados com a Fertirrigação .................................................................. 56 

4.1.7 Procedimentos adequados para realização da poda ............................... 59 

4.1.8 Legislação vigente para produção de mudas ........................................... 60 

4.2 CAIXA D'ÁGUA................................................................................................ 62 

4.3 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS ................................................................. 63 

5 CONCLUSÃO .......................................................................................................... 65 

REFERÊNCIAS .......................................................................................................... 66 

ANEXOS ...................................................................................................................... 69 

ANEXO A - Documento de Análise de Solo ........................................................... 69 

ANEXO B - Documento de Análise do Substrato ................................................... 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

  

Os primeiros cultivos de flores são datados do continente Europeu, os primeiros a 

trazerem este tipo de cultivo a terras brasileiras, foram os Holandeses na década de 60, gerando 

um maior crescimento do comércio deste setor no país (IbraFlor, 2017). 

O cultivo de flores tem papel muito importante na nossa sociedade, visto que tais plantas 

podem caracterizar, modificar e dar outros ares para ambientes, através de suas colorações, 

cheiros e tamanhos, além de proporcionar leveza e harmonia para quem cultiva e para quem 

admira e convive com flores. 

Graças aos grandes avanços tecnológicos neste ramo, atualmente o cultivo de flores ocorre em 

todas as épocas do ano, tendo maior produção nas datas comemorativas, quando são mais 

consumidas, como por exemplo; dia dos namorados, dia das mães, aniversários, funerais entre 

outros acontecimentos que ocorrem diariamente. 

Hoje encontramos uma vasta quantidade de espécies de flores, que podem se diferenciar 

umas das outras, através da coloração, cheiro, tamanho, hábitos de crescimento e necessidade 

de condução. Podemos destacar entre as mais tradicionais e conhecidas a Rosa, tendo esta 

diversas espécies e variedades. 

O mercado de flores do Brasil ainda está passando por fase de desenvolvimento lento, 

se comparado a grandes mercados como o Europeu e o Americano. Segundo o Instituto 

Brasileiro de Floricultura (IbraFlor, 2017). Hoje são 9 mil produtores de flores registrados, 

espalhados por todo o país, a maioria deles localizados na região sul e sudeste. 

Em leitura do artigo ' Produção de flores, uma bela e rentável alternativa ' do centro de 

produções técnicas concluísse que ao comparar o rendimento por hectare, na produção de flores, 

com o rendimento bruto calculado de grãos a cereais, percebe-se, claramente, as vantagens 

econômicas no setor da floricultura. Graças à sua demanda, a floricultura consegue, em cada 

hectare cultivado, um faturamento significativamente maior. 

Desse modo vem atraindo cada vez mais pequenos produtores, visto que é fundamental 

se ter um bom planejamento de propriedade rural, tendo em vista todos os recursos, para 

conseguir o melhor desempenho tanto de produção quanto de renda para o produtor rural.   

No trabalho em estudo fez-se o levantamento da propriedade, diagnóstico com pontos 

fortes, pontos fracos, riscos e ameaça e as oportunidades, e por fim um planejamento para 

possíveis correções ou melhorias nas atividades, a fim de melhorar a qualidade da propriedade 

e renda do produtor.   
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2 O LEVANTAMENTO 

 

 

No levantamento se trabalha com o conjunto de informações que descrevem as 

características da empresa rural, onde se deve levantar todas as informações de caráter 

qualitativo e quantitativo sendo elas informações internas e externas da propriedade, que 

envolve a coleta, registros, ordenação, análise ou interpretação e síntese de dados, fatos e 

informações, comparados a uma situação desejada. 

Quanto o Diagnóstico, corresponde a identificação de problemas, limitações ou fatores 

que interferem no processo produtivo da empresa rural e no Planejamento é desenvolvido 

trabalho que compreende o conjunto de ações soluções que podem ser executadas em curto 

prazo, médio prazo ou longo prazo e que visam a melhoria da propriedade rural. 

 

2.1 O MUNICÍPIO DE MARIALVA 

 

Marialva fora inicialmente criada como distrito da cidade de Mandaguari, fundado 

interior do Norte do Paraná, pela Companhia de Terras do Norte do Paraná durante o processo 

de colonização iniciado na década de 1920. O povoado foi fixado estrategicamente próximo ao 

Caminho de Peabiru, devido a abundância de terras férteis no local (Prefeitura Municipal de 

Marialva, 2016). 

Apenas no ano de 1951 obteve sua emancipação, e seu nome oficial “Marialva” 

determinado em homenagem ao cavalheiro português Marques de Marialva. Atualmente possui 

uma área de unidade territorial em torno de 475 km² de extensão, com uma população estimada 

de aproximadamente 35.000 habitantes de acordo com o IBGE, mais precisamente a uma 

latitude de 23°29'06" Sul e a uma longitude 51°47'31" Oeste, encontrando-se muito próximo ao 

Trópico de Capricórnio. 

Quanto a economia local, é baseada na agricultura e na indústria, mais precisamente na 

produção da cultura da UVA, o que designou a cidade o título de Capital da Uva. Tal destaque 

no cenário nacional proporciona a oportunidade a cidade de promover alguns eventos turísticos 

que colaboram na renda local relacionados a fruta; entre eles estão a Festa da Uva Fina e a 

Cavalgada Caminhos da Uva. 
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2.2 O PROPRIETÁRIO 

 

Existem variadas modalidades de cultivos de flores, as ornamentais destinadas aos fãs 

de jardinagem, as de corte dirigida a comercialização e o cultivo de mudas, sendo o cultivo de 

mudas o ramo de atuação da propriedade, o proprietário possui de 40 anos, com mais de 25 

anos no ramo, proprietário do Sítio Nossa Senhora de Fátima, no qual esse cultivo tem foco no 

levantamento do presente trabalho. 

Casado, sua esposa tem 39 anos, possuem dois filhos, um com 10 anos e outro com 2 

anos de idade. 

O proprietário empenha-se em manter sua propriedade sempre em bom estado de 

conservação, e faz o manejo da produção para mantê-la constante durante toda época do ano. 

 

2.3 A PROPRIEDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

 

A propriedade Nossa Senhora de Fátima possui 6.000m² e está localizada na Estrada 

Ytis, na altura do km 4, zona rural da cidade de Marialva/PR. Dispõe de 4.000m² destinados ao 

cultivo de rosas entre outras espécies de forração, além de que cerca de 1.000m² são destinados 

a área de reserva legal da propriedade e os outros 1.000 m² onde estão localizadas as benfeitorias 

da propriedade. 

O carro-chefe cultivado na propriedade Nossa Senhora de Fátima são as Rosas, porém 

também se pode encontrar na propriedade cerca de 25 outras variedades, de forração. 

As mudas são trazidas da cidade de Holambra (São Paulo), e conduzidas até os 

processos final em estufas onde são cuidadas. 
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Fonte: Google Earth (2018). 

 

2.4 ROTEIRO DE ACESSO À PROPRIEDADE 

 

Partindo como ponto de referência o Monumento “Cacho de Uva” localizado na entrada 

da cidade de Marialva, o qual é muito conhecido em toda região, segue-se pela Br376 sentido 

Mandaguari, por aproximadamente 6.5 km. Em seguida acessa estrada de chão paralela as 

margens, através do carreador a direita da rodovia, em frente a empresa Cocamar, seguindo pela 

mesma até próximo a linha do trem por aproximadamente 4 km, então realiza -se a conversão 

a direita e 1 km chegara até a propriedade Nossa Senhora de Fátima, como mostra a rota traçada 

no mapa a seguir da figura 02: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Localização do Sítio Nossa Senhora de Fátima. 
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Figura 2 - Trajeto até a propriedade. 

Fonte: Google Mapas (2018). 

 

2.5 RECURSOS HUMANOS 

 

2.5.1 Mão-de-obra 

 

Uma questão de grande relevância para o sucesso do cultivo de flor é o manejo 

adequado, na propriedade é realizado com mão-de-obra familiar e totalmente artesanal, desde 

o processo de enxerto, adubação, cuidados na poda, cuidados do cultivo até a comercialização. 

Fato que barateia os custos da produção, visto que o proprietário não possui nenhum tipo de 

financiamento, além de proporcionar um amplo controle do proprietário durante todas as etapas 

produtivas e comerciais. 

A mão-de-obra familiar utilizada é composta pelo proprietário, sua esposa e 

esporadicamente, devido a demanda, com auxílio de terceiros trabalhadores.  
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2.5.2 Assistência Técnica 

 

A assistência técnica prestada na propriedade é pela EMATER de Maringá, visto que 

por se tratar de um órgão público não é gerado qualquer tipo de custo ao produtor, assistência 

ocorrem por meio de visitas a propriedade pelo agrônomo, com uma periodicidade de pelo 

menos uma vez ao mês, apesar do engenheiro agrônomo fazer as orientações ao produtor muitas 

delas não são seguidas ou tomada medidas, como por exemplo o uso do EPI, uso de fungicidas 

e inseticidas registrados para a cultura. 

 

2.6 RECURSOS NATURAIS 

 

2.6.1 Reserva legal (RL) 

 

Reserva legal é definida como a área do imóvel coberta por vegetação natural ou nativa, 

onde pode ser explorada de maneira sustentável respeitando os limites estabelecidos em lei para 

o bioma em que se situa a propriedade rural. 

A reserva legal tem como objetivo garantir o uso econômico e eficaz, de maneira 

sustentável, dos recursos naturais do imóvel rural. Assim auxiliando na conservação e a 

reabilitação dos processos ecológicos, conservando a biodiversidade, bem como o abrigo e a 

proteção de fauna silvestre e da flora nativa.  

Sua dimensão mínima em termos percentuais relativos à área do imóvel é dependente 

de sua localização. No estado do Paraná o percentual é de 20% da propriedade destinada a 

Reserva Legal. 

A propriedade deste levantamento está adequada os parâmetros ambientais rurais 

possuindo o CAR e inscrição no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), visto que sua área total de 6.000 m², conta com cerca de 1000 m² destinados a 

Reserva Legal, onde são mantidas a vegetação nativa da região e algumas espécies frutíferas 

implantas no local, a área é margeada por um pequeno afluente.  

  

2.6.2 Área de Preservação Permanente (APP) 

 

Conforme definição da Lei n. 12.651/2012, Área de Preservação Permanente é uma área 

protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 



15 

 

hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de 

fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

A propriedade é margeada pelo Rio Ribeirão Marialva, com a Área de Preservação 

Permanente onde encontra-se integrada com a Área de Reserva Legal, onde enquadram-se os 

padrões ambientais. 

 

Fonte: Google Earth (2018). 

 

2.6.3 Clima 

 

A cidade de Marialva apresenta clima Subtropical Úmido Mesotérmico (Cfa), com 

verões quentes, geadas pouco frequentes e tendência de concentração das chuvas nos meses de 

verão, entretanto chove o ano todo, e não há estação seca definida. Temperatura nos meses mais 

frios é menor que 18 ºC e nos meses mais quentes maior que 22 ºC. (IAPAR, 1998).  

A partir desses dados de conhecimento do clima da cidade de Marialva, o engenheiro 

Agrônomo pode através do zoneamento climático determinar a época adequada para o plantio 

ou colheita da cultura, para aumentar a eficiência do manejo das culturas e melhorar a tomada 

de decisão.  

Todas as formas de água que caem do céu, chuva, neve, chuva de granizo, é considerado 

como precipitação, fenômeno de importância indispensável na produção de quaisquer tipos de 

cultivo, onde é medida em milímetros (mm), sendo 1mm equivalente à 1 litro de água em 1m². 

Marialva por não ter estação climatológica e estar localizada bem próximo a Maringá, 

utilizou-se então dados de Maringá, como pode-se observar na tabela 01, onde se tem uma 

Figura 3 - Ribeirão Marialva. 
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pluviosidade em torno dos 1900mm anualmente de acordo com os últimos seis anos, sendo os 

meses de janeiro e fevereiro, com maiores quantidades de chuva e agosto o mês mais seco. 

Por se tratar de uma propriedade com a produção de flores principalmente em estufa, 

tem-se a vantagem de irrigação dentro da estufa, conseguindo controlar a quantidade de 

“chuva”, de acordo com a necessidade das plantas, tendo assim um ambiente controlado o que 

facilita a produção e também eleva a produção. 

 

2.6.4 Precipitação 

 

Tabela 1 -  Precipitação mensais dos anos de 2012 a 2017. 

PERÍODO  2012 

(mm) 

2013 

(mm) 

2014 

(mm) 

2015 

(mm) 

2016 

(mm) 

2017 

(mm) 

JANEIRO 

FEVEREIRO 

 133,5 

194,3 

103,8 

399,4 

182,3 

194,3 

234,2 

214,3 

394,2 

284,1 

325, 5 

149,0 

MARÇO 

ABRIL 

MAIO 

JUNHO 

JULHO 

AGOSTO 

SETEMBRO 

OUTUBRO 

NOVEMBRO 

DEZEMBRO 

 

 53,1 

152,5 

83,8 

284,7 

19,1 

2,7 

71,1 

55,0 

104, 4 

171,1 

1325,3 

222,6 

165,7 

184,5 

269,9 

87,8 

2,8 

76,9 

228,8 

76,6 

78,3 

1897,1 

359,3 

143,0 

125,7 

140,3 

132,8 

53,5 

146,2 

36,8 

150,5 

239,7 

1904,4 

364,7 

91,4 

184,5 

37,5 

353,8 

53,7 

240,4 

308,6 

426,2 

296,0 

2805,3 

89,1 

115,7 

256,8 

73,6 

64,8 

144,4 

39,4 

138,6 

36,9 

323,9 

1961,5 

161, 2 

159,2 

306,7 

102,4 

0,00 

 142,9 

39,9 

305,0 

132,9 

210,1 

2035,8 

Fonte: Estação Climatológica de Maringá (2018). 

 

O grau de agitação de moléculas do ambiente e chamado de temperatura, onde quanto 

mais agitada essas moléculas, maior é a temperatura, e no Brasil é medida em graus Celsius 

(°C). 

A temperatura é outro fator de grande importância na produção de todas as culturas, 

onde as plantas possuem faixas de temperaturas ideias para o melhor desenvolvimento, de 

acordo com as fases de desenvolvimento da planta, na tabela desmontando média de 

temperaturas dos meses dos últimos seis anos. 
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2.6.5 Temperatura 

 

Tabela 2 – Média mensal nos anos de 2012 a 2017 

PERÍODO  2012 

(°C) 

2013 

(°C) 

2014 

(°C) 

2015 

(°C) 

2016 

(°C) 

2017 

(°C) 

JANEIRO 

FEVEREIRO  

 30,3 

32, 6 

30,1 

30, 2 

31,8 

32, 6 

32,0 

30, 6 

29,0 

30, 0 

30,8 

32, 5 

MARÇO 

ABRIL 

MAIO 

JUNHO 

JULHO 

AGOSTO 

SETEMBRO 

OUTUBRO 

NOVEMBRO 

DEZEMBRO 

 31, 4 

28, 3 

25, 1 

23, 5 

24, 4 

28, 6 

31, 1 

31, 8 

31, 0 

32, 1 

29, 0 

27, 5 

25, 9 

23, 2 

24, 2 

26, 8 

28, 8 

29, 1 

30, 5 

31, 6 

30, 0 

28, 2 

24, 8 

24, 3 

24, 5 

28, 6 

29, 2 

32, 5 

30, 7 

30, 7 

30, 4 

29, 2 

24, 7 

25, 6 

23, 7 

29, 4 

29, 4 

31, 2 

29, 1 

29, 4 

30, 6 

27, 0 

24, 7 

23, 0 

24, 1 

28, 7 

29, 0 

29, 5 

30, 7 

32, 0 

30, 8 

27, 6 

25, 5 

23, 7 

24, 9 

27, 4 

32, 5 

29, 5 

29, 7 

29, 8 

Fonte: Estação Climatológica de Maringá (2018). 

 

2.6.6 Solos 

 

2.6.7 Classificação de solos 

 

Devido ao solo da propriedade não ser utilizado para cultivo de grandes culturas, sendo 

somente usado em vasos, foi optado por não fazer a abertura da trincheira, desse modo não 

foram feitas as amostragens da mesma, porem podemos descrever o solo como Nitossolos 

Vermelhos devido a sua coloração e classe textural argilosa,  sendo solos de argila de atividade 

baixa, são profundos ou de profundidade média, bem drenados, saturação de base média, 

predominantemente distróficos com textura argilosa ou muito argilosa ao longo do perfil e 

reduzido gradiente textural.   

Contudo foram feitas amostragens do solo usado para a produção dos vasos, sendo 

geralmente a camada superficial do solo de 0 - 20 cm de profundidade, com resultados na tabela 

03 e 04.  
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As analises foram realizadas no laboratório da Sociedade Rural de Maringá (SRM) para 

análise física, química e granulométrica, dessa maneira possibilitando a classificação do solo. 

 

Tabela 3 - Análise granulométrica da trincheira em porcentagem 

Total Areia Silte Argila Tipo de Solo Classe Textural 

32,00 18,00 50,00 Solo tipo 3 Argiloso 

Fonte: Laboratório da Sociedade Rural de Maringá (2018). 

 

Tabela 4 - Análise solo utilizados nos vasos. 

ANÁLISE BÁSICA PROFUNDIDADE 

MACRONUTRIENTES 0 – 20 cm   

pH em CaCl2 4,80 

pH em H2O 5,40 

pH em SMP 6,30 

MATÉRIA ORGÂNICA (g.dm-3) 10,35 

CARBONO (g.dm-3) 6,00 

FÓSFORO (mg.dm-3) 2,04 

POTÁSSIO (cmolc.dm-3) 0,20 

CÁLCIO+MAGNÉSIO (cmolc.dm-3 3,33 

CÁLCIO (cmolc.dm-3) 1,94 

MAGNÉSIO (cmolc.dm-3) 1,39 

HIDROGÊNIO+ALUMINIO(cmolc.dm-3) 3,97 

ACIDEZ TOTAL (cmolc.dm-3) 3,77 

ALUMÍNIO (cmolc.dm-3) 0,20 

SOMA DE BASES (cmolc.dm-3) 3,52 

CAPACIDADE DE TROCA 7,49 

(cmolc.dm-3)   

SATURAÇÃO DE BASES (%) 47,02 

COMPLEXO DE TROCA   

Ca (%) 25,90 

Mg (%) 18,49 

K (%) 2,63 

Al (%) 2,67 

H (%) 50,31 

RELAÇÕES   

Ca/Mg 1,40 

Ca/K 9,83 

Mg/K 7,02 

Ca+Mg/K 16,85 

ANÁLISE BÁSICA MICRONUTRIENTES   

COBRE (cmolc.dm-3) 8,24 

ZINCO (cmolc.dm-3) 2,79 

FERRO (cmolc.dm-3) 48,39 
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MANGANÊS (cmolc.dm-3) 20,8 

SÓDIO (cmolc.dm-3) 5,75 

   

Fonte: Laboratório Rural de Maringá (2018). 

 

2.6.8 Recursos Hídricos 

 

2.6.9 Água para pulverização 

 

O processo de pulverização é ideal para aplicação dos fertilizantes foliares e agrotóxicos 

agrícolas, de modo a aplicar o produto precisamente, apenas na quantidade necessária e sem 

contaminar as áreas vizinhas, ou seja, um procedimento econômico e efetivo. 

Outro ponto de suma importância ao procedimento de pulverização, é a água utilizada, 

para tanto são necessárias análises químicas e físicas para determinar a qualidade da água e se 

está propicia a ser utilizada. A análise física da água consiste em averiguar a existência de 

contaminação de partículas sólidas, como argila ou matéria orgânica em suspensão. 

A presença dessas contaminações pode comprometer o procedimento de pulverização, 

causando paradas frequentes para a limpeza do sistema filtrante e reduzindo a vida útil dos 

aparelhos, além de poder causar a ineficiência da ação dos fertilizantes e defensivos aplicados. 

Por sua vez, a análise química da água consiste na análise de dureza, onde são definidas 

as concentrações de cátions alcalino-terrosos cálcio (Ca+2), magnésio (Mg+2), estrôncio (Sr+2) e 

bário (Ba+2) na água, grandes concentrações desses cátions causam grande interferência nos 

agrotóxicos agrícolas, em especial o glifosato. A classificação da água quanto à dureza pode 

ser: água muito branda quando os teores de CaCO3 são nulos ou até 15 ppm; branda quando os 

teores de CaCO3
 estão entre 15 e 50 ppm; ligeiramente dura quando vão de 50 a 100 ppm; dura 

quando os teores estão entre 100 e 200 ppm; e muito dura com teores acima de 200 ppm. 

A água para uso da pulverização no cultivo das flores na propriedade advém de caixas 

d’água, estas são abastecidas a partir de um poço tubular profundo com 68 m de profundidade 

e vazão 6 m³/h, não possuindo outorga para uso legal d’água, para utilização dentro da 

propriedade. 

Manipulamos a análise físico-química da água utilizada no procedimento de 

pulverização na propriedade, através do Laboratório de Saneamento Básico e Meio Ambiente 

na Universidade Estadual de Maringá, nos resultados a água utilizada na propriedade é 

classificada como branda, uma vez que seus teores CaCO3 estão em 28,5 mg/l. 
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Nos resultados da análise do laboratório também foi observado o valor do pH da água 

de 7.03, assim não atendendo os padrões para aplicação de agrotóxicos, sua alta alcalinidade 

acaba paralisando ou reduzindo a atividade dos produtos, logo reduzindo sua eficiência. Valores 

ideais de pH são de suma importância, pois influenciam positivamente no equilíbrio de 

dissociação e grau de ionização, principalmente em herbicidas e inseticidas, alterando sua 

atividade biológica, e diminuindo assim sua eficiência, caso o pH não esteja na faixa ideal. 

Estas informações podem ser confirmadas de acordo com os dados da tabela 5. 

 

Tabela 5 - Resultados da análise da água da chácara Nossa Senhora de Fátima. 

PARÂMETROS RESULTADOS   UNIDADE VPM(1) LQ(2) 

pH 7,03 ----- 6,0 - 9,5 ---- 

Dureza Total 

(CaCO3) 

39,6 mg/l 500 1,0 

Dureza Relativa ao 

Cálcio (CaCO3) 

28,5 mg/l ---- 1,0 

Dureza Relativa ao 

Magnésio (CaCO3) 

13,5 mg/l ---- 0 

Fonte: Laboratório de Saneamento Básico e Meio Ambiente UEM (2018).   

 

2.6.10 Água para consumo humano 

 

Na propriedade a água não é utilizada para consumo humano, sendo esta trazida pelo 

produtor de sua residência em garrafas térmicas, apesar da água ser de um poço tubular 

profundo, as caixas de armazenamento não são higienizadas e podendo haver alguns riscos de 

contaminação.  

 

2.7 INFRAESTRUTURA 

 

2.7.1 Benfeitorias 

 

As benfeitorias encontradas na propriedade Nossa Senhora de Fátima, estão em bom 

estado de conservação, levando como base os parâmetros encontrados na Tabela de Ross-

Heidecke para Depreciação de Imóveis Rurais, onde são feitas pequenas manutenções anuais. 

Atualmente encontra-se em construção novas benfeitorias, uma residência destinada a família, 

onde seu abastecimento d’água, será através do poço tubular profundo que se encontra dentro 
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da propriedade, o proprietário e também a implantação de um tanque de peixes, para consumo 

próprio e atividade de lazer. 

As novas construções que estão sendo realizada na propriedade, ocuparam um espaço 

de 600m², onde 150m² estará destinada a residência da família e o tanque terá uma área de 

450m² e 2m de profundidade, este será abastecido a partir da água do rio que margeia a 

propriedade, por meio de bombas, além da água da chuva captadas através das estufas. 

Dentre as construções, as destinadas ao cultivo das flores estão duas estufas modelo 

Bandeirante, ambas construídas com eucalipto, sendo a maior de 20x48 (960m²) revestida com 

plástico israelense azul, que possui 5 camadas, gerando maior proteção contra raios 

ultravioletas, além de que são antiestéticos (menor acumulo de poeira), também é facilitador do 

processo fotossintético das plantas e eficiente no controle temperatura interna, o que auxilia no 

controle de pragas e doenças. Esta estufa também conta com um sistema de nebulização através 

de micro aspersores. 

Já a estufa menor possui uma dimensão 16x48 (768m²), sendo revestida por plástico 

difusor com 3 camadas, proteção UV e Antioxidante para melhor resistência, produzido com 

micro cristais, que difundem melhor a luz em várias direções evitando o sombreamento entre 

plantas e também a queima das folhas, assim otimizando o crescimento da cultura.  

As estufas são essenciais para o cultivo das flores, pois proporcionam um ambiente 

protegido e controlado, a fim de constituir um microclima ideal para o desenvolvimento da 

cultura, e também evitar a entradas de insetos e diminuir incidência de doenças do local, além 

de oportunizar assim a proteção do cultivo contra avarias naturais como granizo, geada ou 

outros que possam prejudicar ou até destruir a cultura. 

Na construção das estufas foram levados em conta os fatores climáticos para sua melhor 

localização dentro da propriedade, assim foram construídas no sentido leste- oeste, para se tirar 

maior vantagem da radiação solar, ter maior ventilação interna devido a orientação dos ventos 

predominantes, levando em consideração também a drenagem do solo como um fator crucial. 

No total as benfeitorias ocupam um espaço de 5.000 m², onde dividem-se em área 

produtiva e espaço para moradia do proprietário. Cabe ressaltar também, possui energia elétrica 

rural é trifásica. 

 

 

 



22 

 

Tabela 6 -  Benfeitorias. 

Benfeitorias Características Medidas (m) Área Total Preço R$ 

Estufa 1 Eucalipto 20x48 960m² 35.000,00 

Estufa 2 Eucalipto 16x48 768m² 30.000,00 

Caixa d’água Amianto 5.000L ---- 1,000,00 

Caixa d’água Amianto 250L ---- 60,00 

Fonte: Autor (2018). 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

 

Fonte: Autor (2018). 

Figura 4 - Armazenamento de água para utilização nas estufas. 

Figura 5 - Estufa 01 
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Fonte: Autor (2018). 

 

2.7.2 Maquinários e Implementos 

 

A propriedade possui poucos implementos e maquinários, pois por se tratar de uma 

pequena área e ao tipo de exploração não requer grandes recursos neste setor, de modo que para 

os processos produtivos dentro da propriedade conta com um moto cultivador tobata 1996, 

camionete s10 ano 1997. 

 

 

Tabela 7 - Máquinas e Implementos agrícolas. 

Descrição Marca Ano de 

Fabricação 

Estado de 

conservação 

Preço 

usado 

R$ 

Preço 

novo 

R$ 

Moto cultivador Tobata 1996 Média 1.200,00   4.500,00 

S10 Com Baú CHEVROLET 1997 Bom 11.000,11  80.000,00 

Fonte: Autor (2018). 

 

 

 

 

Figura 6 - Estufa 02. 
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Fonte: Autor (2018). 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

2.8 EQUÍPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

Em todas as atividades envolvidas com aplicação de agrotóxicos na propriedade é 

necessário o uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) sendo eles como:  luvas, avental, 

viseira, mascara, calça especial e botas emborrachadas adequadas. O proprietário apesar de ter 

os equipamentos e saber do risco a saúde não faz o uso do mesmo, pois julga ser desconfortável.  

 

Figura 7 - Veiculo utilizado para o escoamento da produção. 

Figura 8 - Moto cultivadora. 
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2.9 EMBALAGENS 

 

Após o uso dos agrotóxicos agrícolas é realizado a tríplice lavagem das embalagens, 

oportunidade onde são feitos furos no fundo, para impossibilitar a reutilização da embalagem. 

Após lavadas as embalagens são armazenadas, posteriormente são levadas para revenda onde 

foram compradas, e então para empresa “ADITA” que procede com a reciclagem desse tipo de 

embalagem. 

A propriedade não conta com nenhum local especifico para o armazenamento dos 

agrotóxicos, onde são deixados em um velho armário expostos dentro das estufas, podendo ser 

um risco a saúde das pessoas, além de poder ocorrer algum tipo de contaminação e serem 

multados pela vigilância sanitária pelo não cumprimento das normas de estocagens. 

Um risco encontrado na propriedade é em relação a deriva de produtos, pois ao lado das 

estufas em uma propriedade vizinha, se tem uma plantação de Mandioca o que pode vir a ser 

um risco a produção devido os herbicidas ali utilizados. 

 

Fonte: Autor (2018). 

 

2.10 IRRIGAÇÃO 

 

Outro aspecto importante para o sucesso do cultivo está no uso tecnológico de 

maquinários e do sistema de irrigação, além da aplicação dos melhores adubos e implementos. 

O sistema de Irrigação das estufas possui 400 mts de mangueira ¾ para irrigação, e 500 mts de 

Figura 9 - Armazenamentos dos agrotóxicos. 
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mangueira ½ para pulverização, micro aspersor 150L/hr de 360º, bomba de 3 cavalos, onde são 

irrigadas sempre na parte da manhã em torno de 1:30 h por dia. 

Na propriedade Nossa Senhora de Fátima, a água vem de um poço tubular profundo, 

que abastecem 2 caixas d’água, sendo a maior de 5.000L para uso geral e outra menor com 

capacidade de 250L, usadas para o processo de pulverização, utilizando-se de mangueiras 

ligadas a estufas, de 0.5m e 1mm. A água utilizada para nebulização vem direto do poço 

artesiano.  

 

2.11 ATIVIDADES ECONÔMICAS DA PROPRIEDADE 

 

2.11.1 Forrações 2018 

 

Na propriedade Nossa Senhora de Fátima são desenvolvidas mudas de diversas espécies 

e variedades de forrações, as mudas são compradas já prontas na cidade de Holambra - SP, e 

conduzidas em estufas onde recebem os devidos cuidados até atingirem certo porte para 

comercialização. 

São mais de 25 tipos de variedades,  podendo  ser compradas de formas alternadas 

conforme a época do ano e a demanda do mercado, não se tendo um padrão especifico de 

espécies para comercialização, ficando assim a cargo do proprietário definir,  porem as mais 

comum produzidas são: Érica(Leptospermumscoparium), Sálvia(Salviadivinorum), Target 

(Tagetespatula), Targetão(Tagetes), Vinca (Catharanthusroseus L), Empatins (Impatiens), 

Sanrrarvony, Cravinha (Dianthuschinensis), Crista de Galo 

(Celosiacristata),Celosia(Celosiaargentea),Torrenea (Toreniafournieri), Begônia 

(Begoniasemperflorens), Hypoestes(Hypoestesphyllostachya), Petúnia (Petunia x hybrida).  

As mudas compradas após chegar na propriedade são transferidas das bandejas para 

embalagens plásticas especiais para o plantio de mudas, quando é usado uma mistura de 

substrato com terra e feito o transplante. Após esse processo as mudas são levadas as estufas e 

prossegue-se com os devidos cuidados como irrigação diárias, pulverização, adubação. 

 

2.11.2 Características das cultivares 

 

Selecionadas as espécies e as variedades de mudas a serem cultivadas, sempre 

certificando se são adaptadas ao clima da região e resistentes, o produtor deve sempre procurar 

viveiristas credenciados que comercializem mudas certificadas ou fiscalizadas, para se ter maior 
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garantia de sua produção e evitar a entrada de possíveis doenças ou pragas trazidas de fora. As 

mudas devem ser de qualidade bem uniformes, vigorosas, bem formadas e nutridas evitando 

mudas muito estioladas, ou com alguns sinais de anomalias.    

Um dos problemas encontrado na propriedade é que o próprio produtor não possui 

registro para a produção de mudas, onde é obrigatoriamente se inscrever no Registro Nacional 

de Sementes e Mudas (Renasem). 

 

2.11.3 Adubação 

 

O cuidado com o solo é ponto de grande importância para o cultivo, a adubação do 

cultivo das forrações ocorre com granulado Nutrisafra 10-10-10, torta de mamona e farelo de 

osso, onde é feito uma mistura com esses 3 ingredientes, sendo um saco de cada e feito a mistura 

aplicados nos vasos, de em 20 em 20 dias aplicado 10g por vaso. 

A Torta de Mamona é um adubo de grande eficiência na recuperação e 

recondicionamento de solos esgotados. Sua formulação orgânica rica em nitrogênio, fósforo, 

potássio e micronutrientes, oportuniza um processo de liberação lenta desta nutriente no solo, 

fazendo com que se alcance o equilíbrio de nutriente, favorecendo o crescimento das plantas. 

Por proporcionar uma elevação do índice de matéria orgânica no solo a Torta de 

Mamona é muito indicado para o cultivo de plantas ornamentais, podendo ser utilizado no 

plantio ou em cobertura. 

No cultivo de flores é muito comum encontrar nematoides em abundancia, estes trazem 

grandes prejuízos destruindo as raízes das plantas, neste caso a Torta de Mamona também atua 

como eficaz nematicida. 

Além da Torta de Mamona, o produtor utiliza da Farinha de Ossos, trata-se de um 

Fertilizante Natural, composto de fósforo, cálcio e nitrogênio.  O fósforo é um elemento 

determinante para o aumento da produtividade de hortas, árvores, cultivo de flores, entre outros, 

pois este é absorvido pelas raízes das plantas, estimulando o aumento da floração e frutificação. 

Por ser um produto totalmente orgânico, o fosfato presente na farinha de ossos não fica 

sujeito aos fatores de perda deste nutriente devido sua solubilização é lenta, proporcionando 

uma máxima reação com a água e microrganismos presente no solo, proporcionando um efeito 

duradouro no fornecimento de fósforo durante todo ciclo da cobertura, sem queimar as raízes 

das plantas. 

Assim, sendo um fertilizante orgânico completo rico em nutrientes minerais, fósforo e 

cálcio, a Farinha de Ossos beneficia grandemente a condição microbiológica do solo, 
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permitindo o controle biológico de diversos tipos de nematoides, pois seu uso aumenta a 

incidência de fungos inimigos desses parasitas, que o combatem naturalmente. 

 

Figura 10 - Garantias % Nutrientes. 

Garantia Farrelo de Osso % 

Fósforo Total 20% 

Fósforo Sol. Ác. Cítrico 16% 

Cálcio 16% 

Garantias Torta de Mamona % 

Nitrogênio Total (N) 5% 

Carbono Orgânico 35% 

Matéria Orgânica 70% 

Umidade Máxima 20% 

Fonte: Rural Centro Mercado.  

 

2.11.4 Fertirrigação 

 

Para o cultivo das espécies de forração o produtor utiliza o adubo KRISTALON, o qual 

é aplicado de forma irrigada por meio de mangueira, o produtor dilui 1 Kg do produto em 250 

litros de água, e emprega cerca de 150 a 200 ml da solução por vaso, mensalmente tendo como 

formulação 13-40-13 e 18-18-18. O KRISTALON é uma ótima opção para o cultivo, pois 

contem micronutrientes como, Ferro, o Manganês, o Cobre e o Zincoquelatados, ou seja, 

ligados por uma molécula orgânica, esta característica torna-o altamente solúvel pela planta, 

além de que o agente que atante –EDTA ou DPTA no produto impede reações dos 

micronutrientes com os outros elementos que os convertem em formas não disponíveis. 

Além disto, o adubo possui em sua formula Boro e Molibdénio evitando o desequilíbrio 

o que lhe garante maior eficácia no suprimento das necessidades nutricionais da planta em uma 

menor quantidade de produto.   

 

Figura 11 - Composição do KISTALON. 

Fórmula 

KRISTAL

ON 

   Micronutrientes (% P/P) Micronutrientes (% P/P) CE 
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 P2O5 K2O MgO SO3 B Cu Fe Mn Mo Zn 1g/L 

(mS/cm) 

13-40-13 40 13 - - 0,025 0,01 0,07 0,04 0,004 0,0025 1,1 

18-18-18 18 18 - - 0,025 0,02 - 0,14 0,08 0,008 1,4 

Fonte: Yara Brasil S.A (2018). 

 

Dentre os fertilizantes utilizados na propriedade, tanto no cultivo das espécies de 

forração, como nas rosas, os citados a seguir diferentemente do KRISTALON são aplicados via 

pulverização por barra, vale ressaltar que o KRISTALON individualmente por vaso. 

O fertilizante Fuel Black, o qual tem característica de fertilizante organomineral fluido, 

com alta concentração de Carbono Orgânico, sendo assim é aquilatado naturalmente. 

Tendo esta composição, o fertilizante disponibilizado matéria orgânica com alta 

capacidade de troca de cátions e maior número de nutrientes para as raízes das plantas, além 

disto, favorece a atividade microbiológica do solo.  

O Fuel Black proporciona também a recuperação de solos salinos ou com excesso de 

fertilizantes, favorecendo assim a retenção de água, a estruturação e formação de agregados do 

solo energia, maior produtividade e incremento na fotossíntese, o agricultor aplica em torno de 

40g diluídos em 100 litros de água. 

 

Tabela 8 - Composição do Fuel Black. 

Elemento  p/p g/L 

Carbono Orgânico (C.O.) 

Total 

18.50% (238,65) 

 

Nitrogênio (N) solúvel em 

água 

1,23% (15,87) 

 

P2O5 solúvel em água 1,00% (12,90) 

 

K2O solúvel em água 1,00 % (12,90) 

 

K2O solúvel em água 3,13% (40,37) 

 

Magnésio (Mg) solúvel em 

água 

0,31% (4,00) 
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Ferro (Fe) solúvel em água 0,21% (2,71) 

 

Fonte: Amazon Fertilizantes (2018). 

 

O fertilizante FuelBlack por conter propriedade organo mineral, como explicitado 

anteriormente pode ser utilizado diluído em água, produzido de extratos vegetais para aplicação 

via fertirrigação, contendo alto teor de nutrientes minerais. Sua aplicação pode ocorrer ao longo 

do ciclo das plantas em todas as culturas.  

 

Tabela 9 - Aplicação do FuelBlack. 

CULTURAS DILUIÇÃO 

(ml/L) 

DOSAGENS 

(L/Há) 

RECOMENDAÇÕES 

Flores, viveiros, 

ornamentais 

1-3 15-30 Aplicações mensais, ou 

após estresse. 

Fonte: Amazon Fertilizantes (2018). 

 

Outro fertilizante utilizado na propriedade é o Calboron, trata-se de um produto mineral 

em pó, hidrossolúvel à base de cálcio complexado por ácidos carboxílicos e boro, de alta 

absorção que não contém nitratos, cloretos ou sulfatos. 

A utilização do Calboron favorece a divisão celular aumentando a resistência dos 

tecidos das plantas, reduz o abortamento das flores, além de prevenir e corrigir as deficiências 

de cálcio e reduzir os efeitos dos estresses hídricos e térmicos durante o desenvolvimento das 

flores, a dosagem utilizada pelo produtor é de 50g diluídos em 100 litros de água. 

 

Tabela 10 - Composição do Calboron. 

ELEMENTO       p/p Kg / ha         Aplicação 

Cálcio (Ca) solução em água 21.4 % 3-5     Cada 15 a 20 dias  

 Boro (B) solúvel em água 1 %   

Fonte: Greenhas (2018).  

  

Além dos fertilizantes citados anteriormente, o proprietário também faz uso do 

Micromix, este é um fertilizante mineral misto e sólido, de formulação WG, composto dos 

micronutrientes Boro 0,7%, Cobre 0,3%, Ferro 7,5%, Manganês 3,4%, Molibdênio 0,1% e 
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Zinco 0,6% quelatados com EDTA, o que o torna de fácil absolvição pelas plantas e permanece 

disponível por longo período. 

A composição definida (p/p) atende as mais diversas necessidades nutricionais do 

cultivo das flores, podendo ser formulado sob encomenda para aplicações e usos específicos, o 

produtor utiliza cerca de 80g do produto diluídos em 100 litros de água. 

Apesar do produtor fazer o uso de bons produtos, não é realizado nenhum controle em 

relação aos mesmo, com relação ao pH dá água, e ao manejo dos produtos, que aplicados de 

forma inadequada pode levar a salinização do solo, principalmente em estufas, de modo que 

em excesso eleva a condutividade elétrica na solução do solo. 

 

2.11.5 Substrato 

 

O substrato exerce diversas funções fundamentais à planta, como suporte e estabilidade, 

manutenção do sistema radicular, além do transporte e suprimento de nutrientes e outros 

elementos. Portanto, sua formulação é aspecto chave para o sucesso do cultivo e melhor 

produção de mudas. 

Não existe uma formulação ideal ou universal para o substrato, cada cultivo e solo 

necessitam de uma combinação diferenciada de elementos para suprir suas necessidades, por 

isso tão importante o estudo e informações a respeito dos diversos elementos que podem ser 

utilizados para constituir o substrato, como a mistura de solos, microbiota, minerais e 

compostos orgânicos. 

Assim, será desenvolvido um substrato em função de cada espécie cultivada, a partir da 

combinação de dois ou mais componentes, em busca das propriedades químicas e físicas 

adequadas, como o transporte de dióxido de carbono entre as raízes e o ar externo. Outro ponto 

a ser observado na formulação do substrato é a Microbiota presente no substrato, e que vem de 

maneira a complementar as funções que a populações microbianas naturalmente presentes no 

solo já exercem, como decomposição de resíduos orgânicos com a liberação de nutrientes e 

CO2, produção de substâncias estimuladoras do crescimento vegetal, simbiose mutualista e a 

controle biológico de doenças. 

O produtor utiliza como fonte de substrato húmus de minhocas, uma substância que 

confere uma nutrição de qualidade para as plantas, além de prevenir algumas doenças, sendo 

rica em nutrientes, tais como nitrogênio, fósforo e potássio, além de alguns hormônios, estes 

nutrientes são absolvidos facilmente pelas plantas, o que torna os húmus, de minhoca muito 

eficiente, e além de produzirem este importante adubo fazem a aeração do solo. 
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 Os húmus utilizados pelo produtor vêm da cidade de Londrina, realizando a compra 

uma vez ao ano, em torno de 10 toneladas. Além dos húmus o substrato consistes também na 

combinação de terra e esterco de cavalo, com uma proporção de 60% de terra nua, em torno de 

150 kg, 30% de esterco de cavalo com média de 75 Kg e 10 % dos húmus com média de 25 

Kg. 

O substrato utilizado pelo produtor vem da cidade de Londrina, realizando a compra 

uma vez ao ano, em torno de 10 toneladas, sua composição é somente Húmus de minhoca, um 

substrato muito rico, além do substrato usado consistes também em a combinação de terra e 

esterco de cavalo, com uma proporção de 60% de terra nua, em torno de 150 kg, 30% de esterco 

de cavalo com média de 75 Kg e 10 % do substrato com média de 25 Kg. 

A concentração média dos principais nutrientes nos húmus fica em torno de 1,5% de N 

(Nitrogênio), 1,3% de P (Fosforo), 1,7% de K (Potássio), 1,4% de Ca (Cálcio) e 0,5% de Mg 

(Magnésio). 

O uso do esterco de cavalo é recomendado para jardinagem pelo seu baixo índice de 

acidez, além de melhorar a estrutura orgânica do solo e sua fertilidade. Ao preparar o substrato 

o esterco utilizado deve ser previamente “curtido” para que sejam eliminados os excessos de 

nitrogênio. 

Cabe observar, que o esterco de cavalo deve ser usado no substrato, com extrema 

cautela, pois seu excesso pode trazer doenças a planta. No seu manejo recomenda-se ficar uma 

camada abaixo da terra utilizada no substrato, pois sua exposição pode atrair Drosófilas, espécie 

de mosca comum ao esterco. 

Foram feitas as analise do substrato usado, para saber se atende as exigências 

nutricionais das plantas cultivadas e foram obtidos os seguintes resultados: 

 

Tabela 11: Análise substrato utilizados nos vasos 

ANÁLISE BÁSICA PROFUNDIDADE 

MACRONUTRIENTES 0 – 20 cm   

   

pH em CaCl2 6,70 

pH em H2O 7,50 

pH em SMP 7,00 

MATÉRIA ORGÂNICA (g.dm-3) 27,78 

CARBONO (g.dm-3) 16,11 

FÓSFORO (mg.dm-3) 65,41 

POTÁSSIO (cmolc.dm-3) 1,23 

CÁLCIO+MAGNÉSIO (cmolc.dm-3 11,38 

CÁLCIO (cmolc.dm-3) 9,12 
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MAGNÉSIO (cmolc.dm-3) 2,26 

HIDROGÊNIO+ALUMINIO 

(cmolc.dm-3) 
2,36 

ACIDEZ TOTAL (cmolc.dm-3) 2,36 

ALUMÍNIO (cmolc.dm-3) 0,00 

SOMA DE BASES (cmolc.dm-3) 12,61 

CAPACIDADE DE TROCA 14,97 

(cmolc.dm-3)   

SATURAÇÃO DE BASES (%) 84,23 

   

COMPLEXO DE TROCA   

    

Ca (%) 60,92 

Mg (%) 15,11 

K (%) 8,21 

Al (%) 0,00 

H (%) 15,77 

RELAÇÕES   

Ca/Mg 4,03 

Ca/K 7,42 

Mg/K 1,84 

Ca+Mg/K 9,27 

ANÁLISE BÁSICA 

  

MICRONUTRIENTES 

  

COBRE (cmolc.dm-3) 3,12 

ZINCO (cmolc.dm-3) 8,73 

FERRO (cmolc.dm-3) 53,99 

MANGANÊS (cmolc.dm-3) 60,02 

SÓDIO (cmolc.dm-3) 24,97 
Extratores: Cloreto de Bário a água quente – BMelich – P, K, Cu, Zn, Fe E MnCloreto de Potássio 1N - Al, Ca, 

Mg, Acetato de Amônio – Enxofre.   
Fonte: Laboratório Rural de Maringá (2018). 

 

2.11.6 Plantas invasoras  

 

Se tratando de plantas invasoras o agricultor não tem muitos problemas com a questão, 

pois as mudas são todas produzidas em vasos e sacos plásticos pretos, o que torna fácil o 

controle. A única espécie controlada pele agricultor é a Cyperushaspanou, mais conhecida 

popularmente como “Tiririca”, de modo que seu controle é feito de forma manual e não chega 

afetar a produção. 
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2.11.7 Manejo de pragas 

 

Diversas pragas tradicionalmente infestam cultivos de flores e plantas, com elas o 

produtor sofre avarias em seu cultivo, além de comprometer a comercialização do produto final, 

pois refletem na qualidade do produto. 

Não existe atualmente no mercado uma solução de controle universal na floricultura, 

pois as espécies de pragas são numerosas, como: ácaros, tripes, moscas brancas e pulgões, além 

de larvas minadoras, besouros desfolhadores. A melhor estratégia a ser adotada são medidas de 

controle químico, cultural, físico e biológico cumulado com o manejo adequado. 

Na propriedade os inseticidas utilizados no cultivo para o combate destas pragas são: 

Decis 25 EC (Sem Registro), Vertimec 18 C, Pirate, Talstar 100 EC, onde são plicados quando 

se tem a presença da praga na cultura, são aplicados por meio de pulverização de maneira 

intercaladas, afim de evitar possíveis resistências devido o uso constantes de um único o 

princípio ativo. Estes inseticidas têm como modo de ação através de contato e ingestão, 

possuindo distintos grupo químico, sendo produtos tóxico, e altamente perigoso ao meio 

ambiente, por conta disso devem ser manejados com cuidados e seguindo as devidas 

recomendações, conforme as especificações dos produtos quanto ao registro das culturas a ser 

aplicado, dosagem correta, conforme a tabela referente aos produtos abaixo. 

 

Tabela 12 - Inseticidas utilizados na propriedade. 

PRODUTO Decis 25 EC Vertimec 18 EC Pirate Talstar 100 EC 

Grupo Químico Piretróide Avermectina Análogo de pirazol Piretróide 

Ingrediente Ativo Deltametrina 

25 g/L 

Abamectina 18 g/L Clorfenapir 240 g/L Bifentrina 100 g/L 

Modo de Ação Contato, 

Ingestão 

Contato, Ingestão Contato, Ingestão Contato, Ingestão 

Indicações de Uso Sem registro Crisântemo Crisântemo Crisântemo 

Controle  Ácaro rajado 

Tetranychusurticae) 

Larva minadora 

(Liriomyzahuidobrensis) 

Ácaro rajado 

(Tetranychusurticae) 

Tripes 

(Thripspalmi) 

Ácaro rajado 

(Tetranychusurticae) 

Larva minadora 

(Liriomyzahuidobrensis) 

Pulgão do algodoeiro 

(Aphisgossypii) 

Dosagem  25 a 50 mL p.c./ha 50mLp.c./100Lágua 8,3 mL p.c./100L água 

Intervalo 

Aplicação 

 10 dias   
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Época Aplicação  Use a menor dose em 

pulverizações a alto 

volume (acima de 

2.000 L/ha). 

No início da 

infestação 

Logo após o início da 

infestação 

Fonte: CELEPAR, (2018).  

 

2.11.8 Manejo de doenças 

 

Por se tratar de uma produção de caráter contínuo o proprietário utiliza-se de fungicidas 

de alta qualidade, para garantir o controle das doenças que acometem as flores e sua 

consequentemente sua qualidade na produção. Algumas das doenças comuns são: Pinta Preta, 

Antracnose, Oídio, Míldio, Ferrugem, Mofo Cinzento, entre outras. 

Os fungicidas utilizados no controle tanto das forrações quanto das roseiras são: Folpan 

(Sem Registro), Cerconil WP, Cercobin 700 SC, Daconil BR, Manzate 750 (Sem Regitro), 

Dithane NT, aplicados semanalmente por pulverização de maneiras intercaladas afim de se 

evitar resistência devido aos usos constantes de um único princípio ativo. 

 

Tabela 13 - Fungicidas utilizados na propriedade. 

PRODUTO Grupo Químico Ingrediente Ativo Modo de Ação Culturas 

FOLPAN Dicarboximida Folpete 500 g/kg Contato, Protetor Produto não 

registrado 

Controle Dosagem Intervalo Aplicação Época Aplicação  

     

PRODUTO Grupo Químico Ingrediente Ativo Modo de Ação Culturas 

CERCONIL WP Carbonitrilas 

Benzimidazóis 

Clorotalonil 500 g/kg 

Tiofanato-metílico  

200 g/kg 

Contato, sistêmico Rosas 

Controle Dosagem Intervalo Aplicação Época Aplicação  

Mofo cinzento 

Oídio 

 

200 g p.c./100 L de 

água 

 

7 a 10 dias Logo após a poda  

PRODUTO Grupo Químico Ingrediente Ativo Modo de Ação Culturas 

CERCOBIN 500 SC Benzimidazóis Tiofanato-metílico 500 

g/L 

Sistêmico Rosa 

Controle Dosagem Intervalo Aplicação Época Aplicação  

Mancha negra 100 mL p.c./L de 

água 

7 a 10 dias. Logo após a primeira 

poda 
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PRODUTO Grupo Químico Ingrediente Ativo Modo de Ação Culturas 

DACONIL 500 Carbonitrilas Clorotalonil 500 g/L Contato Begônia 

Crisântemo Rosa 

Controle Dosagem Intervalo Aplicação Época Aplicação 

Míldio 

Mofo cinzento 

Oídio 

200 g p.c./100 L de 

água 

7 a 10 dias. Preventivamente  

PRODUTO Grupo Químico Ingrediente Ativo Modo de Ação Culturas 

MANZATE 800 Alquilenobis 

(ditiocarbamato) 

Mancozebe 800 g/kg Contato, Protetor Não registrado 

Controle Dosagem Intervalo Aplicação Época Aplicação  

     

PRODUTO Grupo Químico Ingrediente Ativo Modo de Ação Culturas 

DITHANE NT Alquilenobis 

(ditiocarbamato) 

Mancozebe 800 g/kg Contato Crisântemo 

Rosas 

Controle Dosagem Intervalo Aplicação Época Aplicação  

Ferrugem) Mancha negra 

 

200 g p.c./100 L de 

água 

Repetir semanalmente Aparecimento dos 

primeiros sintomas da 

doença 

 

Fonte: Agrotóxicos no Paraná (2018). 

 

2.11.9 Custos 

 

Os custos médios para produção de forrações podem variar conforme a época do ano, o 

preço médio pago pelas mudas de forração que são trazidas da cidade de Holambra-SP gira em 

torno de R$ 0,13 centavos a R$ 0,25 centavos a muda variando conforme o tipo da muda. 

Os custos totais após os processos produtivos estimado pelo produtor, gira em torno de 

R$ 0,40 onde são somados custos, com gastos com adubação, substrato, defensivos, energia 

entre outros, onde permanecem nos viveiros em torno de 40 dias em média até a 

comercialização.  

 

2.11.10 Roseiras 

 

As roseiras pertencem a família das rosáceas, possuindo um grande número de espécies 

que podem ser obtidos pela hibridação, em função disso podem apresentar uma grande 

diversidade estrutural, onde se visa sempre melhorias em seu aspecto, tamanho e formato. 



37 

 

A produção de mudas de rosa é praticamente o carro chefe da propriedade onde são 

cultivadas cerca de 150 variedades de rosas, sendo as qualidades principais as das cores 

vermelhas, amarelas, brancas e príncipe negro. 

O processo de cultivo da Rosa, dura em torno de 4 meses, desde do enxerto até sua 

comercialização. 

 

2.11.11 Produção de mudas 

 

A produção de mudas é feita por meio de enxertia, onde se inicia-se o processo com a 

produção do cavalo ou porta-enxerto, sendo essencial escolha de uma variedade rústica, que 

apresente uma boa capacidade de enraizamento, resistente à seca, variações de temperatura, 

resistência a pragas e doenças e boa adaptação a tipos diferentes de solo, e compatibilidade com 

as variedades a serem enxertadas. As espécies utilizadas como porta-enxerto são silvestres ou 

nativas devido a sua grande rusticidade e adaptação, onde garantem uma melhor produção, 

plantas com maior qualidade. 

O porta-enxerto é produzido em vasos somente com terra pura, e após formado, é feito 

o processo de enxertia em que consiste em unir dois genótipos distintos, formando uma só 

planta, com crescimento único. 

Existem vários tipos de enxertos, mas o usado pelo proprietário é o enxerto de borbulha, 

de modo que se tira a gema ou borbulha da roseira que queremos multiplicar e a enxertamos 

em um cavalo.  

Para realizar a enxertia em uma roseira, primeiramente deve-se escolher cautelosamente 

o exemplar que pretendesse reproduzir, ou seja, uma planta que esteja bastante nutrida e não 

apresente sintomas de doenças ou ataques de pragas. 

Após a escolha, localiza-se no ramo da roseira a gema ou borbulha, que tenha camada 

protetora externa bem fechada, prossegue-se com a retira da gema com a casca próxima à axila 

da folha, na qual se encontra a gema. 

Posteriormente para realizar a inserção da gema da roseira saudável, é necessário 

proceder com uma abertura na casca do porta-enxerto, com o auxílio de canivete afiado, ou 

outra ferramenta cortante e precisa. 

Com a ferramenta far-se-á um corte na forma de um “T” na haste do porta-enxerto onde 

se pretende enxertar a gema, o corte deve localizar-se na região do porta-enxerto que esteja em 

torno de 10 cm do solo, como demonstrado na figura número 13. 
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Fonte: Boletim Técnicos número 100: produção de rosa de qualidade (2012). 

 

Após o procedimento da enxertia utiliza-se de uma fita para segurar o enxerto e o 

armazenamento das plantas enxertadas devem ocorrer em um ambiente controlado, protegido 

contra chuvas e com 50% de sombreamento. 

Decorridos 30 dias da enxertia, o produtor deve retirar a fita de proteção e 15 dias depois 

a primeira adubação com 10-10-10 e Torta de Mamona. Verificar se as gemas inseridas no 

porta-enxerto brotaram, caso haja sucesso na brotação basta aguardar e realizar a manutenção 

da gema enxertada para que se desenvolva vigorosamente, para que então sejam retirados brotos 

do porta-enxerto quando estes atingirem 10 a 15 cm de comprimento, deixando ao final do 

processo somente o broto proveniente do enxerto. 

Caso no momento da verificação haja ausência de brotações ou o escurecimento da 

gema ou do porta-enxerto indicam que a enxertia não foi eficiente, e as plantas devem ser 

descartadas. 

Com o êxito da enxertia é aconselhável ocorra a poda para induzir o melhor 

desenvolvimento da planta. Posteriormente, corta-se a haste acima do enxerto, entre 3-4 cm, 

para que através deste corte, possa crescer uma nova roseira, com as mesmas características da 

planta que forneceu a gema no início do processo. 

Os brotos “ladrão”, ou seja, todo aquele que surgir abaixo do enxerto, deve ser 

imediatamente eliminado, pois este impõe malefícios ao enxerto, prejudicando assim, o 

desenvolvimento da planta que se deseja cultivar, dificultando seu crescimento saudável. 
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borbulha a 

ser retirada 

Roseira que se 

deseja propagar 

Porta-enxerto com o 

corte em forma de T e a enxertia da 

gema no corte 

Figura 12 - Esquema das etapas para o preparo da enxertia por 

borbulha. 
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Fonte: Boletim Técnicos número 100: produção de rosa de qualidade (2012). 

 

Outra pratica feita na produção das mudas é através da estaquia, essa técnica é muito 

eficiente e eficaz, pois ao mesmo tempo que é a mais econômica também produz um grande 

número de mudas de rosa em menor tempo. Inicialmente o material utilizado deve ter origem 

identificada, livre de problemas fitossanitários, fresco, vigoroso e saudável. 

Na técnica são selecionadas estacas de, aproximadamente 6 cm, com uma a duas gemas. 

Se faz a limpeza da mesma, deixando apenas três folíolos de modo a garantir área suficiente 

para fotossíntese e também reduzir o risco de perda de água pela evapotranspiração. 

Utilizando-se de uma ferramenta cortante e afiada, a base da estaca deve ser cortada em 

um ângulo reto, já a parte superior em bisel para que se evite o acúmulo de água, assim 

reduzindo o risco de incidência de doenças fúngicas e do apodrecimento das estacas. Usam-se 

as estacas basais, medianas e apicais. 

 Em seguida, à estaca é plantada em substrato preparado três dias anteriores ao plantio, 

através de duas irrigações diárias. Após a preparação do substrato, à estaca deve ser afixada de 

forma que não fique totalmente enterrada, deixando as gemas livres. 

Com as estacas afixadas no substrato preparado, os sacos plásticos pretos finalizados 

são armazenados sob túneis, com altura de 60 cm com cobertura plástica antigotejo. Esta 

estrutura de túnel cria um microclima, com alta umidade relativa (UR) interna, temperatura 

adequada, com luminosidade de 70% a 75%, o qual favorece o enraizamento das estacas (Fig. 

2).  

 

Figura 13 -  Broto formado a partir da gema encaixada 
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Antes do fechamento do túnel, deve ocorrer cuidados para o desenvolvimento saudável 

e produtivo da futura muda, através da aplicação de uma solução à base de cobre, para prevenir 

as doenças fúngicas. As laterais são vedadas com areia, e as estacas ficam protegidas com 

plástico por 24 a 30 dias. A estrutura protegida possibilita o controle da temperatura interna 

pelo produtor, a qual deve atingir o máximo de 40 ºC, para que não cause grandes danos, 

gerando um ambiente úmido e propicio para o enraizamento das estacas. 

Com o progresso do crescimento dentro dos tuneis, o produtor obtém estacas enraizadas 

saudáveis, ou seja, mudas com raízes claras, visíveis, sem sintomas de toco-preto ou 

agrobactéria, sendo estas mudas propicias a serem utilizadas para o plantio no campo, nos vasos 

ou em cochos com substrato. 

 

2.11.12 Podas 

 

Após a primeira floração, é necessário fazer uma poda de limpeza, para estimular um o 

crescimento da muda e a formação de uma nova flor, tirando todos os elementos que estejam 

mortos ou secos, galhos velhos e doentes, deste modo fazendo com que a planta se revigore 

crescendo e aumentando o número de galhos que irão formar os botões florais. 

Como o cultivo e de caráter perene, não existe época exata para as podas. Em tempos 

de frio demora cerca de 60-70 dias a partir do enxerto e nas épocas de calor, cerca de 30 dias. 

Após a primeira poda a planta é controlada através do uso de “redinha” em períodos de grandes 

produções, geralmente no verão.  

Aproximadamente 50 a 60 dias depois do enxerto, nasce a primeira flor quando então é 

realizado a poda e a transferência da muda para o vaso, já com substrato preparado. 

 

2.11.13 Adubação 

 

Após a planta enxertada é retirado do saco plástico preto em cerca de 30 dias, e 15 dias 

depois a primeira adubação com 10-10-10 e Torta de Mamona. Aproximadamente 50 a 60 dias 

depois, nasce a primeira flor, quando é realizado a poda e a transferência da muda, para o vaso 

já com substrato preparado. 

Com a planta no vaso, será realizado após 10 dias a adubação, e após mais 7 dias a 

aplicação de “fértil” pois antes deste período, a aplicação deste acarretaria na queima da raiz e 

prejudicaria a gema da rosa. O cultivo da planta torna-se rentável pois não sendo comercializada 

na sua primeira poda, o processo pode se repetir, até que a venda aconteça. 



41 

 

2.11.14 Pragas 

 

As pragas mais comuns no cultivo da roseira são as mesmas presentes nas forrações 

onde seu controle é feito da mesma maneira, pois as plantas estão localizadas todas juntas nas 

estufas, assim sendo feito o controle de modo geral. 

As pragas que mais prejudicam a produção são: pulgões, ácaros, tripes, larva minadora, 

Besouros desfolhadores, cochonilhas, assim deve se ter cuidado constantemente, para que se 

evite grandes prejuízos, o proprietário faz o controle quando necessário. 

Os ácaros costumam alojar-se na superfície inferior das folhas, onde perfuram as células 

e se alimentam do conteúdo do parênquima, causando manchas amareladas na face superior, 

assim ocasionando deformações das folhas e reduzindo a capacidade fotossintética da planta, 

provocando a queda prematura das folhas. 

No cultivo da roseira a principal espécie de ácaro que assola o cultivo é o ácaro-rajado, 

de nome cientifico Tetranychusurticae Koch (Acari: Tetranychidae), este acaro possui algumas 

características especificas como coloração amarelo-esverdeada com duas manchas escuras no 

dorso do corpo.  

Este acaro pode causar folhas cloróticas e coriáceas, queda de folhas e até a morte das 

plantas, provocando perdas na produção e na qualidade das hastes. Nos cultivos em geral, os 

ácaros ocorrem em reboleiras e a infestação é, muitas vezes, detectada somente após sérios 

danos à planta, as ninfas e os adultos produzem teias que causam danos estéticos ao cultivo.  

O cultivo das roseias sofrem com a mais variadas espécies de pulgões como 

Macrosiphumrosae (L.), Macrosiphumeuphorbiae (Thomas), Aphisgossypii Glover e 

Myzuspersicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae), estes apresentam características físicas como 

corpo mole e coloração variada. 

 Esses insetos costumam viver em colônias na parte inferior das folhas e brotações, e 

sua presença causa danos diretos a muda pois sugam a seiva, ocasionam a deposição de 

substâncias tóxicas, encarquilhamento das folhas e deformações dos brotos e botões florais.  

Além de todos os malefícios diretos que os pulgões causam ao cultivo, estes insetos 

excretam uma grande quantidade de substância açucarada (honeydew), a qual promovem um 

excelente meio para o desenvolvimento de fungos, como o Capnodiumspp, os quais interfere 

na fotossíntese e retarda o crescimento da planta. Alem de causarem outros danos indiretos as 

mudas como vetores de viroses. 

As principais espécies de tripes que ocorrem em roseira são Frankliniellaoccidentalis 

(Pergande), Frankliniellaschultzei (Tribom), ThripstabaciLindeman, ThripspalmiKarny e 
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Caliothripsphaseoli (Hood) (Thysanoptera: Thripidae), estes possuem características físicas de 

coloração variáveis.  

O tripes costumam ser encontrados nas folhas, brotos e flores, onde depositam seus ovos 

no interior do tecido vegetal, nestes locais também realizam sua alimentação formando manchas 

prateadas e deprimidas nos locais atacados, pois reduzem da capacidade fotossintética da planta, 

além de causar pontos enegrecidos por deposição das fezes.  

Além dos males diretos causados a planta infestada, estes insetos também são 

transmissores de viroses, principalmente os tospovírus (INSV e TSWV), os quais causam 

rapidamente importantes perdas econômicas. 

Ocorrendo infestações nas pétalas da planta, como consequências ficam destorcidas e 

com estrias descoloridas, assim afetando o fim da produção do produtor, na fase de 

comercialização, pois tais condições afetam a qualidade do produto final, causando perda do 

valor.  

As principais moscas que assolam o cultivo de rosa são mosca-branca Bemisiatabaci 

(Gennadius) biótipo B (Hemiptera: Aleyrodidae), estes insetos causam a diminuição na 

produção ou até a morte da planta, pois tanto as ninfas, quanto os adultos alimentam-se sugando 

a seiva da roseira. Cabe ressaltar também não só os prejuízos trazidos a planta, mas também a 

perda na qualidade da flor, gerando uma diminuição comercial das flores por causa da 

fumagina.  

Para identificar a infestação do inseto no cultivo, basta sacudir roseiras com suspeita de 

infestação, os insetos adultos tendem a voar, mas logo em seguida voltam a pousar na parte 

inferior da folha. 

Além disto, as moscas-brancas também causam sérios problemas por serem vetores de 

vírus, principalmente os geminivírus, que provoca paralisação no crescimento, queda na 

produção e até a morte da planta. 

A principal espécie de Besouros desfolhadores que ocorrem em roseiras, é o coleóptero 

conhecido como vaquinha Diabroticaspeciosa (Germar) (Coleoptera: Chrysomelidae). Os 

adultos desta espécie possuem como características físicas que o identificam, um par de asas 

endurecidas, denominadas élitros, sobre um par de asas membranosas, além de, assim como as 

larvas deste tipo de Besouros desfolhadores, possuem aparelho bucal mastigador e alimentam-

se das folhas e pétalas das roseiras.  

Os Besouros Desfolhares consomem principalmente as partes mais tenras das folhas 

(limbo foliar), flores e brotações em crescimento. Causam redução na área foliar e danos nos 

botões florais das roseiras. 
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2.11.15 Doenças 

 

Do mesmo modo as doenças que prejudicam as roseiras são as mesmas das forrações, 

assim o controle ocorre da mesma forma para ambas.  

As principais causadoras de doenças graves nas roseiras são fungos como míldio, pinta 

preta, mofo branco, ferrugem, que variam sua presença de acordo com a época do ano e do grau 

de umidade.  

Os Fungicidas utilizados no cultivo são Folpan (Sem Registro), Cerconil WP, Cercobin 

500 SC, Daconil 500, Manzate 800, DithaneNT, aplicados de maneira intercalada, além dos 

Decis 25 EC, Vertimec 18 C (Sem Registro), Pirate, Talstar 100 EC também aplicados 

semanalmente. 

 

2.11.16 Custos 

 

A propriedade possui 2 estufas modelo bandeirante uma maior 20x40 960m e outra 

menor 16x48 (760m) construídas com eucalipto e plástico israelense azul (5 camadas) e plástico 

difusor (3 camadas). O custo total de construção de cada estufa gira em torno de R$ 30.000,00. 

O sistema de Irrigação utilizada na pulverização no interior das estufas teve custo total 

de cerca R$3.500,00, onde foram utilizados aproximadamente 500m de mangueira para criação 

do sistema. 

O substrato utilizado na produção é adquirido na cidade de Londrina-PR, onde o 

produtor compra em torno das 10 toneladas anualmente, tendo um custo de R$ 2.000,00. 

No cultivo geral na propriedade, utiliza-se cerca de 100.000 embalagens por ano 

totalizando em torno dos R$35.000,00, além da utilização de vasos para o cultivo das rosas que 

são utilizados em média 10.000 anualmente, variando os custos de R$0,20 – 0,50 centavos a 

unidade, também há o plástico utilizado para proteção do enxerto que é comprado por kg, 

custando R$ 9,00, e o emprego da haste nos enxertos, adquiridas por R$ 0,22 centavos. 

Ao fim de todo o processo de produção quando utilizado de muda própria, cada muda 

teve custo de cerca de R$1.60 e sendo a muda comprada o custo é de R$ 2,50. Giro de mudas 

em médias anuais é em torno de 100.000 mudas de forrações e de 45.000 mudas de rosas.  

O produtor não faz um controle rigoroso de sua produção, sendo estes dados apenas uma 

estimativa anual de seus custos, levando como parâmetro todos produtos utilizados em seu 

sistema produtivo. 
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Tabela 14 - Custos de produção e insumos anuais utilizados no cultivo de forrações e Rosas no 

Sítio Nossa Senhora de Fátima 

DESCRIÇÃO PREÇO R$ 

Substrato 2.000,00 

Plástico para enxerto 40,00 

Embalagens 35.000,00 

Vasos 4.500,00 

Haste para enxerto 1.100,00 

Fertirrigação 2.280,00 

Adubos 3.840,00 

Inseticida 1.284,00 

Fungicida 1.200,00 

Mudas 37.500,00 

Óleo Diesel 3.240,00 

Energia Elétrica  1.800,00 

TOTAL 93.784,00 

Fonte: Autor (2018). 

 

Tabela 15 - Preço de venda 

Descrição Quantidade Preço 

Unitário 

Preço Total 

Final 

Preço Venda 

MUDAS UN R$ R$ R$ 

Forração 1 0,15 0,40 1,00 

Rosas (COMPRADAS) 1 1,50 2,50 10,00 

Rosas (Produzidas) 1 0 1,60 10,00 

FORRAÇOES ANUAL 100.000 1,00 1,00 100.000,00 

ROSAS ANUAL 45.000 (un) 10.00 10,00 450.000,00 

ROSAS COMPRADAS 9.000   (un)    

ROSAS PRODUZIDAS 36.000 (un)    

Fonte: Autor (2018). 
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2.11.17 Comercialização 

 

A propriedade fica localizada cerca de 11 km da cidade mais próxima Marialva e 

também próximo ao maior centro urbano da região, Maringá, sendo assim uma ótima vantagem 

para o proprietário, pois esta proximidade facilita o transporte e a comercialização das mudas 

que é feita pessoalmente pelo empresário no CEASA e à cliente fixos, sendo o valor da venda 

de cerca de R$ 1,00 por muda de forragens e R$ 10,00 por vaso de rosa. 

Uns dos fatores que podem vir a prejudicar a sua produção é em relação a estrada por 

onde faz o escoamento de seus produtos, pois estão em mal estados de conservação, o que torna 

a pratica muito difícil em dias de chuva.   
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3 DIAGNÓSTICO 

 

 

O diagnóstico é o resultado da análise de um sistema de informações internas e externas 

da propriedade, as quais envolve a coleta ou levantamento, registros, ordenação, interpretação 

e síntese de dados, fatos e informações, comparados a uma situação desejada. A qualidade da 

informação e do dado obtido garantem confiabilidade aos resultados da análise (EMATER, 

2004).  

É um método de análise das possíveis causas de baixa produtividade ou de fatores que 

prejudicam o bom desenvolvimento da propriedade em geral.  

Esse diagnóstico do Nossa Senhora de Fátima tem por finalidade discutir alguns 

aspectos importantes sobre as atividades realizadas, visto que tais atividades são fonte de renda 

do Sr. Anderson e sua família. 

 

3.1 PRINCIPAIS OBJETIVOS 

 

• Tomar medidas corretivas dos pontos negativos da propriedade; 

• Melhorar produção; 

• Diminuir custos; 

• Controlar periodicamente as necessidades da cultura;  

• Verificar fatores que limitam a produção;  

• Tornar claro a situação da propriedade para todos os responsáveis;  

• Melhorar gestão e controle da produção; 

• Melhorar produção; 

• Aconselhar o produtor a usar somente fungicidas e inseticidas registrados para 

cultura; 

• Auxiliar o produtor a regularizar sua propriedade, adequando-se no Registro 

Nacional de Sementes e Mudas – RENASEM. 
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3.2 PONTOS FORTES 

 

• O agricultor está presente em todos os processos produtivos;  

• Conta com mão de obra familiar, o que vem a reduzir os custos; 

• Conhecimento do agricultor, e anos de experiência no ramo; 

• Rotação de princípios ativos de fungicidas;  

• Na área de preservação permanente na propriedade está de acordo com a lei nº 

12.651, de 25 de maio de 2012. 

 

3.3 PONTOS FRACOS 

 

• Uso de alguns produtos não registrados para a cultura; 

• Aplicação de defensivos sem uso de equipamento de proteção individual (EPI); 

• Há água não é usada para o consumo humano, apesar de possuir um poço tubular 

profundo; 

• Não possui um local especifico para armazenagem de agrotóxicos;  

• Não há registros sistemáticos de custos e receitas;  

• Falta de controle de custos de produção; 

• Estradas em mal estado de produção para o escoamento da produção; 

• Não tem controle da Fertirrigação e Irrigação.  

 

3.4 OPORTUNIDADE 

 

 A propriedade fica localizada cerca de 11 km da cidade mais próxima Marialva 

e também próximo ao maior centro urbano da região, Maringá, sendo assim uma ótima 

vantagem para o proprietário, pois esta proximidade facilita o transporte e a comercialização 

das mudas que é feita pessoalmente pelo produtor na CEASA e à cliente fixos e fieis não tendo 

concorrentes dentro deste mercado. O produtor também faz alguns serviços para prefeitura de 

Maringá, fornecendo mudas de forrações, e anualmente monta a Fazendinha da EMATER no 

período da Expoingá, evento que acontece todo ano na cidade, podendo assim mostrar e 

divulgar seus produtos no mercado, além do mercado da floricultura estar em expansão. 
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3.5 AMEAÇAS 

 

• Riscos climáticos como geadas, veranicos e excesso de chuva, e chuvas de pedra 

e ventos forte podem a vir destruir as estufas; 

• Derivas de produtos químicos oriundos de lavouras vizinhas;  

• Ataque severo de doenças e pragas na lavoura; 
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4 PLANEJAMENTO 

 

 

O planejamento é uma forma de organizar ideias com relação a certo tema e estabelecer 

objetivos e metas com o propósito de se atingir um determinado resultado. Para a elaboração 

de um projeto o produtor deve se preocupar com os objetivos a longo prazo e com as estratégias 

para alcançá-los, procurando definir o que e o quanto produzir (Faria, 2009).  

O planejamento da propriedade Nossa Senhora de Fátima tem como objetivo resolver 

os problemas identificados no diagnóstico e incrementar novas tecnologias de manejo, de modo 

a aumentar a rentabilidade e diminuir custos para o produtor, e adequar sua propriedade nas 

normas legais da legislação.  

 

4.1 BOAS PRÁTICAS AGRÍCOLAS 

 

As Boas Práticas Agrícolas (BPA) são diretrizes estabelecidas pelo Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento, de maneira geral consistem em guias para que o 

produtor desenvolva uma produção segura, por meio da adoção de um conjunto de 

procedimentos que organiza a propriedade, reduz a necessidade da utilização excessiva de 

insumos sem comprometer a produção e a qualidade dos produtos, através de uma agricultura 

sustentável. 

Adotando estes alicerces os produtores rurais garantem a preservação dos recursos 

naturais para as gerações futuras.  

Na produção de flores e plantas ornamentais, a BPA é imprescindível para os 

produtores, pois a pratica das medidas gera o Certificado de Produção, o qual possibilita que o 

produto receba um selo de identificação, que permite resgatar informações da origem e o 

histórico de todas as etapas da produção até a chegada do produto ao consumidor final. Além 

de que atesta a agricultura sustentável e a organização da propriedade de forma a otimizar a 

produção. 

Em suma algumas das instruções trazidas pela BPA iniciam-se pela escolha da área 

adequada ao plantio cultivo das culturas, e técnicas de manejo adequadas. 
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4.1.1 Correção da acidez e da fertilidade do solo 

 

A partir de análises químicas o engenheiro agrônomo é capaz de definir o nível de acidez 

do solo e promover a correção adequada, com a ajuda do processo de adubação. Este deve ser 

singular para a necessidade do solo e tipo de cultivo, o auxílio de um profissional além de 

essencial para definir a adubação a ser utilizada, evita desperdícios de produtos e possíveis 

contaminações do solo e da água.  

Em um cultivo em geral, os pontos que devem ser considerados na análise de solo são 

vários, como por exemplo a população de plantas e a necessidade da correção da acidez e da 

fertilidade que devem ocorrem previamente, mais precisamente 30 dias anteriores ao plantio 

das mudas, neste processo utiliza-se da aplicação de calcário dolomítico para elevar a saturação 

de bases ao um índice 70%, conforme as recomendações do bt100 produção de rosas de 

qualidade. 

Já a correção do pH deve ser realizada quando este estiver fora do valor ideal para um 

cultivo produtivo, ou seja, acima de 6.0, consequentemente, ocorre a correção da fertilidade do 

solo, aumentando a disponibilidade de nutrientes NPK isentas de cloro, pois especificamente 

para as roseiras são estes de baixa tolerância, assim aumenta a eficiência dos fertilizantes que 

serão aplicados no solo, gerando o aumento a atividade biológica no solo, o que proporciona 

uma maior produtividade com e de um bom produto final. 

Com base nas análises químicas, a correção do solo deve ser feita individualmente, a 

exemplo o Quadro 1 apresenta sugestões de adubação de acordo com a Comissão de Fertilidade 

do Solo do Estado de Minas Gerais (RIBEIRO; GUIMARÃES; ALVAREZ V., 1999). 

Com base na análise do solo utilizado para o plantio dos porta enxertos da roseiras,  onde 

se faz o uso de terra nua, constatamos através de cálculos de calagens uma necessidade de 2.150 

Kg de calcário por hectare para de elevar o V70%, visto que  o tempo de reação do calcário é 

de no mínimo 30 a 40 dias, o produtor  utiliza a linha de calcário da empresa TMF,  o CALSITE 

um calcário prontamente disponível, a base Cálcio (34,0 %Ca) e Silício (2% Si), um fertilizante 

inteligente desenvolvido para ter ação imediata na fertilidade do solo, Manutenção de pH, 

auxílio no crescimento do sistema radicular, atua diretamente na matéria orgânica, realizando 

o aumento da microbiologia do solo, melhora da CTC, melhora do V%, melhora da estrutura 

física e química do solo. A recomendação feita ao agricultor é de 100g do CALSITE 

incorporado em 150 Kg de solo nu, que será utilizado nos vasos.  

Em relação a adubação podemos identificar uma necessidade de 80 kg de N, 480 kg de 

P2O5, 80 Kg de K2O por hectare, constatando se a maior deficiência em relação ao P2O5, de 
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modo que o formulado ideal seria 06-30-06 recomendação de 1.600 Kg do formulado por 

hectare, e na proporção de 150 Kg de solo seria em torno de 90g do formulado para se suprir a 

necessidade da cultura. 

 

Tabela 16 - Adubação de plantio recomendada para a cultura da roseira para uma população 

de 64 mil a 80 mil plantas por hectare 

 

Fonte: Ribeiro, Guimarães e Alvarez V. (1999). 

 

4.1.2 Armazenamento de Agrotóxicos 

 

 Para se garantir uma produção sustentável deve-se ter essencial cuidado para com a 

contaminação do ambiente, adotando um local específico e adequado para armazenar os 

fertilizantes, adubos e outros produtos químicos utilizados na propriedade e atentando-se a 

manipulação e aplicação de produtos agrotóxicos de acordo com as recomendações técnicas e 

especificações no rótulo das embalagens. 

O armazenamento deve preferencialmente acontecer em locais fechados, ventilados, 

fresco, seguro e sinalizado com identificações. As embalagens de defensivos químicos vazias, 

são altamente poluentes do meio ambiente, portanto deve-se realizar a tríplice lavagem ou 

lavagem sob pressão nas mesmas no momento do preparo da calda, logo depois do 

esvaziamento completo da embalagem, evitando que o produto resseque e fique aderido na 

parte interna da embalagem, dificultando a sua remoção.  
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Fonte: ABNT NBR 9843-32 (2008). 

 

Como forma de sinalização de que não devem ser reutilizadas, colocadas em sacos 

fechados e enviadas aos centros especializado de coleta de embalagens, para serem 

encaminhadas por estas aos seus devidos fabricantes, responsáveis pelo descarte apropriado.  

Foi realizado uma base de custos médios para a implantação de um deposito para o 

armazenamento de agrotóxicos, atendendo assim e adequando a propriedade conforme as 

normas ABNT NBR 9843-3 1. 

 

Tabela 17 - Custos médios para a implantação de um deposito 3x3m² para o armazenamento 

de agrotóxicos. 

Material Valor R$ Mão de obra Total R$ 

Cimento 300,00 2.000,00 6.411,50 

Lajota 1.240,00   

Areia 85,50   

Pedra 120,00   

Ferragem 1.836,00   

Telhas 830,00   

Total Material 4.411,50   

Fonte: Autor (2018). 

 

Figura 14 - Deposito de agrotóxicos. 
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Fonte: Autor (2018). 

 

4.1.3 EPI 

 

No tocante da segurança no trabalho, de acordo com a Constituição Federal de 88 em 

seu artigo 200, VIII é garantido ao trabalhador ambiente de trabalho seguro e equilibrado, 

portanto o proprietário tem a obrigação de proceder com a capacitação dos mesmos para 

manuseio de fertilizantes e defensivos, primeiro socorros e higiene, além de oferecer instalações 

adequadas e Equipamento de Proteção Individual (EPI), de acordo com a lei NR 31, para 

aplicação de agrotóxico químicos. 

A contratação dos trabalhadores deve ser totalmente regida pela CLT, onde também se 

encontra a obrigatoriedade do uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), o não 

cumprimento dessas normas poderá acarretar ações de responsabilidade cíveis e penal, pois a 

intoxicação durante o manuseio ou a aplicação de defensivos químicos é considerada acidente 

de trabalho. Portanto é de dever de o empregador exigir o uso do EPI, inspecionar e repor os 

danificados e de obrigações dos trabalhadores manusear, usar e guardar os equipamentos de 

forma adequada. 

Figura 15 - Planta baixa deposito de agrotóxico. 
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Os principais EPI’s utilizados pelo trabalhador do campo para a aplicação dos 

defensivos químicos são: luvas, respirador, viseira facial, jaleco e calça, boné árabe, capuz ou 

touca (substitui o boné árabe), avental e botas. Ilustrados na figura número 17. 

 A durabilidade das vestimentas é informada pelos fabricantes e deve ser checada 

rotineiramente pelo usuário, quando vencido o prazo de segurança, as mesmas devem ser 

devidamente higienizadas para que seu descarte não agrida o meio ambiente. 

 

4.1.4 Monitoramento de pragas e controle biológico 

 

No controle de pragas e doenças que assolam o cultivo de flores e plantas ornamentais 

as utilizações de medidas preventivas são primordiais, como adquirir sementes e mudas de alto 

padrão de qualidade, que não apresentem qualquer sintoma de ataque de praga ou doença, de 

origem certificada, assim a possível necessidade de uso de defensivos agrícolas ocorrera de 

maneira mínima, conforme figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 

 

Fonte: 11ANDEF (2012). 
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Fonte: Boletim Técnicos número 100: produção de rosa de qualidade (2012). 

 

Além disto, devem ser empregados métodos integrados de manejo de pragas, que não 

causem danos ao meio ambiente e a saúde dos trabalhadores e consumidores. As técnicas a se 

dar preferência devem ser os métodos culturais e biológicos de acordo com a praga, que 

consistem em implantar os cultivos distantes de culturas muito suscetíveis, eliminar os restos 

culturais e as plantas daninhas hospedeiras das pragas, preservar os inimigos naturais, dar 

prioridade ao uso do controle biológico ou a utilização de produtos alternativos em substituição 

aos defensivos químicos. 

 Outro ponto é a ideal escolha do defensivo agrícola que será aplicado no cultivo, tal 

escolha deve basear-se em critérios técnicos, observar o registro do produto, as dosagens 

recomendadas e os períodos de carência, conforme regulamentação do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). 

Uns dos produtos alternativos que podem ser utilizados no controle de pragas da roseira 

são: o óleo de nim (Azadirachta indica, planta da família Meliaceae) (concentração ao redor de 

0,1%, 1 mL ou g/L H20). Este óleo   é um inseticida natural capaz de atuar contra pulgões, 

moscas-brancas, besouros, dentre outros. Pulverização com emulsões de sabão de coco ou 

detergente neutro (concentração ao redor de 0,3%, 3 mL ou g/L H20), para o controle de 

pulgões, tripes e moscas-brancas. 

Não sendo eficazes as técnicas culturais e biológicas, são casos em que se torna 

imprescindível o uso de defensivo, assim deve-se primeiro levar em conta os possíveis efeitos 

sobre os inimigos naturais e o grau de periculosidade ao homem e ao ambiente. Os produtos de 

largo espectro, ou seja, que controlam ao mesmo tempo um grande número de pragas e doenças, 

devem ser evitados, priorizando a utilização de produtos mais específicos.  

   Figura 17 - Armadilha para monitoramento de praga. 
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4.1.5 Organização da propriedade – caderno de campo 

 

Como exposto anteriormente um dos principais benefícios de se seguir as diretrizes da 

BAP é a conquista da certificação da produção. Um dos requisitos para obtenção do mesmo é 

manter-se uma “Caderneta de Campo”, onde deve-se registrar todas as atividades realizadas na 

propriedade o que possibilita que seja rastreado todo a histórico do produto, por isso, devem 

ser arquivados todos os registros. 

Ocorre que na propriedade Nossa Senhora de Fátima, os proprietários não mantêm este 

tipo de registro informativo, o que se revela um grande equívoco, pois além de requisito básico 

para a conquista da certificação da produção, também é de grande valia na organização da 

propriedade e todo os processos e produtos utilizados no cultivo, tornando a produção mais 

controlada e eficiente. 

O Caderno de Campo deve ser metodicamente alimentado com todos os registros 

pertinentes, como informações sobre o preparo do solo, plantio, procedência das mudas, 

detalhamento sobre aplicação de defensivos, adubações, procedimentos pós-colheita, 

comercialização, dentre outros. 

No cultivo das rosas em especifico, é necessário a divisão do plantio em parcelas com 

identificação, para que todos os tratos culturais realizados em cada parcela sejam registrados 

separadamente. 

Após o cuidadoso e rotineiro registro, todas as informações da Caderneta devem ser 

arquivadas, pois a partir dela se possibilita acessar todo o histórico de produção, isto viabiliza 

a identificação dos os lotes, contendo dados do fornecedor, produção, safra e todos os dados 

técnicos do produto. 

De posse de todos os dados registrados da etapa produtiva, segue-se outro importante 

passo o escoamento da produção, neste aspecto as anotações facilitam que este processo seja 

eficientemente planejado, atentando-se ao adequando Acondicionamento dos produtos colhidos 

em embalagens e veículos apropriados ao seu transporte. 

 

4.1.6 Cuidados com a Fertirrigação 

 

O produtor deve tomar algum cuidado com os fertilizantes utilizados na fertirrigação 

em ambientes protegidos, o primeiro ponto é a escolha dos fertilizantes utilizados em 

fertirrigação é o preço dos mesmos por unidade de nutriente. Fertilizantes utilizados na 

fertirrigação são os mais variados possíveis, sendo que a condição básica é apresentar uma 
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solubilidade tal que permita dissolvê-lo no tanque de solução estoque, na dose correspondente 

ao período de maior demanda da planta. Todo o cálculo de dimensionamento do tanque de 

solução estoque e da taxa de injeção de fertilizante tem que partir da solubilidade dos mesmos. 

Portanto, fertilizantes como o sulfato de potássio, utilizado em algumas situações onde se quer 

diminuir o potencial salino e fornecer enxofre, além é claro do potássio, tem uma solubilidade 

3 vezes menor que o cloreto de potássio, por outro lado, apresenta a metade do potencial salino 

por unidade de K aplicado. 

 Quanto ao índice salino dos fertilizantes, que promove alteração no potencial osmótico 

do solo, este é bastaste variado e, portanto, a escolha do fertilizante também tem que levar em 

consideração este aspecto. Cada cultura tem o nível de condutividade elétrica limite, a partir do 

qual a produtividade é afetada.  

É aconselhável que o produtor observe o pH a Condutividade Elétrica do cultivo, tais 

medições e ajustes efetuados com o acompanhamento de um engenheiro agrônomo podem fazer 

toda a diferença no desenvolvimento de suas plantas, o auxilio deste profissional nesta questão 

deve ser considerado, principalmente na matéria quanto ao ajuste do pH do cultivo, pois trata-

se de uma difícil tarefa, levando em consideração a escala de valores do pH ser logarítmica.  

Na pratica significa que se usará de quantidades muito pequenas de reguladores de pH 

como vimos necessário pois o pH da água utilizada na propriedade está em torno de 7,03 

devendo baixar lentamente, até que o pH esteja em torno de 6,0 durante o último mês de 

floração. Isso vai permitir a correta absolvição dos nutrientes pela planta, pois o pH da água 

influencia diretamente neste processo essencial ao crescimento, em casos em que estando o pH 

muito elevado ou muito baixo, as raízes das plantas não conseguem aproveitar os nutrientes 

adequadamente. 

Vejamos um exemplo, o aumento mínimo de “um ponto”, no caso de um pH de 6 para 

7, levando em consideração uma medição de zero a 14 em escala logarítmica, esta elevação de 

pH equivale a um aumento de 10 vezes, trazendo muitas consequências a planta. 

A variação do pH pode trazer vários malefícios as plantas, como deficiências ou excesso 

de nutrientes, sendo um sintoma visível a alteração nas pontas das folhas, a exemplo da 

ocorrência de “overfert” (excesso), um caso comum em plantas com alteração de pH, o 

resultado é um crescimento lento, baixo rendimento e, finalmente, a planta possivelmente 

morra. 

Assim um medidor de pH é de grande relevância para o controle da acidez da água em 

um cultivo “in door”, pois sendo detectado o problema, poderá adotar-se as soluções cabíveis 

em cada caso. É essencial que o produtor tenha sempre produtos específicos e de boa qualidade 
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para regular o pH do cultivo, como reguladores de pH “power”, para que o uso dos mesmos 

seja eficaz. 

No caso citado anteriormente de “overfert” a solução seria fornecer às plantas menos 

nutrientes, porem provavelmente, causaria aparecimento de outras deficiências, tendo em vista 

ser impossível controlar a quantidade de nutrientes nos fertilizantes disponíveis no mercado. 

Desta maneira, nota-se que a água contendo um pH errado, como metade dos nutrientes 

recomendados será suficiente para causar uma “overfert”, estando o pH equilibrado, a dose 

máxima recomendada de qualquer nutriente fará as plantas crescerem saudáveis e fortes, 

aproveitando-os ao máximo. 

Assim a melhor solução encontra-se na prevenção, medindo-se o pH da água 

constantemente para que seja possível ajustá-la logo nas primeiras fertilizações e mantê-lo nos 

padrões corretos, evitando qualquer deficiência futura e proporcionando a absolvição correta 

de nutrientes pela planta. 

A condutividade elétrica da água é bastante variável de acordo com as companhias de 

abastecimento da localidade do cultivo, geralmente a água que sai das distribuidoras municipais 

contém íons Cl- e H+, além de diversos outros, dependendo do tratamento conferido, sendo 

que, é praticamente impossível ser encontrada uma água totalmente pura a qual não possui 

condutividade elétrica alguma. 

Assim a condutividade da água, depende diretamente dos íons dissolvidos nelas, pois 

estes contem cargas elétricas, e é esta medição que o medidor de Condutividade Elétrica (EC) 

é capaz de fazer, trazendo a quantidade total de íons que conduzem eletricidade na solução, 

analise esta essencial, pois trazem várias implicações ao cultivo de plantas.  

Somente de posse destes resultados o produtor pode adotar medidas a suprir o 

desequilíbrio - por exemplo - se o ensaio concluir que a condutividade da água é muito alta, é 

preciso reduzir a quantidade de fertilizante adicionado ou vice-versa. 

Sabe-se que no processo de cultivo, adiciona-se nutrientes à água que será utilizada na 

irrigação, neste contado dos nutrientes com a água, ocorrem quebra de moléculas e consequente 

liberação íons, alterando a EC original desta água. Nestes casos, o medidor de EC é essencial, 

para que o trabalhador agrícola saiba exatamente a quantidade de nutrientes que devem ser 

adicionados a água, de modo a não prejudicar a planta que será regada. 

É nítida a importância em se precisar a quantidade de nutrientes a serem adicionados de 

acordo com a necessidade do cultivo, assim os equipamentos de medição são de grande valia 

nestes momentos, pois estas analises somados as informações trazidas pelos rótulos dos 

produtos a serem adicionados a água, favorecem a precisão da mistura de acordo com a 



59 

 

 
 

necessidade da planta, trazendo melhores resultados ao cultivo. Principalmente na fase inicial, 

ou seja, quando da germinação da semente ou enraizamento dos clones, o EC deve ser de 1,0 

mS/cm, posteriormente lentamente, pode-se elevar o valor de EC para 2,0 nas últimas quatro 

semanas de floração (GREENPOWER, 2018). 

 

 

4.1.7 Procedimentos adequados para realização da poda 

 

O desenvolvimento da poda é cercado de vários requisitos, ao começar pela 

utilização das EPIS adequadas, o qual não são adotados pelo proprietário do sitio Nossa Senhora 

de Fátima, seguido pela escolha de equipamentos de corte profissionais, para que se evite o 

esmagamento e/ou mascaro tecido vascular a ser cortado. 

O equipamento de tesoura escolhido além de afiado deve ser mantido limpo e 

desinfetado. Para a adequada desinfestação devem utilizar-se de uma solução 20% de 

hipoclorito de sódio (água sanitária), o emprego desde procedimento sódio toda vez que se 

termina a poda em uma roseira e inicia-se em outra, evita a disseminação de doenças fungicas 

Fonte: Greenpower (2018). 

  

Figura 18 - Medidor Digital TdsEc + PhHidroponiaAquario. 
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e bacterianas, as quais são uma ameaça a qualquer cultivo de flores, pois são facilmente 

transmissíveis entre as mudas em estufa.  

A poda correta a se fazer em roseiras, consiste no corte diagonal logo acima (5 mm) de 

uma gema e no mesmo sentido do seu crescimento, pois as roseiras apresentam ramos com 

gemas alternadas, assim, este corte evita o acúmulo de água entre a gema e o caule, o que pode 

causar podridão e morte da gema. Abaixo um exemplo de corte diagonal clássico, conforme figura 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Boletim Técnicos número 100: produção de rosa de qualidade (2012). 

NOTA: A- Forma correta de corte em diagonal e no mesmo sentido de crescimento da gema; B - Forma 

incorreta de corte com tecido vascular mascado pelo uso de tesoura de poda não afiada. 

 

 

4.1.8 Legislação vigente para produção de mudas 

 

Visto que o agricultor não possui registro para comercialização de mudas, é necessário 

a regularização de sua propriedade o quanto antes, onde deve procurar os órgãos competentes 

para se fazer a regularizações especificadas abaixo. 

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) através da Lei 6.507/77 

define muda como: “material de propagação vegetal de qualquer gênero, espécie ou cultivar, 

proveniente de reprodução sexuada ou assexuada, que tenha finalidade específica de 

plantio”. 

A muda é o ponto inicial de qualquer cultivo, por isso a importância de sua procedência 

e os cuidados com a mesma, além do registro da sua origem em “Caderno de Campo” como 

mencionado anteriormente a MAPA determina a obrigatoriedade de que o produtor de sementes 

e mudas tenha auxílio de um profissional responsável, este pode ser um engenheiro agrônomo 

ou engenheiro florestal.  

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Poda da roseira. 
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O profissional de escolha do produtor deve impreterivelmente estar no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), pois a ele é atribuído a responsabilidade técnica 

pela produção, beneficiamento, embalagem e a análise minuciosa das mudas em todas as suas 

fases no cultivo em que atua. 

Além de um profissional especializado a MAPA no artigo 11 da Lei 6.507 de 19 de 

dezembro de 1977, traz a obrigatoriedade do registro de viveiros de mudas, de forma a 

uniformizar e controlar a qualidade das mesmas. 

Toda pessoa física ou jurídica, que exerça atividade agronômica como, de produção, 

beneficiamento, embalagem, armazenamento, análise, comércio, importação ou exportação de 

semente ou mudas, devem obrigatoriamente se inscrever no Registro Nacional de Sementes e 

Mudas (Renasem).  

O agricultor também deve fazer a regularização da concessão ou licença (Outorga) ao 

Poder Público. A outorga de direito de uso ou interferência de recursos hídricos é um ato 

administrativo, de autorização ou concessão, mediante o qual o Poder Público faculta ao 

outorgado fazer uso da água por determinado tempo, finalidade e condição expressa no 

respectivo ato. Constitui-se num instrumento da Política Estadual de Recursos Hídricos, 

essencial à compatibilização harmônica entre os anseios da sociedade e as responsabilidades e 

deveres que devem ser exercidas pelo Poder concedente. (DAEE) Decreto 41.258, de 31/10/96, 

de acordo com o artigo 7º das disposições transitórias da Lei 7.663/91. 

Para realizar a inscrição, o produtor ou comerciante de mudas deve dirigir-se à unidade 

do MAPA, no Estado onde tenha sede da propriedade, e apresentar requerimento instruído com 

documentação especifica, conforme encontrado no subitem 5.1 das normas para Produção, 

Comercialização e Utilização de Mudas, as quais encontram-se oficializadas pela Instrução 

Normativa no 24, de 16 de dezembro de 2005 do Ministério Público da Agricultura, 

Agropecuária e Abastecimento. 

 Para regularizar sua situação como produtor de mudas através da inscrição no 

Renascem o produtor deve apresentar documentos como dito anteriormente, estes seriam: 

requerimento, por meio de formulário próprio, assinado pelo interessado ou representante legal, 

comprovante do pagamento da taxa correspondente; relação de espécies que pretende produzir; 

cópia do contrato social registrado na junta comercial ou equivalente, quando pessoa jurídica, 

constando a atividade de produção de mudas; cópia do CNPJ ou do Cadastro de Pessoa Física 

(CPF); cópia da inscrição estadual ou equivalente, quando for o caso; declaração do interessado 

de que está adimplente junto ao MAPA; relação de instalações e equipamentos para produção, 
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da qual conste a capacidade operacional, própria ou de terceiros; memorial descritivo, e termo 

de compromisso firmado pelo responsável técnico, conforme modelos constantes na própria lei. 

Como pode-se perceber o cultivo e a comercialização de produtos agrários encontram 

várias determinações legais, o que é muito valido quando percebemos a pluralidade de culturas 

no Brasil, a observação destes aspectos normativos é um dos pontos práticos a ser 

minuciosamente planejado, portanto deve-se observar as seguintes legislações: 

Para a abertura da empresa serão necessários registros na Junta Comercial, além do 

registro na Secretaria da Receita Federal, onde será obtido o CNPJ; na Receita Estadual, onde 

será obtida a Inscrição Estadual (caso a empresa seja sujeita ao ICMS, como empresas do setor 

de comércio, transporte ou indústria); a Prefeitura Municipal, para obtenção de Alvarás de 

Localização e Alvarás de Licença Sanitários; a Secretaria da Fazenda e ao Sindicato Patronal. 

A empresa terá também que cadastrar-se junto à Caixa Econômica Federal no sistema 

Conectividade Social – INSS/FGTS. O empreendedor deve estar atento ao Código de Defesa 

do Consumidor (Lei Nº 8.078 de 11.09.1990) e às suas especificações. A Produção de Flores e 

Plantas Ornamentais precisa estar em conformidade com a seguinte legislação: Sementes e 

Mudas. (SEBRAE). 

 

4.2 CAIXA D'ÁGUA 

 

Outro ponto observado na propriedade deve ser feito a regularização da caixa d'água 

utilizada na estufa, onde se realiza a preparação de misturas como fungicidas, inseticida e a 

fertirrigação. Esta caixa deve possuir tampa afim de se evitar deriva se produtos e a 

contaminação das pessoas que possam estar em volta, a caixa deve estar localizada fora das 

estufas em um local adequado onde se permita que após a aplicação a mesma seja lavada, de 

acordo com a figura 22. 
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Fonte: Autor (2018). 

 

O custo de implantação de uma nova caixa d´ água de 250L com tapa da marca Fortlev 

gira em torno de R$ 300 reais em média (MERLIN, 2018). 

 

Fonte: Leroy Merlin (2018). 

 

4.3 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS 

 

Em relação as estradas dentro da propriedade devem ser tomadas algumas medidas 

como recorrer a Prefeitura Municipal de Marialva, para que realizem a manutenção nas estradas 

rurais da região ou, em último caso, a contratação de uma empresa privada para a manutenção 

da estrada rural, pois estão em mal estado o que vem a dificultar o escoamento da produção, 

principalmente em dias de chuva onde se torna uma tarefa muito difícil devido a inclinação do 

terreno, conforme figura 23. 

 

Figura 20 - Armazenamento de agua para pulverização. 

Figura 21 - Caixa d'água recomendada. 
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Fonte: Autor (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 - Condições da estrada. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

Ao fim do trabalho e analises, conclui-se que uma propriedade quando bem conduzida 

e planejada pode apresentar uma alta rentabilidade e um menor dano ao meio ambiente, tendo 

assim uma produção considerada eficiente. Alguns pontos devem ser levados em consideração 

para tanto, como modificações no sistema de manejo que podem melhorar a produção e 

diminuir os custos da lavoura, além aumentar a eficiência de aplicações de agrotóxicos e 

também melhorar as condições de solo da propriedade.   

A propriedade Nossa Senhora de Fátima, foco do estudo apesar de seu pequeno tamanho 

mostrou ter um grande potencial produtivo, ainda mais quando comparada com grandes culturas 

agrícolas, onde mostra ser uma propriedade rentável, além estar bem situada e atuar em um 

mercado ainda pouco explorado no Brasil, porem durante o decorrer do trabalho constatou-se 

algumas falhas técnicas e pontuais que foram abordadas no Capitulo “Diagnostico”, mas 

brevemente, o proprietário deixa a desejar quando a adoção das Boas Práticas Agrícolas, falta 

administração financeira, alguns equipamentos de uso são ultrapassados, deficiências no solo 

utilizado nos vasos, sendo estas falhas que podem ser melhoradas.  

Porém, em um aspecto geral a propriedade apresenta grande capacidade de exploração 

e desenvolvimento, pois possui um sistema de estufas de ótima qualidade e uma produção no 

geral organizada e totalmente artesanal, além muito variada atendendo assim as diversas 

necessidade de mercado, o proprietário fora aconselhado a estar sempre procurando novas 

tecnologias, estudos e produtos de qualidade e registrados para otimização e eficiência nas suas 

atividades, sempre lembrando de ser amparado por consultorias técnicas e capacitada de um 

Engenheiro Agrônomo.  

Por fim, mas não menos importante, deparando-se com todos estes resultado, conclui-

se a clara a necessidade de assistência de um Engenheiro Agrônomo em uma propriedade, para 

que sejam adotadas técnicas de produção, eficazes de resultados satisfatórios, através de ações 

desenvolvidas por esses profissionais como gerenciamento das áreas de produção, 

acompanhamento do cultivo, aperfeiçoamento com pesquisas e o desenvolvimento de projetos 

para melhoria da produção, criação de estratégias de produção e preços do produto final, 

controle de pragas e doenças, entre outros aspectos essenciais ao um cultivo de qualidade e 

lucrativo.  
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ANEXOS 

 

 

ANEXO A - Documento de Análise de Solo 
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ANEXO B - Documento de Análise do Substrato 

 


