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Valore ad essere raccolto:  € 106.284,08 (Valor a ser recolhido: R$ 637.704,48) 
 

N.B.: Se il trattore (Progetto Nº 2) fosse stato già finanziato, quest’importo si ridurrebbe a € 57.117,42 
(OBS.: Se o trator (Projeto Nº 2) tivesse sido já doado, esta importância se reduziria a R$ 342.704,52) 
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1. Introdução: 

 
Desde sua idealização, a Escola Técnica 

Família Agrícola – A Partilha (ETFAP) tem buscado 

potencializar sua atuação na região em que está 

inserida através de metodologias e aplicabilidades 

pertinentes à realidade de seus discentes (jovens 

filhos de agricultores) e da comunidade. 

 

A consolidação desta atuação transcorre de 

vários processos, do pedagógico ao social, além do 

importante processo de capacitação técnica. Para tal, a implantação de projetos 

agrícolas em sua estrutura física é essencial para o desenvolvimento das atividades 

práticas, para o desenvolvimento de pesquisas e estudos científicos necessário ao 

curso técnico em agropecuária. Além disso, justifica-se pela capacidade de alcançar 

uma sustentabilidade produtiva num futuro próximo, ou seja, produzindo o alimento 

consumido pelos alunos, professores e corpo administrativo; e comercializando parte 

da produção para custear projetos educacionais e de infraestrutura. 

 

Este projeto trata das etapas de plantio à colheita de abóbora do tipo “moranga” 

(Cucurbita Maxima Duchesne), apresentando também os processos, equipamentos 

para aquisição e estruturas necessárias para o sucesso deste cultivo na ETFAP.  

 

2. Objetivo: 

Fornecer informações técnicas relativas ao plantio de abóbora na fazenda “A 

Partilha”: plantio, tratos culturais, manejo e colheita, objetivando a exportação dos 

frutos. 

 

3. Justificativa: 
 

A abóbora é uma hortaliça muito popular e apreciada por sua versatilidade 

culinária e valor nutricional, que promove grande apelo econômico e social 

principalmente na região Nordeste do País, cujos frutos tem forte aceitação no 

mercado. Nesta região destacam-se em produtividade os Estados do Rio Grande do 

Norte, Sergipe e Bahia, alavancados pelas espécies C. maxima e C. moschata, uma 

vez que conseguem se adaptar a diferentes condições edafoclimáticas, aparentando 

hábitos de crescimento, caracteres morfológicos, organolépticos e características 
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nutricionais variáveis, além de resistência a algumas doenças (Ferreira et al. 2017). O 

ciclo produtivo curto da espécie e a oportunidade no mercado interno (o Nordeste é a 

região que mais consome abóbora) e 

externo (está na lista de produtos agrícolas 

que o Brasil exporta) torna o cultivo numa 

atividade viável e possibilitaria uma boa 

rentabilidade de negócio para ETFAP. 

 

4. Descrição Geral e Área de Implantação: 
 

O cultivo de abóbora será implantado entre a Mesorregião Metropolitana de 

Salvador e a Mesorregião do Nordeste Baiano, entre os municípios limítrofes Pojuca e 

Araçás. A cidade de Pojuca abrange uma área da unidade territorial de 

aproximadamente 314,932 km² do Estado da Bahia, com uma população estimada de 

39 519 habitantes (IBGE, 2019). Está situada a 67 km da capital baiana e suas 

principais rodovias de acesso são: BA-093, BA-504 e BA-507. 

A cidade em que a ETFAP está localizada apresenta um clima tropical do tipo Af 

(tropical úmido ou superúmido) de acordo com a Köppen. A temperatura média e 

pluviosidade média anual são 24,2 °C e 1570 mm, respectivamente. No que diz respeito 

ao solo, predominam terras arenosas e argilo-silicosas, existindo também terras 

humíferas. O uso do solo é bastante diversificado, com destaque para agricultura, 

pecuária, reflorestamento e extração de petróleo e gás natural. 

A área destinada para o plantio (12 ha) possui uma superfície regular e é 

facilmente trabalhável, além do mais, na parte em que o terreno apresentar uma 

declividade superior a 3%, o plantio será realizado em nível. O espaçamento utilizado 

entre plantas será de 4m x 3m com duas plantas por cova, buscando-se obter uma 

massa de frutos maiores. A estrada principal para o tráfego de veículos tem largura 

mínima de 6 metros, ligada a BA-093, rodovia estadual para o escoamento do produto. 

 

5. Etapas para Implantação do Projeto: 

 

 - Pré-Plantio 

Antes da implantação do projeto agrícola será necessário o investimento em 

equipamentos permanentes, tais como um trator + implementos e reforma de estruturas 

para classificação e armazenamento dos frutos. Nessa etapa do projeto também é 

imprescindível a realização do planejamento de análise, correção e preparo do solo. 
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- Análise e correção do solo  

Para se fazer o preparo eficiente do solo é necessário a realização da análise e, 

se necessário, a correção do mesmo. A análise do solo irá consistir na retirada de uma 

amostra do perfil de solo adotando duas profundidades (0-10 cm e 10-20 cm) em zigue-

zague na área de plantio para verificar o nível de acidez do solo, os nutrientes presentes 

no mesmo, facilitando a definição do adubo para aplicação na área. A abóbora se 

desenvolve bem em solos com pH entre 6,0 e 6,5. 

 

Os resultados da análise fornecerão conhecimento das características do solo, 

que possibilitará elaborar um programa de fertilização para cultura e conduzi-la da 

forma correta. Ademais, caso seja necessário fazer uma calagem para elevar os níveis 

de cálcio e magnésio, esta será feita de 60 a 90 dias antes do plantio, de modo que, o 

calcário seria distribuído em toda área e incorporado ao solo pela aração e gradagem. 

 

- Preparo do solo 

O preparo do solo terá por objetivo romper camadas compactadas, facilitando o 

desenvolvimento inicial das raízes da planta, uma vez que, a área em que o plantio será 

realizado não tem um histórico agrícola. Sendo assim, neste caso específico, será 

realizada a roçagem na área, além da necessidade de efetuar duas arações (20 a 35 

cm de profundidade) e uma gradagem para cultura da abóbora. A gradagem será feita 

com grade niveladora de discos, com objetivo de destorroar e “aplainar” o solo arado, 

complementando assim, a aração e precedendo o sulcamento. Também, antes do 

sulcamento, será feita a irrigação da área, três a quatro dias antes do plantio. O preparo 

do solo é indispensável, pois facilitará as operações posteriores ao plantio, como 

irrigação e movimentação de pessoas e máquinas na área.  

 

- Combate às formigas cortadeiras 

O combate às formigas consistirá na aplicação de métodos e utilização de 

produtos (iscas granuladas) para prevenir ataques da mesma sobre a área de plantio. 

Esta praga causa os maiores prejuízos a plantios agrícolas, podendo destruir plantios 

inteiros. Logo, é necessário a intervenção e supervisão precoce da área como forma 

de verificar os olheiros e localidades em que a mesma esteja ocorrendo. É importante 

fazer um repasse na área para verificar se ocorreu a eliminação dos formigueiros. 

Durante a condução do cultivo será feito um monitoramento como forma de evitar a 

proliferação dos formigueiros.  
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- Plantio: 

O plantio da abóbora será realizado através de sementes selecionadas, no 

primeiro semestre do ano, aproveitando-se do regime de chuva da região (Abril-Julho), 

embora a cultura proporcione sua produção durante todo o ano, quando auxiliada por 

um sistema de irrigação na época de sequeiro. O semeio será realizado de forma direta, 

ou seja, as sementes são colocadas diretamente no solo (local definitivo) para 

germinação. 

 

- Espaçamento e sulcamento 

Alguns agricultores da região que cultivam variedades locais plantam 

normalmente com grandes espaçamentos entre 

fileiras (6,0m x 2,5m; 6,0m x 1,5m) pois consorciam 

a cultura com milho e/ou banana, por exemplo, 

além de conduzirem o plantio com duas, plantas 

por cova.  

Para este projeto será adotado o 

espaçamento 4m x 3m com duas plantas por cova 

visto a variedade escolhida para comercialização 

(Moranga). 

O sulco será aberto com sulcadores, o que 

deve ser feito à uma profundidade de 20 cm, no 

espaçamento de três metros entre as linhas de 

cultivo e será utilizada como balizamento para o plantio, para realização de adubação 

química e orgânica. Dentro de cada sulco, serão distribuídas covas na densidade de 

plantio mencionada acima, com o auxílio de enxada. 

 

6. Tratos Culturais: 

 
Consiste num conjunto de práticas que permitem a expressão máxima do 

potencial produtivo de uma lavoura, isso quando realizadas de forma correta, na época 

adequada e de acordo com a espécie produzida. 

 

 Desbaste 

A prática desta técnica será realizada quando as plantas apresentarem entre 

duas a três folhas definitivas, retirando-se então, a(s) planta(s) menos desenvolvida(s), 

de forma a não provocar injúria ou dano na que permanecerá. O solo deverá estar 

úmido para diminuir o estresse causado as plantas. 
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 Condução de ramas 

Consistirá em orientar o plantio e direcionar o crescimento das ramas das faixas 

destinadas ao trânsito, o que facilitará as capinas, adubações e colheita. Essa técnica 

poderá ser realizada somente quando as ramas ainda não estiverem fixadas 

firmemente ao solo e em plantas que ainda não frutificaram. 
 

 Adubação do plantio 

Vidigal et al. (2004) recomendaram que seja realizada adubação química com 

nitrogênio seja parcelada em três aplicações, enquanto a de potássio duas aplicações, 

sendo a primeira adubação com 25 dias após o plantio, a segunda quando surgirem às 

primeiras flores e a terceira, quando a planta estiver em frutificação. Entretanto, apesar 

de buscar informações na literatura especializada para cultura, a adubação do plantio 

nesse projeto deverá ser realizada de acordo com os resultados da análise do solo e 

posterior consulta aos técnicos agrônomos da ETFAP. 
 

 Polinização 

A Fazenda “A Partilha” dispõe de um rico fragmento florestal conservado que 

favorece os polinizadores naturais da abóbora (insetos, principalmente abelhas). 

Considerando ainda a importância da polinização para a produção dos frutos, quando 

for necessário fazer pulverizações para controle de pragas, tais como lagartas, estas 

deverão ser realizadas ao final do dia para que não interfiram na atividade polinizadora 

das abelhas, que geralmente ocorre no período da manhã. 
 

 Controle as plantas daninhas 

As plantas daninhas serão controladas com capinas manuais e mecânicas, em 

operações isoladas ou combinadas, mas evitando a capina química. Essa operação 

deverá ser realizada especialmente na fase inicial do cultivo, com a eliminação das 

plantas invasoras por meio da enxada nas proximidades das hastes. A continuidade 

desta técnica diminuirá com o crescimento da cultura. 
 

 Controle de pragas 

De acordo com Ramos et al. (2010) as principais pragas causam prejuízos no 

cultivo de abóboras são a broca das cucurbitáceas (Diaphania nitidalis e D. hyalinata) 

– lagartas que atacam folhas, brotos novos, ramos e frutos, abrindo galerias e 

destruindo a polpa levando, ainda, ao apodrecimento –; a mosca branca (Bemisia 

tabaci) – alimentam-se da seiva, introduzem toxinas nas plantas e transmitem viroses 

–; e os pulgões (Aphis gossypi) – os quais atacam e deformam brotos e ramos novos. 

Para controle e mitigação dos danos causados por essas pragas, será realizada a 
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rotação de culturas na área de plantio, a eliminação de plantas com sintomas de virose 

e destruição de restos culturais.  

 

Quando necessárias, pulverizações serão realizadas para o controle de brocas 

e mosca branca, respeitando-se a normas estabelecidas e produtos registrados no 

Ministério da Agricultura. 

 

Menciona-se também o ataque de formigas cortadeiras, fazendo-se necessário 

seu combate antes do plantio, como já mencionado, mas também durante o 

crescimento da cultura. 
 

 Manejo da irrigação  

O sistema de irrigação implantado será por gotejamento, com uma linha de 

mangueira por fileira de plantas, com vazão máxima de 4 L./h-(4 litros por hora). 

Esse sistema de irrigação maximizará o uso da água, aumentará a produtividade 

e possibilitará menor custo com mão de obra e energia. 

 

7. Colheita:  
 

A colheita deverá ser realizada entre 120 e 150 dias ou quando houver o 

indicativo do ponto de colheita, isto é, as ramas e folhas apresentarem amarelecimento, 

pedúnculo secos e casca resistente à penetração da unha (Filgueira 2008). Será feita 

manualmente, usando-se uma tesoura de poda afiada e higienizada, deixando-se 5 cm 

do pedúnculo para evitar uma maior susceptibilidade do fruto a podridões.  

Após a colheita, os frutos serão deslocados e armazenados até um galpão 

arejado nas dimensões (21 m x 32 m), onde permanecerão até o transporte final. 
 

8. Comercialização dos Frutos:  
 

De forma geral, será realizada uma seleção e classificação dos melhores frutos para a 

exportação, enquanto os que não atenderem os requisitos exigidos serão utilizados para consumo 

e alimentação dos discentes. O excedente poderá ser comercializado na feira livre do município.  

Ficará acordado do próprio comprador realizar o transporte dos frutos até o local de 

venda. 

 

9. Cronograma Físico-Financeiro: 

Custo de exploração de 12 hectares de abóbora em área da Escola Técnica Família 

Agrícola “A Partilha”: 
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Serviços Unidade Quantidade Preço Unitário (R$) Custo Total (R$) 

Etapas pré-plantio 

Aquisição de trator + 

implementos  
Unid. 1 295.000,00 295.000,00 

Aquisição sistema de 

irrigação 
Unid. 60 3.027,09 181.625,40 

Reforma de galpão para 

classificação e 

armazenamento 

Unid. 1 89.709,08 89.709,08 

Combate à formiga 

cortadeira 

d/h 
15 120,00 1.800,00 

Análise e correção solo  d/h 1 300,00 300,00 

Preparo solo - tratorista 

(roçagem, aração e 

gradagem)  

d/h 30 120,00 3.600,00 

Profissional técnico d/h 1 3.010,00 3.010,00 

Subtotal 575.044,48 

 

Plantio 
Aquisição sementes Unid. 30000 0,30 9.000,00 

Plantio manual  d/h 15 120,00 1.800,00 

Adubação plantio d/h 15 120,00 1.800,00 

Subtotal 12.600,00 

 

Etapas pós-plantio 

Capina  d/h 30 120,00 3.600,00 

Desbaste, condução de 

ramas 
d/h 30 120,00 3.600,00 

Adubação d/h 15 120,00 1.800,00 

Manejo fitossanitário d/h 60 120,00 7.200,00 

Colheita, classificação e 

acondicionamento 
d/h 15 120,00 1.800,00 

Subtotal 18.000,00 

 
h/m (horas máquina); d/h (dias homens); Unid. (unidade) 

Insumos Unidade Quantidade Preço Unitário (R$) Custo Total (R$) 

Corretivo kg 5000 1,20 6.000,00 

Ureia kg 600 6,00 3.600,00 

Superfosfato simples kg 480 7,00 3.360,00 

Cloreto de potássio kg 720 8,00 5.760,00 

Adubo orgânico  t 10 140,00 1.400,00 

Isca granulada kg 10 24,00 240,00 

Defensivo natural l 100 117,00 11.170,00 

Subtotal 32.060,00 

 
l/kg = Litros ou quilograma de produto; Unid. (unidade) 

 

 

Pré-plantio 575.044,48 

Plantio 12.600,00 

Pós-plantio 18.000,00 

Insumos 32.060,00 

Total 637.704,48 

 

Custos Totais (R$): 



10 

 

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Atividades 
Meses do ano 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Limpeza da 

área (roçagem 

trator) 
 x           

Combate à 

formiga 

cortadeira 
 x           

Análise e 

correção solo 
 x           

Preparo solo   x     x     
Abertura covas   x          

Plantio    x x x x  x x x  
Adubação 

plantio 
   x     x    

Desbaste e 

condução ramas 
    x        

Controle 

plantas 

daninhas 

 
  x x x   x x x  

Adubação     x x    x x  
Irrigação         x x x x 

Tratamento 

fitossanitário 
    x x x x  x x x 

Colheita         x x x x 
Transporte e 

comercialização 
        x x x x 
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Il costo per realizzare una 

p i a n t a g i o n e   d i   z u c c a, 

con 12 (dodici) ettari di ampiezza: 

 6 Reais  = 1 Euro 

 R$ € 

1ª tappa: Pre-piantagione 

Trattore + i suoi accessori per lavorare la terra ¹ 295.000,00  

Sistema d’irrigazione 181.625,40  

Riforma del vecchio cappannone per adibirlo a deposito 89.709,08  

Battaglia contro le formiche 1.800,00  

Analisi per la correzione del suolo 300,00  

Operatore del trattore per la preparazione del suolo 3.600,00  

Consulenza di un professionale tecnico 3.010,00  

 575.044,48 95.840,75 

2ª tappa: Piantagione 

Semi, concimazione e mano d1opera 12.600,00 2.100,00 

3ª tappa: Post-piantagione 

Diserbo, sfoltimento, concimazione, gestione, raccolto 18.000,00 3.000,00 

 

Imput agricoli 32.060,00 5.343,33 

   

TOTALE 637.704,48 106.284,08 

 

_____________________ 

¹ L’acquisto del trattore e dei suoi accessori permetterà di realizzare molte altre coltivazioni e lavori che saranno 

molto importanti e necessari per la manutenzione di tutte le attività della Scuola Agraria. 

 

 

Giorgio G. Vaccari – Presidente da Fundação Franco Gilberti 

 

Salvador (BA), 31 marzo 2021 


