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Unidade de Observação (UO) 

• Local de plantio: 

– Amparo 

– 690 metros de altitude 

– Latitude 22° S 

– Argissolo vermelho-amarelo:  

• Solo ácido, baixa fertilidade natural, 
profundo, textura média e aptidão para 
culturas perenes 



Unidade de Observação (UO) 

• Sistema de plantio: 

– Tutoramento vertical 

– Alinhamento Leste-Oeste 

– Covas de 40 cm X 40 cm X 50 cm, sem aração 

– 89 plantas 

– 2,5 m entre fileiras e 1,0 m entre plantas 

– 220 m² 

– 4.000 plantas por hectare  



Unidade de Observação (UO) 

• Tecnologias: 

– Análise química do solo: 

• pH, P, K, Ca, Mg, Al, H+Al, SB, t, T, V%, m%, Ca/Mg, 
Ca/K e Mg/K 

– Análise física do solo: 

• % areia, silte e argila 

– Utilização de pluviômetro: 

• Medição diária das chuvas  



Análise química do solo 

Parâmetro Ideal Encontrado 
pH 6,5 4,6 

P (mg/dm³) > 25 4 

K (mg/dm³) > 240 160 

Ca (mg/dm³) > 1.800 220,44 

Mg (mg/dm³) > 250 24,31 

Al (cmolc/dm³) 0 0,8 

m% < 20 31,8 

Ca/Mg > 2,5 5,5 



Análise química do solo 

• Adubação de plantio (por cova): 

– 279 g de calcário magnesiano 

– 391 g de termofosfato 

– 83 g de cloreto de potássio 

• Adubação de cobertura (por planta): 

– Outubro: 108 g de nitrato de cálcio 

– Novembro: 108 g de nitrato de cálcio 

– Dezembro: 108 g de nitrato de cálcio 

 



Análise física do solo 

• Composição: 

– Areia: 39% 

– Silte: 33% 

– Argila: 28% 

 

classe textural Franco-Argilo-Siltosa 

estimativa do teor de água disponível no solo 



Utilização do pluviômetro 

• Mediação diária das chuvas: 

– Cálculo do balanço hídrico para irrigação 

 
défice de água disponível 

evapotranspiração 

escoamento superficial 

drenagem profunda 

CHUVAS 

+ 

IRRIGAÇÃO 



Utilização do pluviômetro 

• Na prática: 

– Se chover menos de 4 mm no dia anterior, irrigar 2,25 
mm de manhã e 2,25 mm à tardinha; 

– Se chover mais de 4 mm e menos de 8 mm no dia 
anterior, irrigar 2,25 mm à tardinha; 

– Se chover mais de 8 mm e menos de 16 mm no dia 
anterior, passar um dia sem irrigar; 

– Se chover mais de 16 mm e menos de 32 mm no dia 
anterior, passar dois dias sem irrigar; 

– E assim sucessivamente ... 

 

 



11 litros de água por planta por dia 





Custo de implantação – 1º ano  

ITEM VALOR (R$) PERCENTUAL (%)

Mão de obra instalação das plantas 376,00 2,30

Mão de obra instalação tutoramento e irrigação 760,00 4,64

Mão de obra tratos culturais 752,00 4,59

Mão de obra colheita 360,00 2,20

Mão de obra pós-colheita 188,00 1,15

Corretivos e fertilizantes 189,86 1,16

Mudas 3.560,00 21,73

Defensivos agrícolas 7,18 0,04

Materiais para tutoramento 1.263,19 7,71

Energia elétrica 101,76 0,62

Materiais e equipamentos irrigação 2.095,00 12,79

Equipamentos pós-colheita e armazenamento 6.031,00 36,82

Utensílios (pulverizador, escada e balde) 465,00 2,84

Outros materiais (corda de sisal e embalagem plástica) 119,28 0,73

Outras despesas 111,00 0,68

TOTAL 16.379,27 100,00

CUSTO de PRODUÇÃO LÚPULO (por grupo de gastos) - 1º ano



Custo de implantação – 1º ano  

• Na área da Unidade de Observação: 

  R$ 184,00 / planta 

 

• Por hectare:  

  R$ 99,00 / planta 



Produtividade média – 1º ano  

• New Mexico: 51 gramas de flores 

                          secas / planta  

• Cascade: 44 gramas de flores  

                   secas / planta 

• Victoria: 17 gramas de flores  

                 secas / planta 

• NF: 12 gramas de flores secas / planta 

• Saaz, Bullion, Hallertau, Spalt e  

   East Kent Goldings: insignificante 



Receita bruta estimada – 1º ano  

Variedades 
Produtividade 

(g/planta) 
Nº de 

plantas 
Produção 

(kg) 
Preço 

(R$/kg) 
Receita 

bruta (R$) 

New 
Mexico 

51 89 4,539 300,00 1.361,70 

Cascade 44 89 3,916 300,00 1.174,80 

Victoria 17 89 1,513 300,00 453,90 

NF 12 89 1,068 300,00 320,40 



Receita líquida estimada – 1º ano  

Variedades Receita bruta (R$) 
Custo de 

produção (R$) 
Receita líquida 

(R$) 

New Mexico 1.361,70 16.379,27 - 15.017,57 

Cascade 1.174,80 16.379,27 - 15.204,47 

Victoria 453,90 16.379,27 - 15.925,37 

NF 320,40 16.379,27 - 16.058,87 



Custo de produção – estimativa  
2º ano  

ITEM VALOR (R$) PERCENTUAL (%)

Mão de obra tratos culturais 752,00 43,54

Mão de obra colheita 360,00 20,84

Mão de obra pós-colheita 188,00 10,89

Fertilizantes 189,86 10,99

Defensivos agrícolas 14,36 0,83

Energia elétrica 101,76 5,89

Outros materiais (corda de sisal e embalagem plástica) 121,08 7,01

TOTAL 1.727,06 100,00

ESTIMATIVA CUSTO de PRODUÇÃO LÚPULO (por grupo de gastos) - 2º ano



Receita líquida estimada – 2º ano  

Variedades 
Receita bruta 

(R$) 
Custo de 

produção (R$) 
Receita 

líquida (R$) 

Prazo para 
pagamento 

do 
investimento 

(anos) 

New 
Mexico 

2.723,40 1.727,06 996,34 

7 a 15 

Cascade 2.349,60 1.727,06 622,54 



Conclusões  
(observações importantes)  

• Observações positivas 

• O que pode ser testado para melhorar 

• Observações negativas 

 

 



Observações positivas 

NÃO 

SIM 



Observações positivas 

ADUBAÇÃO 

+ 

IRRIGAÇÃO 

MENOS 

PRAGAS E 

DOENÇAS 



O que pode ser testado para melhorar 



O que pode ser testado para melhorar 



O que pode ser testado para melhorar 



O que pode ser testado para melhorar 



O que pode ser testado para melhorar 

New Mexico 



O que pode ser testado para melhorar 

• Redução da adubação nitrogenada  

   em 1/3, visando ao aumento da  

   relação flores/folhas. 



Observações negativas 

• Tendência à bienalidade 
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