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RESUMO 
 
 

BURCI, Luís; MILAN, Almir. Levantamento, diagnóstico e planejamento – Sitio 
São José. 2017. 106 p. Agronomia – UNICESUMAR, Maringá, 2017. 
 
 
O cotidiano de uma propriedade rural, além de complexa, necessita de um 
planejamento. O sitio São José, de propriedade do Sr. Ricardo Favoretto, 
desenvolve suas atividades no cultivo de cereais, como: soja (Glycine max), milho 
(Zea mays), trigo (Triticum spp.) e aveia (Avena sativa). O trabalho teve início, com 
uma busca de dados que caracterizavam a propriedade, levantando todos os fatores 
que indicavam as atividades desenvolvidas. No segundo momento, estes dados 
foram avaliados demonstrando os pontos fracos e fortes do negócio rural. Após feito 
todo um estudo, utilizando a experiência do produtor e os conhecimentos adquiridos 
pelos alunos no decorrer do curso de Agronomia, buscou- se a melhoria dos pontos 
fortes e correção dos pontos fracos, sempre de acordo com a legislação, visando 
atender as exigências econômicas, sociais e ambientais. O estudo ganhou destaque 
ao demonstrar as vantagens na inclusão da rotação de culturas. Pôde ser 
implantando o cultivo do trigo mourisco (Fagopyrum esculentum), nas safras de 
verão, com as culturas de soja e milho e na safra de inverno as culturas de trigo, 
aveia e consórcio milho/Braquiária spp. Houve aumento da produtividade, 
diminuindo os custos com fertilizantes, adicionando maior quantidade de palhada ao 
solo e melhorando as condições físicas, químicas e biológicas do lote. 
 
Palavras-chave: Produtividade; Rotação de Cultura; Trigo Mourisco 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A demanda por alimentos aumenta de forma proporcional de acordo com o 

crescimento populacional. Estimativas do INED (2015) mostram que em 2050 a 

população passará a ser de aproximadamente 10 bilhões de pessoas, isso significa 

que a produção de alimentos terá que aumentar para suprir esta demanda. O Brasil 

se tornou um dos maiores produtores de alimentos do mundo, com isso, é um 

protagonista no que tange a erradicação da fome no mundo.  

Segundo Miranda (2016) para calcular a potência que o país possui de 

alimentar sua população, faz-se uma relação produção/número de habitantes, caso 

o resultado seja abaixo de 250 kg/pessoa/ano, significa insegurança alimentar, isto 

citando apenas a produção de grão. Quando isso ocorre, os países importam 

alimentos para conseguir manter a segurança alimentar da sua nação.  

Utilizando o exemplo acima, o Brasil consegue exportar alimentos, pois a 

estimativa de produção, segundo a CONAB (2017), está em torno de 237 milhões de 

toneladas de grãos, para uma projeção da população, segundo o IBGE (2010) em 

207 milhões de pessoas, ou seja, a relação está em torno de 1144 kg/pessoa/ano, 

isto apenas para produção de grãos, mas especificamente para soja, milho, feijão e 

trigo. Por estes dados que o Brasil tende a se consagrar como um dos principais 

países exportadores de alimentos do mundo. 

Segundo Brum et al. (2005) a introdução dos grãos no país, trouxe um novo 

conceito de agronegócio Brasileiro, não apenas pelo volume físico, mas também 

pela necessidade de uma administração de qualidade, por parte dos produtores e 

fornecedores. Além do mais, este novo conceito proporcionou uma maior 

competividade entre os produtores nacionais e internacionais, gerando tecnologias 

para o aumento da produção e incentivo do governo (ROESSING; SANCHES; 

MICHELLON, 2005).  

O Brasil ainda pode aumentar sua produção de grãos, devido à existência de 

áreas que ainda não foram exploradas, lavouras que estão sendo utilizadas de 

forma inadequada e também pela alta demanda do produto, que possui vários 

destinos, como a exportação, consumo in natura, processamento industrial e 

alimentação animal (SILVA; LIMA; BATISTA, 2010). 

Assim, faz-se necessário à existência de uma relação positiva entre os vários 

fatores que atingem a produtividade, como: Genética, clima, manejo, pragas, 



11 

 

doenças, além de um bom gerenciamento, procurando sempre atender aos 

principais pontos da administração propostas por Fayol (1916): Planejar, Organizar, 

comandar, coordenar e controlar. 

O processo administrativo começa pelo levantamento de todos os dados da 

propriedade, após tem-se a fase de diagnóstico, onde os dados são transformados 

em informações e por último o planejamento, sendo estas três fases contidas neste 

trabalho.  

Cada etapa possui diferente importância, o levantamento com o intuito de 

listar, de maneira qualitativa e quantitativa, todo processo que ocorre na propriedade 

e todos os materiais disponíveis para serem utilizados neste desenvolvimento. O 

diagnóstico, por sua vez, aponta os pontos fortes, pontos fracos, ameaças e 

oportunidades da propriedade. Por último, o planejamento é feito com o objetivo de 

melhorar os pontos fracos, aperfeiçoar os pontos fortes, mantendo-os rentáveis e 

procurar algumas oportunidades no mercado, tornando o produtor mais competitivo. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Este estudo, levantamento, diagnóstico e planejamento foram realizados 

como trabalho de conclusão de curso de Agronomia, como forma do aluno 

demonstrar e colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos durante os 

cinco anos de graduação e também uma oportunidade de contato direto com o 

produtor, orientando, avaliando e auxiliando-o na tomada de decisão. Assim, o aluno 

terá uma noção de como funciona o mercado de trabalho, conseguindo adquirir 

experiência e uma melhor preparação para o futuro. 

Durante este período de trabalho na propriedade, os alunos são colocados 

em situações corriqueiras de uma propriedade rural que obrigará ele a pensar e agir 

como um profissional. Além do mais, este trabalho tem por objetivo mostrar os 

ambientes da propriedade rural, divididos em internos como: Pontos fracos e fortes e 

externos como: Oportunidades e ameaças da propriedade, que na maioria das 

vezes o produtor não consegue enxergar durante o seu trabalho, devido à 

comodidade e a falta de tempo. Com este trabalho, os alunos foram capazes de 

interpretar todos estes dados, com orientação de um professor, demonstrando uma 

solução ao produtor, com intuito de melhorar sua cadeia produtiva. 
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3 OBJETIVO 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho tem como objetivo geral, realizar um “check-list” em toda a 

propriedade rural e em todas as atividades realizadas nela, buscando demonstrar ao 

agricultor, na parte teórica e técnica, as irregularidades encontradas, apresentando 

soluções; Os pontos fortes, com as formas de aperfeiçoá-los e dar continuidade no 

processo; As oportunidades que o mercado oferece e as ameaças que pode afetar o 

proprietário. As soluções são baseadas em estudos e pesquisas, buscando sempre 

uma produtividade rentável e sustentável. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Com este levantamento, diagnóstico e planejamento são apresentadas 

algumas melhorias para cumprir a legislação, segurança do trabalhador, diminuir o 

impacto ambiental e tornar a cadeia de trabalho mais sistematizada, diminuindo 

custos sem apresentar queda na produtividade. Entre os objetivos estão: 

 Demonstrar ao produtor a importância de uma análise de solo 

para fins de adubação, aptidão agrícola, seguro e aquisição do crédito rural. 

 Alertar sobre os perigos que o manejo inadequado dos 

defensivos agrícolas pode trazer para o ambiente. 

 Montar um sistema de rotação de culturas, demonstrando as 

vantagens econômicas e ambientais. 

 Orientar sobre as leis dos agrotóxicos, indicando a melhor 

maneira de armazenamento, tríplice lavagem, uso de E.P.I, escolha do 

melhor defensivo e condições adequadas para aplicação. 

 Demonstrar a importância econômica e ambiental da 

implantação do consórcio milho/brachiaria spp. 

 Analisar o controle de pragas, doenças e plantas invasoras, 

utilizados pelo produtor buscando aprimorá-lo e torná-lo mais eficiente, 

através de um manejo integrado. 
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4 LEVANTAMENTO 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE 

 

A propriedade escolhida para este trabalho situa- se no município de Maringá, 

estado do Paraná, localizada na PR-454, estrada 200, lote 29-A e com área de 

aproximadamente 25 hectares. O sitio tem por nome São José, de propriedade do 

Sr. Ricardo Favoretto que baseia suas atividades econômicas no plantio de soja na 

safra de verão e milho na safra de inverno, alternando de acordo com o preço com 

as culturas de trigo e aveia.  

 

4.1.1 Infraestrutura 

 

 A infraestrutura da propriedade pode interferir de forma positiva ou negativa 

no desenvolvimento das atividades locais. A infraestrutura inclui todos os fatores que 

circundam a propriedade, como: benfeitorias, energia elétrica, água, formas de 

comunicações, estradas entre outras. 

 

a) Energia elétrica 

 

A energia utilizada na propriedade é fornecida pela empresa COPEL- 

Companhia Paranaense de Energia, constituída de uma rede bifásica (duas fases e 

um neutro, com tensões de 127V e 220V) que é utilizada para suprir a necessidade 

da residência do Sr. Ricardo, para o galpão onde são armazenados os maquinários 

e os insumos agrícolas, para o pequeno armazém dos defensivos agrícolas e para 

uso da bomba do poço semi-artesiano. A propriedade não possui nenhum outro 

equipamento que necessita de energia elétrica oriunda da COPEL. 

 

b) Água 

 

A água utilizada para consumo próprio é oriunda de poço semi-artesiano, com 

120 metros de profundidade, possuindo um sistema de bombeamento para 
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superfície. Sua vazão chega aproximadamente a 400 litros por hora e está 

localizado atrás da sua casa, no mesmo quintal. 

A água da chuva é utilizada na calda de defensivos agrícolas e lavagem dos 

maquinários e ficam armazenados em um tanque de capacidade 20 mil litros, 

localizado do lado do barracão, onde a água é captada pela calha e transportada até 

o tanque. 

Observando este cenário, foram realizadas duas amostragens da água, a 

primeira foi da água oriunda do poço artesiano (Tabela 1). 

A outra análise foi coletada diretamente do tanque que armazena a água da 

chuva, esta foi feita com o objetivo de analisar os fatores químicos e físicos que 

podem interferir na qualidade da calda de defensivos (Tabela 2). 

 

Tabela 1 - Resultado da análise de água utilizada para consumo humano. 
Fatores Resultado Permitido Unidade de medida 

Ph 6,5 6 a 9,5 Un. pH 
Ferro 0,1 0,3 Mg/L 
Microcistinas 0 1 Ug/L 
Coliformes Totais 0 AUSENTE Ausência em 100 ml 
Coliformes Termotolerantes 0 AUSENTE Ausência em 100 ml 
Alumínio 0 0,2 Mg/L 

Fluoreto 0,6 1,5 Mg/L 
Turbidez 0,4 5 UT 
Cloro Residual 0,7 5,0 Mg/L 
Cor 3,5 15 uH(Unid. Hazen) 
Fonte: Laboratório de Água e Alimentos – UEM - Março, 2017. 

 

Tabela 2 - Resultado da análise da água utilizada na calda dos defensivos. 
Parâmetros Resultado Permitido Unidade de Medida 
Ph 7 7,3 uP 
Turbidez 1 <5 NTU* 
Dureza Total 28 550 PPM 
Dureza Ca/MgCO3 26 71 a 142,4 PPM 
Ferro AUSENTE 0,01 Mg/L 
Alumínio AUSENTE >2 Mg/L 
Fonte: Laboratório de Água e Alimentos – UEM - Março, 2017. 
*NTU – Unidade de Turbidez Nefelométrica - >5 considerada água clara. 
 

 Conforme os resultados, concluímos que a água utilizada é de boa qualidade, 

não causando problemas no consumo do ser humano e também não interferindo 

negativamente na calda dos defensivos. 
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c) Comunicações 

 

Para fins de comunicação é utilizada uma central telefônica fixa da empresa 

“OI”, dois telefones celulares pré-pago da empresa TIM, com serviços de telefonia e 

internet 4G, porém esta última, pouco utilizada pelo produtor. Segundo o proprietário 

“A internet é uma ótima tecnologia, porém quando usada de forma incorreta passa 

ser a pior opção e inimiga da população”.  

 

d) Estradas e acessos 

 

Em território urbano, as estradas são de boa qualidade e ao chegar a território 

rural, no trevo que dá acesso a propriedade São José, a estrada foi pavimentada 

ainda pouco tempo atrás e apresenta boas condições de tráfego sem restrições de 

uso. 

Itinerário 

Entrando na cidade de Maringá pela BR 376, saindo de Sarandi-PR, contorno 

norte (9 km), saindo à direita, sentido estado de SP, avenida Morangueira – PR 317 

(2,1km); saindo a direita, venda 200 – PR 454 (1,9 km); Sitio São José à esquerda; 

Sede do proprietário, seguindo por 200 metros, a partir da entrada do sitio São José, 

à direita (Figura 1). 

 

Figura 1- Trajetória de acesso ao sitio São José. 

Fonte: Google Mapa 11/2016, adaptado pelo autor. 

Sitio SÃO JOSÉ 
Ponto de Partida 

Sarandi, PR 
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e) Benfeitorias 

 

A propriedade dispõe de uma casa de alvenaria, onde residem Sr. Ricardo e 

esposa, Sra. Neuza, possuído três quartos, sendo um suíte, sala, cozinha e 

banheiro. A área total da casa é de 180m². 

Nas proximidades, mas especificamente ao lado da casa da família, 

encontramos uma tulha de madeira, com pé direito medindo dois metros, em 

péssimas condições, onde são armazenados defensivos agrícolas, sementes, 

bombas costais e algumas ferramentas de uso pessoal, possuindo uma área total é 

de 20m². 

 Do outro lado da residência principal, encontramos um galpão de alvenaria, 

com o pé direito medindo 8 metros, não possuindo janelas e nem portas, apenas 

três aberturas para entrada de ar e uma para entrada dos maquinários. Este local é 

utilizado como garagem dos tratores, carro, plantadeira, carreta de transportar 

insumos, pulverizador e distribuidor de calcário. A área total do barracão é de 360 

m².  

Do lado deste galpão, encontramos um tanque com a capacidade de 20 mil 

litros, apoiado em uma estrutura de concreto, com altura de 1,5 metros, interligado 

com a calha do galpão. Neste tanque é armazenada a água da chuva para utilização 

na calda de defensivos e lavagem dos equipamentos (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Relação das benfeitorias existentes na propriedade. 
Benfeit. Estado 

Cons. 
 

Valor 
Novo 
(R$) 

Vida Útil 
(anos) 

Valor 
Atual 
(R$) 

Idade 
Aparent. 
(anos) 

Res. 
(%) 

Valor 
Residual 

(R$) 

Depreciação 
R$.ha-1.ano 

Casa  O 90.000,00 50 64.800,00 20 30 27.000,00 50,40 
Galpão O 72.000,00 50 61.920,00 10 30 21.600,00 40,32 
Tulha R 800,00 25 352,00 20 30 240,00 0,90 
Tanque O 7.000,00 50 6.020,00 10 30 2.100,00 3,92 

 
TOTAL        95,54 
O- Ótimo estado de conservação, sem manutenções constantes. 
B- Bom estado de conservação, mas com poucas manutenções. 
R- Ruim, necessitando de varias manutenções ou até mesmo a substituição. 

 

 O valor novo das benfeitorias da propriedade, conforme descrito na tabela 3, 

foi baseado em pesquisa externa, entre depósitos de construções da região de 

Maringá- PR, onde o resultado está calculado em relação ao metro quadrado 
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construído, somado com os materiais utilizados e os acabamentos internos e 

externos, chegando ao multiplicador comum, sendo: 

- Imóvel de Madeira, sem acabamento: R$ 40,00/m². 

- Imóvel de alvenaria, sem acabamento: R$ 200,00/m². 

- Imóvel de alvenaria, com acabamento: R$ 500,00/m². 

- Tanque reservatório, alvenaria: R$ 350,00/mil litros. 

 

A depreciação é a perda do valor do bem à medida que ele é utilizado ao 

longo do tempo (FLORES; RIES; ANTUNES, 2006). O cálculo foi efetuado de 

acordo com o método da linha reta, admitindo a depreciação constante por ano ao 

longo da vida útil do bem.  

Para cálculo da depreciação é utilizado o coeficiente para encontrar o valor atual, de 

acordo com fórmula abaixo:             

d= Coeficiente de depreciação. 

t= Idade aparente. 

r= Porcentagem do valor residual (EMBRAPA, 2009). 

n= Vida útil, em anos (EMBRAPA, 2009). 

 
 Conhecendo-se o “d” e o valor novo do bem (Vn), determina-se o valor atual 
(Va): 
 

Va= Vn * d 
 
 A depreciação é calculada com base no valor do novo, valor residual e vida 
útil do bem: 
 

D= [(Valor Novo – Valor residual) /Vida útil] /Área Total 
 
 
4.1.2 Histórico da Área 

 

A propriedade é conduzida pelo Sr. Ricardo Favoretto, desde o ano de 1996, 

quando o lote de 10,3 ha, em questão, foi inicialmente ofertado para o mesmo, 

devido à facilidade da venda pelo motivo do lote ser localizado próximo à residência 

da sua família. Favoretto aceitou a proposta observando vantagem de crescimento 
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nos seus negócios, já que desenvolvia a atividade agrícola em propriedade de sua 

família. O lote foi adquirido no valor de R$ 350.000,00.  

Após a compra, a área foi destinada ao cultivo de Soja e Milho, para auxiliar 

na renda e aumentar sua produção, proporcionando uma maior competitividade no 

mercado inovador dos cereais. A maior dificuldade encontrada nesta época foi à 

nova experiência em cultivar a oleaginosa, segundo o Sr. Favoretto “Eu sempre tive 

experiência no plantio do café, nunca tinha cultivado soja e milho”.  

 

a) Valor da terra 

 

O valor da Terra estimado para região de Maringá-PR de acordo com seu tipo 

e classe de solo é composto da seguinte maneira: 

- “A-II”: R$ 63.800,00 ha (8%) – R$ 127.600,00. 

- “A-III”: R$ 53.700,00 ha (88%) – R$ 1.181.400,00. 

- “C-VIII”: R$ 9.500,00 ha (4%) – R$ 9.500,00. 

 Na propriedade, constatamos que 8% da área total estão classificadas sendo 

A-II; 88% estão classificadas com sendo A-III; e 4% estão classificadas como sendo 

C-VIII. Convertendo as porcentagens para quantidade de hectares e multiplicando 

pelo valor do hectare de acordo com a classe, resulta no montante de 

R$1.318.500,00 que é o valor da terra, segundo DERAL (2016), com uma 

valorização de 7,5% em relação à 2015/2016. 

Para fins de ITR-Imposto Territorial Rural, através do inciso VI do artigo 153 

da Constituição Federal, a propriedade se encaixa na isenção, pois não atinge 30 

hectares, o proprietário não possui arrendamentos e participa do (BRASIL, 2016).  

 

b) Caracterização do município 

 

O município de Maringá está localizado na região sul do Brasil e na região 

noroeste do Paraná. Posicionado no cruzamento do paralelo 23°25’38” Sul com o 

meridiano 51°56’15” Oeste. Um dos paralelos geográficos mais importantes, o 

Trópico de Capricórnio, passa por Maringá (RBMC, 2015). 

 A cidade faz limites com os municípios de Iguaraçu, Flórida e Astorga ao 

Norte; Floresta e Ivatuba ao Sul; Sarandi e Marialva ao Leste; e Paiçandu ao Oeste.  
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O relevo de Maringá é encontrado a 555 metros acima do nível do mar, na 

região sul do grande planalto Brasileiro, região conhecida como Planalto Meridional 

(IBGE, 2010). 

Na região temos a bacia do rio Ivaí, Tibagi e Paranapanema, que fazem parte 

da Bacia Hidrográfica do Rio Paraná, sendo uma das maiores do mundo em área. O 

rio que abastece a cidade é o Pirapó, afluente do Paranapanema que tem cerca de 

150 km de extensão. 

Segundo o IBGE (2010), Maringá apresenta os seguintes dados: 

- População: 357.077 habitantes:  

- Urbano: 350.653 – Rural: 6.424. 

- Área territorial: 487,730 km². 

- IDH (Índice de Desenvolvimento Humano): 0,84. 

 

4.1.3 Dimensões  

 

A propriedade faz frente de 280 metros com a estrada velha de Astorga (PR-

454). Suas laterais, com 1210 e 1150 metros, faz divisa com as propriedades da 

Sra. Carolina do lado esquerdo e com o Sr. Valdir Favoretto do lado direito, e faz 

fundo de 170 metros com o córrego Keçaba que deságua no Rio Pirapó. Sua área 

total é de 25 hectares (Figura 2). 
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Figura 2 – Dimensões do sitio São José, em Maringá, PR. 

 
Fonte: Google Mapa 11/2016, adaptado pelo autor. 
 

a) Declividade 

 

A declividade média do lote está entre 5 e 7%, em direção ao nível mais baixo 

da propriedade, que no caso é o córrego keçaba, com uma média de 6% de 

declividade. Alguns locais apresentando 3%, mas em outros, constatamos 

declividade de ate 9% e com 1% na cabeceira da propriedade (Figura 3). 

De acordo com o EMBRAPA (2013), cada intervalo de declividade em 

porcentagem, possui um conceito: 

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

 3 a 8% - Suave Ondulado.  

 8 a 20% - Ondulado. 

 

 

 

  

280 m 

810 m 

120 m 

400 m 

170 m 

1150 m 
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Figura 3-Declividade média do sitio São José. 

Fonte: Google Mapa 11/2016, adaptado pelo autor. 

 

b) Propriedades vizinhas 

 

As áreas vizinhas à propriedade do Sr. Favoretto são ocupadas com culturas 

anuais, mais especificamente, soja na safra de verão e milho na safra de inverno, 

mas em algumas ocasiões faz-se milho na safra de verão e trigo na safra de inverno. 

 Em relação a problemas com seus vizinhos, o mesmo relatou que não tem 

nenhuma reclamação, pois o manejo de conservação de solos é feito de forma 

correta e em conjunto. 

Observando a Figura 4, percebe-se o encontro correto dos terraços, isso foi 

devido a um acordo entre os proprietários, que buscaram marcar os terraços para 

ocorrer o encontro dos mesmos, diminuindo os riscos de erosão e escoamento 

superficial. 

 

 

 

 

 

 

6% 

 

3% 

 

1% 
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Figura 4– Imagem de Satélite, destacando o encontro das curvas de níveis. 

Fonte: Google Mapa 11/2016, adaptado pelo autor. 

 

4.1.4 Reserva Legal e Área de Preservação Permanente (APP) 

 

Em relação à APP, a propriedade está de acordo com o Código Florestal, 

2012, onde diz que quando a largura do rio não ultrapassar 10 metros, a área de 

preservação permanente, deve ser de 30 metros e em nascentes, a APP deve ser 

com raio de 50 metros.  

Já em relação à reserva legal, segundo o artigo 67 do código, a propriedade 

que detinha em 22 de Julho de 2008, uma área menor que quatro módulos fiscais, 

não seriam necessária recomposição da mata nativa, mas também não poderá 

derrubar a existente (Figura 5). Segundo o IAP (2017), um módulo fiscal na região, 

corresponde a 14 ha, portanto a propriedade em estudo possui apenas dois módulos 

fiscais, não sendo obrigatória a existência da reserva legal. 

 

 

 

 

 

 

 



24 

 

Figura 5– Reserva Legal existente no sitio São José. 

 
Fonte: Google Mapa 11/2016, adaptado pelo autor. 
 

4.1.5 Bacia 

 

A Bacia Hidrográfica que abastece a região de Maringá é a do Pirapó, 

instituídas pela resolução nº 024/2006–SEMA, sendo está conceituada como uma 

região hidrográfica limitada por um divisor de água (Figura 6). 

 

Figura 6– Mapa do Estado do PR, demonstrando as Bacias Hidrográficas. 

Fonte: SUDERHRSA, 2007; SEMA,2004;SRH-MMA, Projeto Guarani. 

RESERVA LEGAL 
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4.2 CARACTERÍSTICAS DO PROPRIETÁRIO 

 

O Sr. Ricardo Favoretto, nasceu em 04/06/1952, na cidade Maringá-PR, mais 

especificamente a 500 metros da propriedade onde reside nos dias atuais. Morava 

com seus pais e seus irmãos que desenvolviam juntos a atividade no ramo agrícola 

nas culturas do café e de algumas hortaliças. Neste ambiente foi onde o Sr. 

Favoretto teve seu primeiro contato com a agricultura e iniciou sua jornada de 

trabalho.  

No ano de 1974 casou-se com a Sra. Neuza Ap. Favoretto, natural de Itápolis-

SP e que residia à 500 metros da residência do seu futuro marido. Após o 

falecimento do pai do Sr. Ricardo, lhe foi dado uma parte de herança onde foi 

possível realizar a compra do lote em questão, no ano de 1996. Este lote, 

coincidentemente é localizado de frente com a propriedade do pai da Sra. Neuza, 

que após o falecimento em 2010, deixou como herança o lote, onde se encontra a 

casa do casal, galpão e tulha. 

 

4.3 RECURSOS HUMANOS 

 

Na propriedade do Sr. Ricardo Favoretto, o único capital humano é da 

agricultura familiar, mas especificamente, o único colaborador da propriedade é o 

próprio Sr. Ricardo. Por esses motivos, o produtor realiza individualmente, todas as 

atividades, referente ao plantio e tratos culturais. A única tarefa que o produtor 

contrata como capital humano é na colheita, pois o serviço inclui as horas da 

colhedora, os honorários do operador e o transporte da produção. O preço é pago 

de acordo com o produto, no caso da soja é cobrado cinco sacas por alqueire e mais 

a quantidade de óleo utilizado na colhedora e no caminhão, já no caso do milho o 

preço pago são onze sacas por alqueire, variando de acordo com o preço atual. 

Em uma conversa com o produtor, o mesmo relatou que no passado, era 

contratado um colaborador para auxiliá-lo no plantio, no manejo durante a safra e na 

colheita, porém, além de não atender a necessidade do produtor, o preço da diária 

pesava no orçamento, por estes motivos o produtor optou em trabalhar sozinho.  
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4.4 LEVANTAMENTOS DAS MÁQUINAS 

 

Conforme exposto na tabela 4, o proprietário possui uma plantadeira da 

SEMEATO, possuindo nove linhas; Dois tratores da MASSEY FERGUSON sendo 

uma unidade do 4x2-275 utilizado para serviços leves, como: pulverização de 

herbicidas, fungicidas e inseticidas; Também possui uma unidade do trator 4x4-292 

que é utilizado para serviços mais pesados, no preparo do solo e plantio; Um 

pulverizador de capacidade 600 litros da JACTO, para aplicações de defensivos 

agrícolas; Um distribuidor de calcário, gesso e adubo orgânico, com capacidade de 

5500 kg, além de uma carreta graneleira para carregar os insumos até a lavoura.   

 

Tabela 4 - Levantamento dos Maquinários do sitio São José. 

A vida útil e o valor residual estão baseados na tabela da EMBRAPA (2009), 

concluindo-se que os implementos e maquinários já ultrapassaram o período de vida 

útil, ou seja, já estão depreciados contabilmente. Portanto, o valor da depreciação 

em relação aos maquinários, será zerado nos custos fixos de produção. 

 

4.5 RECURSOS ECONÔMICOS 

  

 O proprietário utiliza a linha de crédito do PRONAF, pois está enquadrado nas 

condições de unidade familiar de produção, onde, segundo MCR nº630 (2017): 

- Exploração da terra em condição de proprietário, posseiro, arrendatário, 

comodatário, parceiro, concessionário do programa nacional de reforma agrária ou 

permissionário de áreas públicas. 

- O conjunto é composto pela família e eventuais agregados, porém, a mão de 

obra familiar deve ser maior que os terceiros. 

Especificação Ano Valor Novo 
R$ 

Vida Útil 
(anos) 

% 
Residual 

Valor Residual 
(R$) 

1 Trator Massey Ferguson 275–4x2 1993  90.000,00 10 30 27.000,00 
1 Trator Massey Ferguson 292–4x4 2000  130.000,00 10 30 39.000,00 
1 Plant./adub.SEMEATO-9 Linhas 2000 40.000,00 10 20 8.000,00 
1 Pulv. JACTO AM 14–600 LTS 2001 28.000,00 10 20 5.600,00 
1 Dist. Calcário DCA2- 5500 kg 2000 25.000,00 10 20 5.000,00 
1 Carreta Graneleiro 1995 12.000,00 10 20 2.400,00 
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- A exploração deve ser uma combinação de fatores de produção com a 

finalidade de atender a própria subsistência e/ou a demanda da sociedade por 

alimentos e outros bens e serviços. 

- Os integrantes da família devem morar na mesma residência, próximo ao 

estabelecimento, explorando a mesma unidade familiar de produção.  

- 50% da renda bruta familiar deve ser originada da exploração do 

estabelecimento. 

-O lote não pode possuir mais que quatro módulos fiscais. No Paraná cada 

módulo possui 14 hectares, portanto, a área não pode ultrapassar 56 hectares.  

- A renda bruta familiar, dos últimos 12 meses, não pode ultrapassar R$ 

360.000,00. 

 

4.6 CARACTERÍSTICAS EDÁFICAS 

 

 As características edáficas são ligadas diretamente com os fatores inerentes 

ao solo ou o que está relacionado com ele. Portanto fatores físicos, químicos e 

biológicos compõe o solo e a relação entre eles criam os sistemas que faz com que 

ocorra o desenvolvimento dos vegetais. 

 

4.6.1 Tipo de Solo 

 

Para fins de classificação do tipo de solo, foi utilizado como recurso: abertura 

da trincheira, medindo 1m x 1m x 1 m; Foi realizada a análise física do solo, nas 

profundidades de 0 a 50 cm e 50 a 100 cm e análise química do solo, nas 

profundidades de 0 a 20 e 20 a 40 cm. 

A tabela 5 traz as informações granulométricas, diferenciando a quantidade 

de areia, silte e argila, em duas profundidades. 

 

Tabela 5 - Resultado da análise física do solo. 

 PROFUNDIDADE (cm) 
 0 A 50 cm 50 A 100 cm 
AREIA 18% 18% 
SILTE 12% 12% 
ARGILA 70% 70% 
CLASSE TEXTURAL Muito Argilosa Muito Argilosa 

Fonte: Laboratório Rural de Maringá – 2016. 
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A classificação de solo, de acordo EMBRAPA (2013) e a análise visual da 

trincheira poderão ser visualizadas na Figura 7: 

 

1° Ordem: LATOSSOLOS: É um tipo de solo de constituição mineral, 

apresentando um horizonte B latossólico, com espessura mínima de 50 cm textura 

franco arenosa ou mais fina, com baixos teores de silte, apresenta uma relação 

silte/argila de 0,17 sendo menor que 0,6 nos solos de textura muito argilosa, como é 

o caso. A CTC–Capacidade de Troca Catiônica se encontra em torno de 10,5 

cmolckg-1, sendo menor que 17 cmolckg-1 de argila e sua diferenciação do horizonte 

adjacente é pouco nítida, com transição de maneira geral difusa. 

 

2º Ordem: VERMELHO: Solos que apresentam matiz 2,5 YR ou mais 

vermelho na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B. 

 

3º Ordem: EUTRÓFICOS: O Solo apresenta saturação por bases alta de 

65%, sendo maior que 50%, na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B e 

menor que 180 g.kg-1 de teores de Fe2O3. 

 

Figura 7– Trincheira aberta para fins de classificação do solo. 

  

 

 

 

 

HOR. A HOR. A 

TRANSIÇÃO AB TRANSIÇÃO AB 

HOR. B LATOSSÓLICO HOR. B LATOSSÓLICO 
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4.6.2 Classificação Técnica do Solo 

 

 O sistema baseia-se na classificação quantitativa da terra, sendo voltada para 

as limitações, mas especificamente pelos efeitos do clima sobre o solo e nos 

resultados da evolução e degradações das características permanentes que 

poderão limitar o uso agrícola (LEPSCH, 1983). 

 

a) Classificação quanto à capacidade do uso das terras 

 

A capacidade do uso de terras é baseada na classificação quantitativa das 

terras, sendo voltada para suas limitações e sua utilização. Os fatores que 

interferem nesta classificação são basicamente os efeitos que o clima causa sobre o 

solo, juntamente com as características daquele solo que podem limitar o uso 

agrícola (LEPSCH, 1983). 

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

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

Então a classificação, segundo Lepsch (1983) ficou da seguinte forma, sendo 

ilustrada na Figura 8:  

GLEBA 1 e 4 : “A II e 4 c 4”, para entender melhor, o grupo A significa terras 

cultiváveis com intensidade podendo ser com culturas anuais, perenes ou 

reflorestamento. O número romano II significa que as terras são argilosas e 

apresentam problemas simples de conservação de solos, com declividade máxima 

de 5%. A letra “e” significa o grau de limitação de erosão laminar (4), devido à 

declividade e a letra “c” significa grau de limitação de clima, com possibilidade de 

granizo(4). 

GLEBA 2: “A III e 4,6 c 2,4”, o número romano III significa que as terras são 

argilosas ou mistas, apresentam problemas complexos de conservação de solo, com 

declividade máxima de 10%; A letra “e” representa problemas com erosão laminar 

(4) e no sulco (5); a letra “c” representa problemas com o clima, mas 

especificamente geada (2) e granizo (4). 

GLEBA 3 e 5: “C VIII”, o grupo C, fisicamente, representa áreas inadequadas 

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

muito severo onde são impossíveis o cultivo. Porém, estas glebas não apresentam 
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tais características físicas, mas seguindo a legislação, a classificação deve ficar 

nesta forma, por se tratar de uma APP e uma Reserva Legal averbada. 

 

Figura 8 - Separação das glebas de acordo com a classificação técnica. 

 
Fonte: Google, 2017 – Adaptado pelo autor, 2017. 
 

b) Classificação quanto à aptidão agrícola 

 

A classificação técnica da aptidão agrícola é descrita por Ramalho Filho & 

Beek (1995), está voltada a qualificação daquele solo, onde visa o diagnóstico de 

comportamento das terras em diferentes níveis tecnológicos, num contexto 

específico, técnico, social e econômico.  

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

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

De acordo com os dados, a propriedade em estudo foi classificada, segundo 

Ramalho Filho; Beek (1995), como: 

 GLEBA 1 e 4 - “1 aBC e”. A letra “a” representa respostas regulares quando 

não há investimento em tecnologia, obtendo uma aptidão regular para este nível de 

manejo; As letras “B” e “C”, representam boa resposta quando utilizadas tecnologia 

GLEBA 
2(76%) 

GLEBA 3 
(0,8%) 

GLEBA 5 (3,2%) 
GLEBA 4 (12%) 

 

GLEBA 01 
(8%) 
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de nível médio e alto, respectivamente. A letra “e” representa o fator de limitação 

relacionado à erosão, pelo grau de declividade.  

GLEBA 2 – “1(a)bC e”. A letra “(a)” representa respostas restritas quando não 

é utilizado investimentos em tecnologia; A letra “b” representa respostas regulares 

quando utilizado tecnologia de nível médio; A letra “C” representa respostas boas 

quando utilizado tecnologia de nível alto. 

 GLEBA 3 e 5 – “6” representando áreas  destinadas a preservação da flora e 

da fauna, independentes da classe de aptidão, por se tratar de APP e Reserva Legal 

averbada. 

Para melhor explicação, os números romanos representam o grupo de terras 

de acordo com a exploração, podendo ser quaisquer explorações ou nenhuma 

exploração; os letreiros representa o nível de manejo, a letra “A” é descrita como a 

baixa tecnologia que deve ser empregada para manejar este solo para obter 

respostas boas, médias e baixas no desenvolvimento da lavoura, a letra “B” é 

descrita como a média tecnologia utilizada, obtendo respostas boas, médias e 

baixas, dependente da formatação da letra; e a letra “C” representa o nível 

tecnológico de manejo alto, obtendo bons, médios e baixos rendimentos (RAMALHO 

FILHO; BEEK, 1995). 

 

c) Classificação quanto ao levantamento conservacionista 

 

De acordo com Bertoni e Neto (2008), o levantamento conservacionista 

refere- se a um inventário de dados essenciais relativos às características e 

propriedades da terra relevantes para sua classificação de uso e outras necessárias 

ao planejamento conservacionista. Esta classificação possui uma fórmula mínima 

que traz informações profundidade efetiva, textura, permeabilidade, classe de 

declividade, erosão e fatores que limitam a produção (BERTONI;NETO, 2008). 

GLEBA 1 e 4:             ”. O número 2 refere-se à profundidade efetiva, que 

está entre o intervalo de 1 a 2 metros; a primeira fração descrita como 1/1 refere- se 

à textura do solo, que de acordo com a análise física do solo, é classificada como 

muito argilosa; a segunda fração, descrita como ½ refere- se à permeabilidade da 

camada superficial sendo rápida e da camada sub-superficial sendo moderada; a 
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letra B- refere- se à declividade do terreno, que está entre o intervalo de 2 a 5%; o 

número 1 refere- se à erosão laminar ligeira. 

GLEBA 2:             . O número 2 refere- se à profundidade efetiva, que está 

entre o intervalo de 1 a 2 metros; a primeira fração descrita como 1/1 refere- se à 

textura do solo, que de acordo com a análise física do solo, é classificada como 

muito argilosa; a segunda fração, descrita como ½ refere- se à permeabilidade da 

camada superficial sendo rápida e da camada sub-superficial sendo moderada; a 

letra B+ refere- se à declividade do terreno, que está entre o intervalo de 5 a 12%; o 

número 2 refere- se à erosão laminar moderada. 

GLEBA 5 e 4: Não existe classificação quanto ao levantamento 

conservacionista nestas áreas, pois se trata de glebas não cultiváveis, sendo 

utilizada como APP e reserva legal, com isso, não é possível mensurar práticas 

conservacionistas para explorações agrícolas, uma vez que a utilização racional terá 

que levar em conta a potencialidade de exploração de cada gleba (BERTONI;NETO, 

2008).  

 

4.6.3 Fertilidade 

 

Segundo Lopes (1995), a fertilidade do solo assume papel importante na 

produção, porém, necessita da relação com os outros fatores para se tornar 

produtivo, pois nem todo solo fértil é produtivo. Portanto, entender a fertilidade do 

solo, necessita antes conhecer as necessidades da planta e a relação solo-planta-

ambiente. Uma das principais ferramentas utilizadas para identificar a fertilidade é a 

análise do solo, química e física, auxiliando no planejamento da adubação.  

 

a) Análise química do solo 

 

A análise química do solo torna-se uma ferramenta indispensável para uma 

correção adequada e eficiente, pois para decidir qual o melhor tipo de fertilizante, 

primeiro deve-se conhecer quais tipos de nutrientes estão presentes e em quais 

quantidades eles se encontram.  



33 

 

Segundo a lei do mínimo, o nutriente que estiver em menor concentração do 

que o recomendado será o limitante da produção, mesmo que os outros estiverem 

em quantidades adequadas (KERBAUY, 2004). 

Na propriedade foram feitas duas análises físicas e químicas em diferentes 

profundidades, destacando os macronutrientes (Tabela 6) e micronutrientes (Tabela 

7), com intuito de avaliar a fertilidade e como auxilio para classificação do solo. 

 

Tabela 6 - Resultado da análise química do solo, destacando os macronutrientes. 
MACRONUTRIENTES PROFUNDIDADE 

ELEMENTO UNIDADE 0 A 20 cm 20 A 40 cm 
pH  H2O 6,30 6,30 
Matéria Orgânica (M.O) g/dm³ 22,62 18,90 
Carbono (C) g/dm³ 13,12 10,96 
Fósforo (P) mgP/dm³ 8,16 4,63 
Potássio (K+) cmolc/dm³ 0,49 0,32 
Cálcio (Ca+2) cmolc/dm³ 6,94 5,03 
Magnésio (Mg+2) cmolc/dm³ 2,41 1,77 
Ca+2/ Mg+2 cmolc/dm³ 2,88 2,84 
Hidrogênio (H+) cmolc/dm³ 3,83 3,55 
Alumínio (Al+3) cmolc/dm³ 0,00 0,00 
Soma de Bases cmolc/dm³ 9,85 7,12 
CTC cmolc/dm³ 13,68 10,67 
Saturação de bases % 72,00 66,72 
Enxofre (S) mg/dm³ 1,23 1,36 
Fonte: Laboratório Rural de Maringá – 2016. 

 

 De acordo com a tabela 6 é possível avaliar à fertilidade do solo da 

propriedade, observando que os fatores estão atendendo as necessidades da 

cultura, segundo a classificação de Alvarez et al. (1999). Cada fator possui 

resultados favoráveis e suas particularidades, conforme explicação abaixo:  

 pH em água está no intervalo do recomendado, classificado como 

médio, pois encontra-se entre 5,5 e 6,5 não sendo ácido e nem básico, deixando 

os nutrientes essenciais disponíveis para absorção e esta realidade é observado 

nas duas profundidades.  

 O teor de matéria orgânica é classificado como médio na profundidade 

de 0-20 cm, encontrando-se no intervalo entre 20 e 40 g/dm3. Já na profundidade 

de 20-40 cm é considerado baixo, pois está entre o intervalo de 7 a 20 g/dm3.   

 Ca++ e Mg++ é possivel classifica-los como muito alto, ultrapassando os 

teores de 4  e  1,50 cmolc/dm3, respectivamente. O valor da relação Ca/Mg foi 

diagnosticada na superficie e na sub-superficie com 2,87.   
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 Observando a soma das bases (Ca+Mg+K) obtemos um valor de 9,85 

cmolc/dm3, multiplicados por 100 e divididos pelo valor da CTC, que é 13,68 

cmolc/dm3 chegamos ao resultado de 71,93%, que é saturação por bases. 

A saturação de bases está classificada como alta, pois está entre o 

intervalo de 60,1 a 80,0%. Percebemos que na análise química do solo, o valor 

do Al3+ é tão baixo que foi descrito como inexistente, mas na medida que este 

Al3+, ultrapassa 0,3cmol/dm³ e o V% é menor que 50% este alumínio torna-se 

tóxico para as plantas. 

 Analisando a quantidade de fósforo, podemos classificá-lo como alto, 

pois possui um teor de 8,19 mg/dm3, que está entre o intervalo de 6,1 a 9,0 

mg/dm3.  

 Potássio é classificado como muito alto, pois excede o valor de 0,31 

cmolcdm3, atingindo 0,49 cmolc/dm3. 

 O enxofre, está classificado como baixo na superfície e na sub- 

superficie, pois está constando um teor de 1,23 mg/dm³ e 1,36 mg/dm3  e o nível 

critico é 5 mg/dm³ e 20 mg/dm3, respectivamente.  

 

Tabela 7 - Resultado da análise química do solo, destacando os micronutrientes. 

MICRONUTRIENTES PROFUNDIDADE 
ELEMENTO UNIDADE 0 A 20 cm 20 A 40 cm 
Cobre (Cu) mg/dm³ 15,81 15,8 
Zinco (Zn) mg/dm³ 14,19 10,39 
Ferro (Fe) mg/dm³ 26,29 36,10 
Manganês (Mn) mg/dm³ 89,43 79,36 
Sódio (Na+) mg/dm³ 7,01 7,06 
Boro (B) mg/dm³ 1,01 0,57 

 Fonte: Laboratório Rural de Maringá, 2016. 

 

De acordo com a tabela 7 é possível avaliar à fertilidade do solo da 

propriedade, no tocante aos teores de micronutrientes, observando que os fatores 

estão atendendo as necessidades da cultura, segundo a classificação de Alvarez et 

al. (1999). Cada fator possui resultados favoráveis e suas particularidades, conforme 

explicação abaixo:  

 O teor de cobre da análise de solo do lote em estudo, está no 

nível considerado muito alto, pois ultrapassa o valor de 10 mg/dm³, chegando 

a atingir 15,81 mg/dm3.   
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 O Zinco, está classificado como muito alto, pois ultrapassa o 

valor de 10 mg/dm3 atingindo o 14,19 e 10,39 mg/dm³, na superficie e na sub- 

superficie, respectivamente. 

 O Ferro,  possui duas situações, na profundidade de 0-20 cm é 

classificado como médio, pois o valor está entre 19 e 30 mg/dm3 , já na 

profundidade de 20-40 cm, está sendo considerado alta, pois está no intervalo 

entre 31 e 45 mg/dm3 .  

 O Mangânes, está classificado como alto, devido a sua 

quantidade estar no intervalo entre  30 e 100 mg/dm³. 

 O Boro, está classificado em duas situações, a primeira refere- 

se aos primeiros 20 cm de solo, que se encontra na quantidade de alto, 

extrapolando o 0,50 mg/dm³, já nos proximos 20 cm de solo, chegando a 40 

cm de profundidade, o boro está classificado como médio, não ultrapassando 

0,60 mg/dm3. 

 

b) Compactação do solo 

 

 A compactação é compreendida como o adensamento do solo, quando 

as partículas e agregados do solo são reorganizados, devido a uma força mecânica 

imposta sobre o solo, provocando a redução do espaço onde se encontram os poros 

entre estas partículas (Novak et al. 1992). A compactação interfere no crescimento e 

desenvolvimento das raízes, que ficam na superfície, podendo sofrer um déficit 

hídrico em uma estiagem. 

Para realizar o levantamento da compactação, primeiramente o lote foi 

dividido em sete talhões de mesma área (3,4 ha) e em cada talhão foram feitas dez 

leituras de forma aleatória e depois calculado uma média, buscando expressar a 

área total, criando o mapa de cada talhão (Figura 9). 
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Figura 9– Divisão da propriedade em talhões para medição da compactação. 

Fonte: Google 11/2017, adaptado pelo autor. 

 

 O aparelho utilizado foi o Penetrômetro, modelo Penetrolog (Medidor 

eletrônico de compactação de solo) PLG 1020 da empresa FALKER – Automação 

Agrícola. A regulagem do aparelho foi de profundidade 40 cm e a ponteira foi do tipo 

cone invertido e a velocidade de leitura foi constante, sempre abaixo de 30 mm/ 

segundo (Figura 10). 

 

Figura 10– Medição da compactação do solo, utilizando o aparelho da FALKER 
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A figura 11 representa a média de compactação dos talhões divididos. O 

aparelho faz a medição de acordo com a profundidade, relacionado com a 

resistência deste solo em Kpa – Kilopascal, emitindo um gráfico de barras. De 

acordo com a média dos gráficos, os resultados estão variando entre 500 a 1000 

kpa, encontrando-se no intervalo de nível tolerável, segundo Silva e Reinert (1998), 

abaixo de 2500 kpa. 

 

Figura 11– Representação média de compactação da área. 

 

Fonte: Aparelho FALKER. 

 

4.6.4 Conservação de Solos 

 

Segundo a EMBRAPA (2003), o solo além de possuir múltiplas funções na 

agricultura é classificado como um dos recursos naturais mais importantes para o 

homem. Para produzir alimentos são necessárias alterações no solo, mas não 

significa que toda alteração é uma degradação, isto dependerá do tipo de manejo 

utilizado pelo produtor. 

Transformando esta teoria na prática, o manejo adequado para que ocorra às 

alterações sem degradações, constitui diversas técnicas, como: terraceamento, 

plantio direto, rotação de culturas, adubação verde, pousio, entre outras. 
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a) Terraços 

 

Na propriedade do Sr. Favoretto, a declividade possui em média 6%, portanto 

a construção torna-se indispensável. Avaliando o lote, percebe-se a presença de 

terraços base larga seguindo as exigências recomendadas segundo Bertoni (1978), 

pois os terraços estão espaçados em: EH estão entre 30 e 40 metros e o EV estão 

entre 2,20 a 2,40 metros. As culturas são instaladas em nível, ou seja, seguindo a 

curva de nível, com intuito de auxiliar a desaceleração da água com apoio dos 

terraços instalados. Em visita à propriedade, após longo período de precipitação, 

não foi observado sintomas de acumulo de água e sedimentos no canal dos terraços 

o que poderia ser indícios de construção irregular dos terraços, concluindo que a 

teoria de Bertoni (1978) foi seguida de forma correta, desde a marcação da curva 

até a construção. 

Fórmula utilizada para calcular o EV-Espaçamento Vertical e o EH- 

Espaçamento Horizontal, segundo Bertoni (1978): 

 

EV= 0,4518. K. D0,58. (u+m)/2 
EV= 0,4518. 1,10. 60,58.[(1,0+3*1,25)/4+2]/2 

EV= 2,23 metros 
 

EH= EV*100/D 
EH= 2,23*100/6 

EH= 37,16 metros 
 

Onde:  

K= Grupos de solo (pertencente ao grupo B, devido à moderada resistência à 

erosão, são profundos ocorrendo rápida/moderada permeabilidade com a textura 

muito argilosa – 1.10) 

D= Declividade (6%) 

u = Uso do solo (cultura da soja-1.0; milho- 1.25; aveia- 1.25; trigo- 1.25) 

m = Manejo do solo (Cultivo direto- 2.0) 

EV= Espaçamento Vertical 

EH= Espaçamento Horizontal 
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b) Plantio direto 

 

O principio do cultivo baseia-se no revolvimento zero do solo e no plantio em 

cima da palhada da cultura antecessora (MUZILLI,1983). Na propriedade estudada, 

o cultivo por plantio direto, alterna as culturas de soja e milho, utilizando a palhada 

da cultura antecessora, enriquecida com adubo orgânico, sendo a cama de frango.  

Em entrevista com o produtor, o mesmo relatou que não foi sempre que 

utilizou o plantio direto, que de acordo com a sua lembrança, o sistema foi 

implantado por ele em 2005. 

  

c) Rotação de culturas 

 

 Na propriedade estudada não ocorre à rotação de culturas e sim a 

sucessão de culturas. A soja é plantada na safra de verão e o milho é plantado na 

safrinha, alternando-se com o trigo ou aveia, dependendo da situação econômica do 

mercado. Segundo o produtor, “a rotação de culturas se torna inviável 

economicamente, pois o mercado demanda muita soja e milho, caso interrompa o 

ciclo vicioso, acabo perdendo dinheiro, pois desconheço outra cultura que possui 

tantas linhas de crédito como soja e milho e que engloba tanta tecnologia e que 

tenha facilidade a compra de insumos, vendas, transporte e armazenagem”, por 

estes motivos, a rotação não é utilizada atualmente. 

 

d) Adubo orgânico 

 

Na visita a propriedade, foi levantado que o produtor, além de aplicar 

fertilizantes químicos, também utiliza a prática da aplicação de adubo orgânico, 

com a utilização da cama de frango. Ele relatou que a adubação orgânica foi uma 

forma encontrada de condicionar o solo e repor alguns nutrientes de difícil 

reposição com os fertilizantes químicos, além de proporcionar uma grande 

economia no custo de produção. A adubação orgânica é feita a lanço na dosagem 

de 4 ton./ha. 
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 4.7 CLIMA 

 

O clima da Cidade de Maringá - PR é classificado, segundo Köppen e de 

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

subtropical mesotérmico, variando a temperatura de ≤18ºC nas épocas mais frias e 

≥22ºC nas épocas mais quente, tendo como estação chuvosa o verão, mas sem 

estação certa para tempo seco e com geadas pouco frequente (IAPAR, 2017). 

 Esta classificação leva em consideração a temperatura e a precipitação. A 

primeira letra da classificação está ligada ao clima do local durante todo o ano. Já a 

segunda letra traz os dados de precipitação da região, caracterizando a existência 

de alguma estação de seca. A terceira letra vem com intuito de demonstrar as 

temperaturas em diferentes estações do ano, trazendo consigo os valores de 

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

A janela de plantio da soja e do milho está ligada a fatores como: diminuição 

dos problemas de déficit hídrico, nas fases que a cultura tem maior sensibilidade à 

falta de água, fuga do microclima favorável para patógenos causadores de doença e 

planejamento da colheita no final de janeiro e fevereiro, para ganhar tempo no 

plantio do milho safrinha (EMBRAPA, 2013). 

 

4.7.1 Precipitação 

 

 De acordo com as informações coletadas na Estação Climatológica de 

Maringá, em convênio com Instituto Nacional de Meteorologia–NMET, do período de 

2010 a 2016, demonstrando a média em milímetros de chuvas que ocorreram na 

região de Maringá (Tabela 8). 
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Tabela 8 - Dados históricos de precipitação em milímetro no período de 2010 a 2016 

PERÍODO 
2010 
(mm) 

2011 
(mm) 

2012 
(mm) 

2013 
(mm) 

2014 
(mm) 

2015 
(mm) 

2016 
(mm) 

JANEIRO 244  182 136,7 104 188,3 236 420 

FEVEREIRO 190  312,9 185,1 400 194,3 214,3 384 

MARÇO 129  252,6 62,8 222,6 340 307,2 102 

ABRIL 64,2  93,9 152,5 165,7 162,3 91,4 121 

MAIO 56,6 11,2 75 184,5 123,9 184,5 252 

JUNHO 22,3 135,9 293,4 270 142,1 13 78 

JULHO 42,3 153,6 19,1 88 132,8 378,6 65 

AGOSTO 24 41 3 3 48,4 53,7 144 

SETEMBRO 139 29,7 71,1 76,9 151,3 236,7 39 

OUTUBRO 204 210,4 55 228,8 58,1 312,3 139 

NOVEMBRO 116,8 111,6 104,4 76,6 149,2 369,6 37 

DEZEMBRO 213 45 171,1 78,3 239,2 327 215 
Fonte: Estação Climatológica de Maringá, 2017. 

 

4.7.2 Temperatura 

 

A seguir são apresentadas dados históricos de temperatura, coletadas na 

estação meteorológica de Maringá (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Médias de temperaturas ocorridas nos anos de 2010 a 2016. 

PERÍODO 
2010 
(Cº) 

2011 
(Cº) 

2012 
(Cº) 

2013 
(Cº) 

2014 
(Cº) 

2015 
(Cº) 

2016 
(Cº) 

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

FEVEREIRO 31,4 30,6 32,6 30,2 32,6 30,6 30 

MARÇO 30,8 29,3 31,4 29 30 30,4 30,6 

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

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

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

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

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

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

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

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

DEZEMBRO 29,2 31,6 32,1 31,6 30,7 29,4 32 
Fonte: Estação Meteorológica de Maringá, 2017. 

 

 Ao confrontar as tabelas 8 e 9, identificamos que os períodos que mais 

favorecem o desenvolvimento das culturas, se encontram nos meses de outubro e 
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vai até o mês de março, consequentemente, esta época é chamada de safra, onde 

os produtores concentram sua cultura de maior produção, devido a chuvas 

frequentes e temperaturas adequadas para o ciclo vegetativo e reprodutivo. Este 

fator compreende em vantagens e desvantagens, pois a alta umidade e alta 

temperatura cria um microclima favorável para doenças fúngicas, sendo assim, o 

acompanhamento se torna imprescindível.  Já no final de março até o final de maio 

ocorreram precipitações com menos frequência do que á relacionado com a safra, 

por isso, os produtores implantam o cultivo da safrinha, onde o retorno não é tão 

certo como o da safra, porém, alguns anos apresentam os fenômenos climáticos, 

que fogem do padrão e trazem vantagens para a safrinha. Ao analisar os outros 

meses, encontramos alguns casos atípicos, como é o caso dos meses de junho e 

julho dos anos de 2012, 2013 e 2015 que a precipitação foi extremamente maior do 

que a média dos outros anos. Podemos classificar estes como extremos, pois 

fugiram do padrão do comportamento que mantinha no decorrer dos outros anos. 

 

4.7.3 Evapotranspiração 

 

De acordo com Stone e Silveira (1995), a evapotranspiração é a liberação de 

água em forma de vapor, da superfície terrestre (Evaporação) e da superfície dos 

vegetais (Transpiração), portanto, a soma destas duas liberações de água para 

atmosfera resulta na evapotranspiração. Estes dados auxiliam na classificação de 

uma área como sendo apta para o cultivo de determinada espécie e no 

planejamento de um sistema de irrigação.  

Segundo IAPAR (2017), a média de evapotranspiração para o ano de 2016 

para a região de Maringá, teve um menor valor em junho (60 mm) e o maior valor em 

novembro (150 mm), conforme Tabela 10.  
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Tabela 10 - Dados da média de evapotranspiração do último ano da região. 

PERÍODO MÉDIA mm/Mês 
JANEIRO 139,5 
FEVEREIRO 126 
MARÇO 124 
ABRIL 105 
MAIO 77,5 
JUNHO 60 
JULHO 77,5 
AGOSTO 90 
SETEMBRO 108,5 
OUTUBRO 120 
NOVEMBRO 150 
DEZEMBRO 139,5 
Fonte: IAPAR 2017. 

 

 Os valores de evapotranspiração são explicados e relacionados com os 

valores de temperatura e umidade. Observa-se que os meses de Novembro, 

Dezembro e Janeiro possuem taxas de evapotranspiração alta, em relação com as 

demais, isto devido a temperaturas mais quentes e meses mais chuvosos, sendo 

assim, os estômatos dos vegetais permanecem abertas, pois não ocorre déficit 

hídrico nesta época, realizando as trocas gasosas com a atmosfera, fixando maior 

quantidade de carbono em sua estrutura, conseguindo um desenvolvimento 

considerado ótimo.  

 

4.8 PLANTAS INVASORAS  

 

Ao fazer a visita na propriedade observa-se a ocorrência de plantas invasoras 

na área. A presença desta ocasiona competição com a cultura comercial diminuindo 

produtividade na colheita. De acordo com Pitelli (1987) esta competição pode ser 

citada como concorrência pela luminosidade, nutrientes e água, desde que algum 

destes fatores esteja em deficiência, mas como sabemos que nossos solos 

brasileiros não são completos, podemos levar esta competição como um fator de 

risco na produtividade.  

Outro fator que indica as plantas invasoras como negativas é o fato de que 

essas podem servir de hospedeiros para patógenos e pragas que podem se 
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alimentar da mesma na entressafra, aguardando a instalação da cultura comercial 

(PITELLI, 1987).  

Foi encontrada na propriedade, varias espécies em diferentes pontos da 

propriedade e também em diferentes épocas. Em alguns locais, as invasoras 

ocasionaram uma enorme competição que a cultura instalada não resistiu à 

competição e acabou nem germinando.  

 

4.8.1 Espécies Infestantes 

 

As espécies infestantes encontradas na propriedade, na safra da soja no 

verão 2016/2017, estão descritas a seguir, conforme Moreira (2010) 

 

Commelina benghalensis L.(Trapoeraba) 

 

Esta espécie se encontra em maiores quantidades na parte mais baixa da 

propriedade, chegando à Reserva Legal. A planta é da família Commelinaceae é 

herbácea, perene que se desenvolve em todo o pais, preferindo solos ricos, secos 

ou úmidos e com boa luminosidade. 

 

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

 

Esta espécie se encontra nas áreas mais baixas da propriedade. É da família 

da Convolvulaceae uma espécie herbácea, anual, apresentando caule trepador que 

enrola nas culturas comerciais, dificultando o desenvolvimento e a colheita, pois 

acaba enrolando na rosca sem fim da plantadeira.  

 

Conyza bonariensis (Buva) 

 

É um dos principais problemas no Brasil, por ser tolerante ao herbicida mais 

utilizado, o Glifosato. Encontra-se na maior parte do lote, às vezes cobrindo a área 

de seis plantas de soja. Pertence à família da Asteraceae, possui caule cilíndrico 

com poucas ramificações. 
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Digitaria insularis (Capim-amargoso) 

 

Pertence à família da Poaceae e se encontra espalhada por toda a 

propriedade. É uma gramínea, entouceirada que prefere locais secos, porém se 

adapta facilmente em locais úmidos. É uma das plantas que é resistente ao principal 

controle químico com o glifosato. 

  

Ricinus communis L. (Mamona) 

 

Pertence à família da Euphorbiaceae e se encontra em alguns locais da 

propriedade, na maioria das vezes próximo a APP. Sua propagação é via semente, 

sendo facilmente dispersado pelo fato do estouro do fruto, arremessando a semente 

a grandes distâncias. 

 

Zea mays (Milho voluntário) 

 

 Neste contexto o milho torna-se invasora, pois está competindo com a cultura 

principal. Na colheita da safra de milho algumas sementes acabam caindo no solo, 

devido à má regulação da colhedora, com isso, germinam e torna-se concorrente em 

relação à água, luz e nutrientes. 

 

Na safra de inverno, limitando o crescimento do milho, constatamos a 

presença de algumas plantas invasoras caracterizadas de acordo com Moreira 

(2010): 

 

Raphanus raphanistrum L. (Nabo) 

 

É uma espécie herbácea da família da Brassicaceae muito utilizada na 

rotação de culturas por conter raízes agressivas que auxiliam na descompactação 

do solo. 
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Amaranthus deflexus L.(Caruru) 

 

É uma espécie herbácea da família da Amaranthaceae e se encontra nas 

bordaduras da área e em alguns locais onde o herbicida não atinge. 

 

 Para caracterizar e calcular a porcentagem de infestações das plantas 

invasoras no lote foi utilizado à metodologia de abordagem qualitativa, no 

caminhamento pela área, observando as plantas que limitavam o crescimento da 

cultura comercial (Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Porcentagem do nível de infestação das plantas invasoras. 
Nº Nome Científico Nome Popular Infestação (%) 

SAFRA VERÃO 
01 Commelina benghalensis L. Trapoeraba 15 
02 Ipomoea nil (L.) Roth Corda-de-Viola 10 
03 Conyza bonariensis(L.)Cronquist Buva 20 
04 Digitaria insularis (L.) Fedde Capim Amargoso 30 
05 Ricinus communis L. Mamona 5 
06 Zea mays Milho 20 

SAFRA INVERNO 
01 Amaranthus deflexus L. Caruru 30 
02 Raphanus raphanistrum L. Nabo 35 
03 Digitaria insularis (L.) Fedde Capim Amargoso 35 
 

4.8.2 Controle 

 

O controle das plantas invasoras é feito em dois momentos no pré-plantio da 

cultura e no pós-plantio, quando a cultura está em seu estádio vegetativo, utilizando 

atualmente aplicações de grupos químicos semelhantes, por isso o motivo de não 

eficiência no controle (Tabela 12). 

 Os herbicidas são aplicados misturados com óleo mineral para facilitar na 

quebra da tensão superficial da gotícula da água, da epiderme da folha e auxiliando 

na entrada das moléculas nas células das plantas, o óleo em questão é o ASSIST 

da empresa BASF S.A, na dose de 1,0 L/ha. 
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Tabela 12 - Relação do controle químico, utilizados para controle das invasoras. 
P.C GRUPO 

QUIMÍCO 
INGREDIENTE 

ATIVO 
DOSE 
p.c/ha 

ALVO REGISTRO 
 

SAFRA VERÃO 
Roundup WG Glicina substituída Glifosato 1,0 L Folha larga 

e estreita 
2094 

Poquer Oximaciclohexanodiona Cletodim 0,4 L Folha 
estreita 

8510 

Select 240 EC Oximaciclohexanodiona Cletodim 1,0 L Folha 
estreita 

2102 

SAFRA INVERNO 
Roundup WG Glicina substituída Glifosato 1,0 L Folha larga 

e estreita 
2094 

Atrazina Nortox Triazina Atrazina 1,0 L Folha 
estreita 

0596 

 

4.9 DEFENSIVOS AGRÍCOLAS 

 

4.9.1 Equipamento de Proteção Individual (E.P.I) 

 

O proprietário não utiliza E.P.I completo, na maioria das vezes utiliza apenas 

luvas para preparo de calda. Uma das causas da não utilização do E.P.I é a falta de 

informação, causando uma resistência do produtor à utilização. Os equipamentos 

necessários seguros podem ser citados como: calça, camisa manga longa, luvas, 

óculos, chapéu, botas plásticas e óculos, porém no caso da propriedade em estudo, 

utiliza apenas as luvas em casos que necessita de um contato direto com o 

defensivo. 

 

4.9.2 Armazenagem dos Defensivos 

 

Fazendo a visita na propriedade foi constatado que o local destinado à 

armazenagem dos defensivos é uma tulha de madeira, medindo 6 m X 4 m, com 

cobertura baixa, sem janela e com piso bruto. Os produtos são armazenados 

diretamente no chão, sem nenhum aviso de perigo e sem separação de fungicidas, 

herbicidas e inseticidas e vários estavam sem tampa e sem rótulo. 

 Contestando o produtor sobre a distinção entre os defensivos, o mesmo 

disse que como era apenas ele que manejava a calda, já sabia onde estava cada 

defensivo.  
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4.9.3 Descarte da Embalagem Vazia 

 

Os defensivos agrícolas são usados em grandes quantidades, gerando 

inúmeras embalagens vazias que devem ser descartadas de forma correta, 

assegurando a segurança dos trabalhadores e a não contaminação do meio 

ambiente. As embalagens são classificadas em laváveis, que são as rígidas 

(plásticos, metal e vidro) e não laváveis, que são aquelas que não usam água como 

veículo de limpeza e as flexíveis (plásticos e papéis). As denominadas laváveis são 

recicladas desde que seja efetuada a tríplice lavagem e serem devolvidas com as 

suas respectivas tampa.  

Na propriedade do Sr. Ricardo Favoretto, o descarte é feito da seguinte 

forma: as embalagens classificadas como laváveis, após o uso, é realizado a tríplice 

lavagem: é despejado todo conteúdo da embalagem no tanque do pulverizador, 

após é colocada 1\4 do volume do recipiente com água e agitada por 30 segundos, 

esta etapa é realizada três vezes. Após o fundo do recipiente é furado e fechado 

com a respectiva tampa. Já as classificadas como não laváveis, são totalmente 

abertas e aguardam o descarte. 

 O proprietário espera acumular certa quantidade de embalagens, nunca 

ultrapassando um ano após a compra, e entregue na ADITA–Associação dos 

Distribuidores de Insumos e Tecnologia Agropecuária, localizado na Estrada 

Osvaldo de Moraes Correia, 532, Parque Industrial, na cidade de Maringá–PR. 

 

4.10 CULTURAS EXPLORADAS 

 

As culturas exploradas na propriedade são especificamente soja e milho e 

algumas safras de inverno, dependendo do preço dos insumos, o trigo acaba 

substituindo o milho. Segundo a EMBRAPA (2001), o estado do Paraná possui 

aptidões para várias culturas, como cana-de-açúcar, hortaliças, soja, milho, trigo, 

sendo uma parte destinada a pastagem, com aveias, vários tipos de gramíneas, que 

além de alimentar os animais, serve de cobertura para o solo. 
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4.10.1 Soja (Glycine max) 

 

 Primeiros relatos de soja descrevem que ela é originada na Ásia central, 

Austrália e África, aproximadamente há 5000 anos (SEDIYAMA; TEIXEIRA; 

BARROS, 2009) e foi utilizada como alimento em função de uma alternativa ao 

abate animal. Naquele tempo, a soja era totalmente diferente das cultivares que 

conhecemos hoje, tinham habito rasteiro e se desenvolviam em beira de lagos e 

rios. O processo de domesticação se deu a partir de cruzamentos naturais feitos por 

cientistas chineses há cerca de 1.100 anos A.C (HYMOWITZ,1970). A soja ganha 

espaço no comércio a partir do século XX e torna-se um item de comercio exterior 

importante.  

 Segundo Bonato e Variani (1987), a soja teve sua introdução, no Brasil em 

meados de 1882 na Bahia, sendo utilizada apenas como experimento, mas seu 

marco principal foi no de 1891 quando iniciou seu cultivo na cidade de Campinas-SP 

onde obteve melhores respostas do que na Bahia.  

Na década de 50, o grão de soja passa a ser utilizado como a principal 

matéria prima de óleo vegetal e em 1958 é montada uma fábrica para 

industrialização do grão no Sul do Brasil (MIYASAKA e MEDINA, 1965).  

Em 1970, quando a indústria de óleo começa a ser ampliada, e a demanda 

internacional pelo óleo cresce, ocorre o início dos trabalhos comerciais e produção 

em grande escala, ultrapassando a produção da Chinesa em 1974, tornando- se o 

segundo maior produtor mundial do produto (SEDIYAMA; TEIXEIRA; BARROS, 

2009). Ainda na década de 70 a soja torna- se a principal cultura do agronegócio 

nacional, devido a isso, pesquisas criaram cultivares adaptadas para diferentes 

climas, para que todo o Brasil conseguisse conduzir a cultura e atender a demanda 

do exterior (BONATTO;VARIANI, 1987). 

No Brasil, a soja é cultivada na safra verão, ocorrendo o plantio em Setembro 

estendendo até Dezembro, que é o chamado período das águas, pois a soja 

necessita absorver 50% de água em relação ao seu peso para ter uma boa 

germinação. Acima de 85% e abaixo de 50% de água absorvida não tem uma boa 

germinação (EMBRAPA, 2013).  

Os fatores limitantes para a implantação da cultura são a umidade e a 

temperatura do solo. Não pode faltar água na germinação e no florescimento, 

quando a planta chega a utilizar 7 a 8 mm de água por dia dos seus 450 a 800 mm 
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de água durante seu ciclo. Caso sofra problemas com déficit hídrico na fase de 

florescimento, os grãos são afetados (EMBRAPA, 2013).  

As temperaturas ideais para um bom desenvolvimento da soja variam de 

20°C a 30°C, sendo 25° a temperatura ideal, acima de 40° ocorrem problemas de 

distúrbios fisiológicos e abaixo de 10° ocorre à anulação do crescimento vegetativo e 

não ocorre a indução da floração (EMBRAPA, 2013). 

A soja é divida em dois estádios, vegetativo e reprodutivo, no estádio 

vegetativo existe uma subdivisão, alternando em VE, VC, V1, V2 ate VN, o que 

difere um do outro é o desenvolvimento da planta. Na fase reprodutiva, os estádios 

são contados desde R1 até RN (EMBRAPA, 2013). 

Segundo a EMBRAPA (2013) o VE é quando 50% das plântulas emergiram, 

ou seja, a raiz primária se estabelece e o hipocótilo inicia a elongação levando 

consigo os cotilédones. O VC ocorre quando o hipocótilo endireita-se, cessa seu 

crescimento e o cotilédone expõe o epicótilo, que dará origem as folhas unifoliadas, 

chamado de V1. A partir deste nível, os próximos nós darão origem as folhas 

trifoliadas, dando inicio a contagem do V2, V3 até VN, dependendo do ambiente e 

da genética. Sucessivo ao aparecimento da primeira flor inicia- se o estádio 

reprodutivo e tem- se o R1, R2, R3 ate o R8. O R1 e R2 esta relacionado ao inicio 

do florescimento e o florescimento pleno. O R3 e R4 estão ligados ao inicio da 

formação das vagens e a plena formação das vagens. Estádio R5 está ligado à 

formação do grão, sendo subdividido em R5.1, R5.2 e assim por diante, e este será 

diferenciado de acordo com o tamanho do grão. Já o R6 ocorre quando se tem o 

total enchimento das vagens e inicio da maturação entrando em R7. O R8 se 

caracteriza quando ocorre a maturação plena e necessita apenas da perda de 

umidade para iniciar a colheita do grão. 

A área cultivada de soja no Brasil na safra 2015/2016, chegou a 33 milhões 

de hectares e atingiu 96 toneladas colhidas do grão por hectare, demonstrando a 

importância da cultura para o agronegócio Brasileiro (CONAB, 2017). 

Na propriedade em estudo a soja é cultivada de forma anualmente, 

respeitando as épocas que o IAPAR (2017) determina, ou seja, no intervalo de 

Setembro a Dezembro ocorre o plantio e entre janeiro e março se tem a colheita 

dependendo das condições climáticas.  

A safra 2016/2017 foi plantada na segunda quinzena de outubro, devido a 

fortes chuvas que ocorreram no período, impossibilitando a entrada dos 
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maquinários. A população de plantas utilizadas calculada foi de 311 mil plantas por 

hectare, contendo o espaçamento de 45 cm entre linhas e 14 plantas por metro 

linear.  

O desenvolvimento da cultura foi marcada pelas seguintes precipitações 

(Figura 12). 

 

Figura 12– Representação da precipitação na safra de verão 16/17. 

Fonte: IAPAR(2017). 

  

Observou-se também o outro fator limitante, nota-se um comportamento 

adequado da temperatura na região de Maringá-PR para o desenvolvimento da 

cultura, variando de 23 a 26ºC (Figura 13). 
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Figura 13– Representação da temperatura média na safra de verão 16/17. 

Fonte: IAPAR(2017). 

 

 De acordo com as informações do produtor, a safra da soja 2016/2017, teve 

os seguintes tratos culturais (Tabela 13). 

 

Tabela 13 - Relação dos tratos culturais utilizados no plantio da safra verão. 
ESPECIFICAÇÃO DATA PRODUTO DOSE/ESPAÇAMENTO 

SEMENTE 24 a 28/10  M6410 IPRO 
 BMX POTÊNCIA RR 

14 plantas.ml 

                       45 cm na linha 
 

INOCULANTE 24 a 28/10 GELFIX 5    200 ml/ 100kg de sementes 
 

ADUBAÇÃO SULCO 24 a 28/10 FERTIPAR 02-20-18 210 kg/ha 
 

HERBICIDA  10/10 e 15/11 ROUNDUP WG 2 kg/ha 
 

 FUNGICIDA 21/11 e 26/12 FOX E ORKESTRA 400ml/ha 
 

 INSETICIDA 21/11, 26/12 e 
25/12 
 

ENGEO PLENO 250ml/ha 

 DESSECANTE 18/02 HELMOXONE 2lt/ha 

 

A classificação de doenças foi realizada através de observação de algumas 

plantas sintomáticas e alguns sinais de micélios. Já no caso de pragas a observação 

foi feita com auxilio do pano de batida, em diferentes locais da área e estádios das 

plantas. As espécies encontradas estão descritas abaixo de acordo com seu nome 

científico e popular, danos causados, controle e o nível de infestação (Tabela 14). 
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Tabela 14 - Relação de pragas, doenças e controle na propriedade. 
NOME CIENT. NOME POP. DANOS INFEST ESTÁDIO  CONTROLE 

Diabrotica 
speciosa 

Vaquinha - Desfolha 
- Perfura vagem 
 

30% V0 A V4 250 ml/ha  
Engeo Pleno 

Euschistus heros Percevejo 
Marrom 

- Suga seiva  
- Injeta toxina 
- Soja louca 
 

40% R1 a R4 300 ml/ha  
Engeo Pleno 

Colletotrichum 
truncatum 

Antracnose - Queda folhas 
- Abertura de 
vagens imaturas 
 

40% V2 a R5 400 ml/ha 
Primo 

Microsphaera 
difusa 

Oídio - Camada de 
micélio na fase 
adaxial, 
impedimento da 
fotossintese 
 

10% R1 a R3 400 ml/ha 
Primo 

Peronospora 
manshurica 

Míldio -Pontos verdes 
pálidos na parte 
adaxial e camada 
micélio na parte 
abaxial 

10% V3 a V5 400 ml/ha 
Primo 

Fonte: Manual de Pragas e Doenças da cultura da Soja – FMC, 2010- Adaptados pelo Autor, 2016. 

 

4.11.2 Milho (Zea mays) 

 

De Acordo com o CIB (2006), o milho é de origem mexicana, seus 

antecessores são conhecidos como “teosinto”. Tem origem a mais de 7000 anos e 

por possuir uma ampla variabilidade genética é cultivada em várias partes do 

mundo. Com o passar do tempo, o “teosinto” é domesticado e dá origem ao milho 

tradicional que conhecemos hoje, com uma ou duas espigas por planta, contendo 

várias sementes.   

O milho tem uma expansão rápida pelo México e chega à América do Sul há 

4000 anos, tendo registro da presença de grânulos de milho no Peru 

(GOLOUBINOFF,1993). Já no Brasil, antes da chegada dos portugueses, os índios 

já cultivavam o milho indígena, apenas para sua dieta e com a chegada dos 

portugueses, este cultivo tende aumentar (BAHIA, 2000). 

Até chegar aos dias de hoje, o milho apresentou um grande crescimento na 

sua produtividade, passando a produzir de 7 a 9 mil quilos por hectare devido a altas 

tecnologias, como o uso de hibrido e da transgenia (CIB, 2006). O milho pode ser 

cultivado nas duas safras do ano, sendo indicado de Outubro a Fevereiro, chamado 

de período das águas e de Março a Julho chamado de safrinha, onde os produtores 
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observaram uma chance de produzir mais uma safra, mas com condições climáticas 

não tão favoráveis para altas produtividades.  

O milho necessita de temperaturas amenas, variando conforme o estádio, 

durante a germinação. A temperatura ideal deve estar no intervalo de 25º a 35ºC, de 

acordo com o estádio da planta (BELLIDO, 1991). Durante a fase vegetativa, quanto 

mais alta a temperatura, mais rápido é o florescimento. O milho é planta de dia curto, 

quando exposto a dia longo, ocorre o aumento da fase vegetativa e o atraso do 

florescimento (EMBRAPA, 2009). Já na fase de enchimento de grão, a carência de 

luz pode acarretar a redução da densidade dos grãos. 

Na região de Maringá-PR, a temperatura dos três meses de produção da 

cultura, referente à safrinha, apresentou um comportamento adequado para o cultivo 

(Figura 14). 

 

Figura 14 – Representação da temperatura média na safra de inverno 16/17. 

 
Fonte: IAPAR, 2017. 

 

O milho precisa de 550 a 650 mm de água durante todo seu ciclo. De acordo 

com Barros e Calado (2014), a água é exigente em todos os estádios, porém, a 

germinação, florescimento e formação do grão, possui uma maior sensibilidade ao 

déficit hídrico, por isso, o planejamento de plantio é tão importante para coincidir 

com épocas de temperaturas favoráveis e chuvas frequentes.  

De acordo com o IAPAR (2017), a precipitação na região de Maringá-PR no 

período da safrinha, atende a necessidade do milho (Figura 15). 
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Figura 15– Representação da precipitação na safra de inverno 16/17. 

Fonte: IAPAR, 2017. 

 

 Em entrevista com o produtor e no acompanhamento da safrinha, 

foram destacados os tratos culturais utilizados no decorrer do período (Tabela 15). 

 

Tabela 15 - Relação dos tratos culturais utilizados na safra de inverno. 
ESPECIFICAÇÃO DATA PRODUTO DOSE/ESPAÇAMENTO 

SEMENTE 15 a 18/03 2B710 90 cm entre linhas 
7 plantas por metro linear 

 

ADUBAÇÃO 
 
HERBICIDA 
  

15 a 18/03 
 
05/03  

10-15-15 
 

ZAPP  

200 kg/ha 
 

2 L/ha 
 

FUNGICIDA 
 

10 a 11/04 PRIMO 0,2 L/ha 

INSETICIDA 
 

10 a 11/04     ENGEO PLENO 0,2 L/ha 

COLHEITA 18 a 24/07  120 sacas/ha 
 

O ataque de doença foi pouco evidenciado nesta safra, sendo assim, não 

possuía um nível de dano que comprometeria a produção. Porém, o ataque de 

pragas foi severo, em especial para lagarta do cartucho (Tabela 16). 

 

Tabela 16 - Relação de pragas, doenças e controle na propriedade. 
NOME 

CIENTÍFICO 
NOME 

POPULAR 
DANOS % 

INFEST 
ESTÁDIO  
CULTURA 

CONTROLE 
(ml/ha) 

Spodoptera 
frugriperda 

Lagarta do 
Cartucho 

- Destruição 
cartucho 

30% V0 A V5 350  
Engeo Pleno 
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4.12 CUSTOS DE PRODUÇÃO  

 

 Segundo Vasconcelos e Garcia (2009), os custos de produção são divididos 

em dois tipos: Custo fixo, que é conceituado como os custos que não mudam de 

acordo com a produção, já os custos variáveis são aqueles que se alteram, 

mediante o volume produzido (Tabela 17).    

 

Tabela 17 - Relação dos custos variáveis e fixos do ano agrícola 16/17. 
 R$. ha-1. Ano-1 

CUSTOS VARIÁVEIS TOTAIS 2.851,20 

SOJA 1.420,20 

DESPESAS DOS MAQUINÁRIOS    145,00 
INSUMOS  
               Sementes     350,00 
               Fertilizantes    370,00 
               Herbicidas    104,60 
               Fungicidas    140,60 
               Inseticidas    170,00 
               Adjuvantes      20,00 
MÃO DE OBRA COLHEITA- Colheitadeira e Transporte    120,00 
MILHO                                                                                                                       1.431,00 
DESPESAS DOS MAQUINÁRIOS                         160,00 
INSUMOS  
               Sementes    513,00 
               Fertilizantes    260,00 
               Herbicidas    153,00 
               Fungicidas    100,00 
               Inseticidas    105,00 
               Adjuvantes      20,00 
MÃO DE OBRA COLHEITA – Colheitadeira e Transporte    120,00 
 
CUSTOS FIXOS 

 
1.061,19 

DEPRECIAÇÃO  
Maquinários - 
Benfeitorias     95,54 

ENERGIA ELÉTRICA 
SEGUROS 
JUROS PRONAF (12,8%) 
MÃO DE OBRA FIXA(PRODUTOR) 

    96,00 
    54,94 
  364,95 
  449,76 

 
CUSTOS TOTAIS 3.912,39 
 

CUSTOS VARIÁVEIS 

 Com auxilio das notas fiscais emitidas pelas cooperativas, os valores são 

referentes às duas safras, ou seja, de todo o ano agrícola e o resultado foi dividido 

pela área total da propriedade (25 ha) 
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CUSTOS FIXOS 

 Energia elétrica: Feito à média do valor da fatura, multiplicado por doze 

meses (ano) e dividida pela quantidade de hectare. 

 Juros–PRONAF: o proprietário financia R$ 38.200,00 para soja e R$ 

33.080,00 para milho, totalizando R$71.280,00 no ano agrícola. O juro 

deste financiamento é de 12,8% ao ano resultado da soma de juros, 

assistência técnica, FUNRURAL e PROAGRO. 

 Mão de obra da colheita: A propriedade não possui colheitadeira, nem 

caminhão. A média dos valores do aluguel da colheitadeira, mais o 

caminhão, das duas safras, giram em torno de R$ 240,00. 

 Seguro maquinários: Cotados na corretora MAPFRE 

 Mão de obra fixa: Salário mínimo vigente de R$ 937,00 multiplicado por 

12 meses e dividido pela quantidade de hectare. 

 

4.13 RECEITA DA PRODUÇÃO 

 

A receita da produção é o resultado, no caso da propriedade rural, é tudo o 

que foi vendido naquele ano agrícola e no caso do Sr. Ricardo Favoretto é dividida 

em duas partes, a primeira baseado nas vendas por contratos futuros com a 

cooperativa e a segunda é baseada nas vendas sem contrato, onde o produto fica 

armazenado na cooperativa e vendido conforme demanda do mercado (Tabela 18). 

Para fins de cálculo, foi feito uma média dos valores: 

 

Tabela 18 - Relação da receita bruta do ano agrícola 2016/2017. 
Produto Quantidade 

saca (ha) 
Quantidade 
saca total 

Preço Médio 
da Saca 

Total R$ R$.ha-1.ano-1 

SOJA 60 1.500 55,00 82.500,00 3.300,00 
MILHO 120 3.000 19,00 57.000,00 2.280,00 
 
TOTAL ANO AGRÍCOLA 

 
5.580,00 
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4.14 LUCRO 

 

Após calculados os custos totais e a receita bruta, o próximo passo é  a 

análise da margem de contribuição, lucro e ponto de equilíbrio. Segundo Flores, 

Ries e Antunes (2006), a margem de contribuição é a diferença entre a receita total 

e os custos variáveis. Já o lucro é a diferença entre a receita total e o custo total. O 

ponto de equilíbrio mostra o valor mínimo que empresa terá que vender no ano para 

não ter prejuízo e nem lucro, ou seja, quando o montante de R$ 2.176,20 for 

atingido, ou seja, 39% da receita bruta, serão eliminadas as possibilidades de 

prejuízo (SEBRAE, 2016). Estes serão apresentados na (Tabela 19). 

Tabela 19 - Relação margem de contribuição, lucro e ponto de equilíbrio 2016/17. 

 R$.ha-1.ano-1 % 

RECEITA BRUTA 5.580,00 100 

CUSTOS TOTAIS 3.912,39 71 
Fixos 1.061,19 20 
Variáveis 2.851,20 51 

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 2.728,80 49 

LUCRO 1.667,61 28 

PONTO DE EQUILÍBRIO 2.176,20 39 
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5 DIAGNÓSTICO 

 

O Diagnóstico tem por finalidade utilizar os dados do levantamento e 

transformá-los em informações, que serão classificados em pontos fortes e pontos 

fracos que a propriedade rural possui. O Diagnóstico serve como um intermédio 

entre o levantamento e o planejamento, pois será a base para tomadas de decisões 

futuras. 

 

5.1 PONTOS FRACOS 

 

5.1.1 Fertilidade do Solo 

 

O agricultor faz a utilização de formulado sem antes consultar a análise de 

solo e entender a real necessidade de fósforo e potássio. Estes elementos deverão 

ser supridos de acordo com a necessidade da planta e comportamento do solo 

mediante aos mesmos, assim será possível alcançar altas produtividades.  

 

5.1.2 Matéria Orgânica 

 

A porcentagem de Matéria Orgânica está em torno de 2%. A cultura 

antecessora, tanto o Soja quanto o Milho, está deixando baixa quantidade de 

matéria morta, sendo assim, o solo permanece sem cobertura, ficando exposto à 

desagregação de partículas, devido ao impacto da gota da chuva, progredindo para 

um escoamento superficial. Segundo Wisniewsky & Holtz (1997), mesmo o milho, 

sendo considerada planta de decomposição lenta, devido a sua alta relação, C:N 

(40:1), chegando até 60:1, não está atendendo a necessidade da área, deixando o 

solo muito exposto a intempéries climáticas. 

 

5.1.3 Rotação de Culturas 

 

O agricultor não utiliza a técnica de rotação de cultura devido ao 

desconhecimento da prática e também a dificuldade em encontrar culturas que 

tenham a mesma demanda que da soja e o milho. A dificuldade não está apenas na 
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viabilidade financeira na comercialização do produto, mas também está na falta de 

pesquisa intensa no cultivo de outras culturas, na falta de apoio do governo, 

inexistindo linhas de crédito e também na insegurança de implantação de uma nova 

cultura nunca antes explorada pelo produtor. Em entrevista, percebemos que o 

produtor detém de um conceito errôneo da rotação de culturas, tendo como principio 

a sucessão de culturas, alternando a soja na safra de verão com o milho na safra de 

inverno.  

 

5.1.4 Controle de Plantas Invasoras 

 

Controle ineficiente das plantas invasoras, mas especificamente com caruru 

(Amaranthus deflexus L), capim amargoso (Digitaria insularis), buva (Conyza 

bonariensis) e milho (Zea mays) tiguera. Estas plantas, além de competir com a 

cultura comercial, também servem de hospedeiro de doenças e pragas, atrapalham 

na colheita, podendo contaminar o lote, danificar a colheita e aumentar o banco de 

sementes do solo. 

 

5.1.5 Fitotoxidez 

 

Na cultura da soja observamos algumas manchas na superfície foliar não 

causado por pragas e doenças e sim pela má aplicação de defensivos, adicionados 

a doses irregulares de óleo mineral, ocasionando a fitotoxidez. Este termo é 

conceituado por Madalosso et. al. (2014) como sendo a concentração do ingrediente 

ativo do produto ou da quantidade de óleo mineral, aplicados na superfície foliar, 

causando morte das células, pela dificuldade de metabolização do produto. Além da 

quantidade de ingrediente ativo, outro fator que podem potencializar o efeito são os 

fatores ambientais que cercam a planta, um exemplo prático é a temperatura e a 

umidade no momento da aplicação do defensivo.  

 

5.1.6 E.P.I 

 

Não utiliza o E.P.I – Equipamento de Proteção Individual, tanto ao preparar a 

calda, como na aplicação. Os equipamentos exigidos são: boné com proteção para o 
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rosto e nuca, óculos, luvas, camiseta de manga longa, calça comprida e botina. A 

não utilização do E.P.I., causa intoxicação no organismo humano em longo prazo, 

evoluindo para doenças crônicas. 

 

5.1.7 Armazenagem de Defensivos Agrícolas 

 

A armazenagem dos defensivos agrícolas é feita de forma incorreta, pois as 

embalagens estão depositadas diretamente no chão, empilhadas umas sobre as 

outras, não ocorrendo à separação de fungicida, herbicida, inseticida, fertilizante 

foliar e óleo mineral. Além disso, o local não possui ventilação adequada e nem 

estruturas adequadas para o armazenamento de produtos tóxicos. 

 

5.1.8 Controle de Pragas 

 

Controle ineficiente para percevejo marrom e lagarta do cartucho, ocorrendo 

uma alta população em estádios críticos para planta, ocasionando perda na 

produtividade e sanidade do vegetal. 

 

5.1.9 Controle de Doenças 

 

Controle ineficiente da antracnose na cultura da Soja, apresentando sintomas 

em todos os estádios das plantas. A antracnose ataca os ramos e as folhas, no 

primeiro caso, podendo ocorrer tombamento e morte da planta e no segundo caso, 

diminui a área fotossintética, refletindo na baixa produtividade. 

 

5.1.10 Controle de Custos 

 

O controle de custos é baseado na forma tradicional do “caderninho” sem 

levar em conta, orçamentos, tratamento anterior e nível de dano econômico. 
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5.1.11 Inovação do Negócio 

 

O produtor não realiza visitas nos dia de campo, palestras, simpósios e não 

faz parcerias com multinacionais ou empresas de defensivos para ter testes e 

pesquisas dentro de sua propriedade, deixando seu negócio fora de qualquer 

inovação tecnológica. 

 

5.1.12 Controle de Caixa Inadequado 
 

 O proprietário utiliza como controle do seu capital, o método empírico. Este 

método não é errado, porém é inadequado para o tamanho do seu negócio e pode 

acarretar pequenos erros, evoluindo para grande perda do seu investimento. 

 

5.2 PONTOS FORTES 
 

Os pontos fortes são processos que o proprietário utiliza e que agregam valor 

em seu negócio. Estes são levantados com intuito de continuar, melhorar e 

aperfeiçoar, para que continue sendo um processo viável e rentável. 

 

5.2.1 Uso da Água 

 

Uso racional da água. O produtor possui um tanque com capacidade de 20 

mil litros. Este é interligado com a calha do barracão, possui peneiras nas aberturas 

da parte superior com filtros de malha fina, para armazenar água da chuva, 

utilizando a mesma na preparação de caldas dos defensivos. 

 

5.2.2 Estradas de Acesso 

 

Estradas de boa qualidade. O acesso à propriedade não possui restrições, 

pois é asfaltada até a entrada do lote. Então, a entrega dos suprimentos é feita de 

forma facilitada sem entraves no escoamento da produção sendo feita de forma 

facilitada, independente do clima. 
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5.2.3 Terraços 

 

Os terraços estão construídos conforme a recomendação técnica de Bertoni 

(1978), utilizando os dados de EV – Espaçamento vertical e EH – Espaçamento 

horizontal e o tipo de terraço adequado, levando em consideração a declividade do 

terreno, diminuindo a velocidade da água, não deixando ocorrer erosão. 

 

5.2.4 Reserva Legal 

 

No que se refere a Reserva Legal, mesmo a propriedade não possuindo 

quatro módulos fiscais (1 Módulo Fiscal PR= 14 ha) possui a reserva, com intuito de 

preservar a fauna e a flora da região, além de criar uma microdiversidade na própria 

propriedade, auxiliando na manutenção dos inimigos naturais. 

 

5.2.5 Compactação do Solo 

 

Segundo Taylor, Roberson e Parker (1966), o limite de compactação 

suportado pelas raízes de uma maneira geral é de 2,0 a 2,5 Mpa–Mega Pascal. 

Convertendo para a unidade de medida, utilizado no aparelho, Kpa–Kilo pascal, 

significando que o limite seria de 2000 a 2500 Kpa. De acordo com os gráficos, não 

foi observado compactação maior que 1500 Kpa, então nenhum lote possui sérios 

problemas de crescimento radicular e armazenagem da água. 

 

5.2.6 Adubo Orgânico 

 

Utilização de cama de frango como adubo orgânico, além de aumentar a 

quantidade de nutrientes no solo, acaba formando uma barreira, inibindo a 

desagregação dos coloides do solo, devido ao impacto da gota da chuva. 

 

5.2.7 Descarte da Embalagem Vazia 

 

Descarte da embalagem vazia, o produtor, antes de descartar as embalagens 

vazias, utiliza a técnica de tríplice lavagem, que consiste no seguinte método, após 
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esvaziar todo o produto da embalagem, o produtor adiciona ¼ de água na 

embalagem, agita e adiciona no tanque onde está sendo preparada a calda, após 

utiliza a pressão da torneira existente na parte superior da bomba, para retirar os 

últimos resíduos dos defensivos, após, é feito um furo no fundo da embalagem, 

inutilizando para outros fins.  

Estas embalagens são levadas para ADITA – Associação dos Distribuidores 

de Insumos e Tecnologia Agropecuária, responsável por dar um destino correto 

nestas embalagens. 

 

5.3 AMEAÇAS 
 

 São ações que devem ser tomadas para continuar estável no mercado de 

trabalho para não correr o risco de ser extinto do processo produtivo. 

 

5.3.1 Sucessão de Cultura 
 

 O plantio sucessivo de soja na safra verão acompanhado de milho na safrinha 

deixa o produtor refém dos preços destes dois produtos. Sendo assim, fica 

dependendo de uma quebra de safra, devido principalmente a fatores climáticos, dos 

outros países produtores para conseguir um melhor preço.  

 

5.3.2 Endividamento 
 

 O proprietário não possui uma visão sistêmica do seu negócio concentrando 

seus planejamentos apenas no curto prazo. Esta visão o levou a adquirir uma divida 

acumulativa, onde a única saída encontrada por ele foi à realização de um novo 

projeto de custeio agrícola para pagamento da dívida. 

 

5.3.3 Plantas Invasoras Resistentes 
 

 O controle de plantas invasoras está perdendo a eficiência devido a não 

rotação de mecanismos de ação dos herbicidas e também por falta de outros tipos 

de controle, como cultural ou biológico. Algumas plantas como caruru, capim 
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amargoso e buva estão se tornando resistente ao controle dificultando a erradicação 

das mesmas. 

 

5.4 OPORTUNIDADES 
 

 São ações que deixam o produtor mais forte em relação ao mercado, 

surgindo inovações que colocam o proprietário à frente dos seus concorrentes. 

 

5.4.1 Arrendamento 
 

 O proprietário recebeu a oferta de arrendamento da propriedade vizinha na 

safra de verão, no custo de 35 sacos de soja por alqueire. Em relação a outras 

propriedades que arrendam suas terras, o custo está abaixo da média que 

normalmente registram 40 sacos por alqueire. A oportunidade é viável devido à 

facilidade de manejo, pois se encontra do lado de sua propriedade e tem uma área 

de 3 alqueires, aumentando sua receita. 

 

5.4.2 Introdução de Novas Culturas 
 

 A introdução do “trigo mourisco” é uma forma do proprietário diminuir sua 

dívida, pois além de pouca concorrência, trata-se de uma cultura de ciclo curto sem 

exigência de grandes tratos culturais, além disso o mercado se mostra bem otimista 

para o grão, com comprador certo e preço vantajoso tendo possibilidade de 

crescimento e maior demanda. Além do mais, ainda não diagnosticaram nenhuma 

praga ou doença que afetam o desenvolvimento da cultura. 
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6 PLANEJAMENTO 

 

O planejamento consiste em organizar os processos, relacionando os 

conhecimentos teóricos e práticos, com objetivo de melhorar os pontos 

diagnosticados na segunda parte do trabalho. Todos estes conhecimentos devem 

ser coerentes de acordo com a realidade econômica, social e ambiental da 

propriedade. Esta ação envolve todos que fazem parte dela e todos os fatores que 

participam do processo, por isso, o conhecimento deve ser amplo, pois não depende 

de apenas uma área do conhecimento.  

Sendo assim, os alunos devem ter uma visão sistêmica dos assuntos e 

sempre pensar nas consequências destas ações, pois além de resolver os 

problemas, a ação deve ser rentável, permitindo sua existência em um período de 

tempo. 

Esta terceira etapa do trabalho, coloca o aluno em uma situação real do 

cotidiano do engenheiro agrônomo, pois é o momento de um parecer técnico, é a 

decisão que vai solucionar os problemas e aperfeiçoar os pontos fortes, utilizando 

como auxilio o levantamento e diagnóstico feito anteriormente. 

 

6.1 FORMULADO CORRETO 

 

Em questão de adubação no sulco, o proprietário utiliza o formulado que está 

sendo mais cotado pelas propriedades vizinhas, porém mesmo áreas vizinhas não 

apresentam a mesma realidade em relação à composição mineral presente neste 

solo. No caso da safra soja 2016/2017, foi utilizado o formulado 02-20-18 e na safra 

de inverno, foi utilizado o 10-15-15. A compra do formulado, deve ser baseado na 

análise de solo, por isso, montamos um formulado baseado na necessidade da 

planta, utilizando como fonte de referência as tabelas de recomendação de Alvarez 

(1999).  

 A análise mostra que o Fósforo, encontra-se na quantidade de 8,16 mg/dm3 

classificado como alto, para cultura da soja em solo argiloso, sendo recomendado à 

utilização de 50 kg.ha-1 de P2O5 e para cultura do milho safrinha, os teores são 

classificados como alto, necessitando de 15 a 20 kg.ha-1, segundo Alvarez (1999).  

No caso do Potássio, a análise mostra uma quantidade de 0,49 Cmolc.dm-3, 

classificado como muito alto para a cultura da soja em solo argiloso, sendo 
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recomendado à utilização de apenas 40 kg.ha-1 de K2O e para cultura do milho 

safrinha, os teores são classificados como muito alto, não necessitando de 

adubação, segundo Alvarez (1999), porém, o produtor não faz cobertura de 

potássio, então recomenda-se a aplicação via sulco, na quantidade de 15 a 20 

kg.ha-1. 

O formulado para a safra de soja deve conter as seguintes proporções 0-50-

40, o nitrogênio é zerado, pois está sendo suprido pela FBN–Fixação Biológica do 

Nitrogênio e segundo Hungria, Campos e Mendes (2001), a adubação nitrogenada, 

provinda da indústria, chamada de adubação de arranque, prejudica a nodulação da 

bactéria, refletindo na diminuição da produtividade. 

Aplicando o método por tentativa, para encontrar a formulação no NPK 

existente no mercado de trabalho, a composição de P e K foram divididas por 10, 

resultando em 0-5-4, multiplicando por 5, encontramos o formulado 0-25-20, que 

existe no mercado de trabalho. O produto foi cotado na INTEGRADA–Cooperativa 

Agroindustrial, no preço de R$ 1.390,00 a tonelada. O preço aproxima-se do produto 

que é utilizado atualmente pelo produtor, porém, a necessidade será atendida com 

maior eficiência. A dose é recomendada de acordo com a proporção do formulado. 

Exemplo, o solo necessita de 50 kg.ha-1, dividimos este valor pela proporção do 

formulado e multiplicamos por 100, ficando da seguinte forma:  

(50 kg.ha-1/25)x100= 200 kg.ha-1 do formulado por hectare. A área possui 25 

hectares, portanto, o produtor necessita comprar 5 toneladas do formulado a cada 

safra de verão para cultura da soja.  

 Já para a safra de inverno, o formulado utilizado deve conter as seguintes 

proporções, 10-15-15, coincidentemente, existe este formulado e o produtor já 

utiliza-se do adubo. A dose recomendada será de 100 kg.ha-1. O preço também foi 

cotado na INTEGRADA (Tabela 20). 

 

Tabela 20- Recomendação do formulado correto. 
Formulado Cultura Dose 

(kg.ha) 
Dose Total 

(ton.) 
Preço 
(ton.) 

Preço 
Total 

R$.ha1.ano 

00-25-20 Soja 200 5000 1.390,00 6.950,00 278,00 
10-15-15 Milho 100 2500 

 
1.700,00 4.250,00 170,00 

TOTAL DE FERTILIZANTES 448,00 
Fonte: Alvarez, 1999. Adaptado pelo autor, 2017. 
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6.2 ELIMINAÇÃO DA FITOTOXIDEZ 
 

 Na propriedade em estudo a fitotoxidez pode ser causada por diversos 

motivos, como: aplicação de defensivos em temperaturas elevadas, diminuição do 

volume de calda aumentando a dose de ingrediente ativo sem recomendação 

técnica, junção de dois ingredientes ativos incompatíveis e deriva de aplicações das 

propriedades vizinhas. Segundo Madalosso (2014) vale ressaltar que as plantas 

possuem mecanismos de defesa contra a toxidade de defensivos agrícolas, porém, 

algumas espécies detém de maior capacidade do que as outras. Estes mecanismos 

podem ser classificados de diversos tipos, como rapidez no metabolismo da 

molécula, desintoxicação ou resistência.  

Os sintomas são sempre encontrados em área de trânsito de equipamentos, 

não sendo apresentada em plantas individuais. Alguns sintomas podem ser citados 

como: Queima das folhas do terço superior da planta, por ser a que recebe a maior 

quantidade da calda; Faixas geométricas na lavoura, contendo todas as plantas com 

sintomas, devido ao repasse da barra; Bordadura da lavoura queimada devido ao 

acionamento da barra, podendo conter uma quantidade maior do ingrediente ativo, 

quando a mistura não for homogênea ou por deriva de aplicação na propriedade 

vizinha (MADALOSSO, 2014). 

Em entrevista com o produtor, foi possível levantar quais foram às causas 

para existência da fitotoxidez na cultura da soja. A primeira hipótese foi à aplicação 

de defensivos em horas quentes do dia coincidindo com o déficit hídrico da região, 

sendo assim, segundo Madalosso (2014) a gotícula contendo água e ingrediente 

ativo é evaporada rapidamente deixando apenas os cristais de ingrediente ativo 

depositado na planta, assim, este é difundido para dentro da célula e a planta não 

consegue completar o metabolismo. Ocorrendo a morte da célula devido à 

peroxidação lipídica causada pela produção de espécies reativas do oxigênio, que 

capturam os elétrons dos lipídeos. A segunda hipótese foi à mistura de fungicidas, 

inseticidas e herbicidas, causando um aumento de ingredientes ativos na gota 

depositada na planta, assim, a planta não consegue metabolizar esta grande 

quantidade de moléculas ativas. Existe uma terceira hipótese, discutida por Nash 

(1967), Marking (1985) e Calabrese (1991), que diz que um mecanismo pode 

influenciar na ação do outro. Esta influência pode ser negativa, devido à 

incompatibilidade destas moléculas, sendo conceituada como antagonismo. Com 
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esta interação, algumas moléculas ativas passam a agir em outros locais do vegetal 

provocando a sintomatologia observada. 

Após estudo sobre possíveis métodos de eliminação da fitotoxidez, o produtor 

foi orientado pelos alunos para aplicações de defensivos somente quando 

necessário, no caso de fungicidas, a aplicação seriam feitas apenas quando 

encontrados focos de doença na região. Como foi o caso da safra 2016/2017 que 

muitos produtores não realizaram aplicação de fungicida em sua lavoura e não 

tiveram problemas de ferrugem asiática, sendo a principal doença que atinge a 

cultura da Soja.  No caso de inseticidas, apenas quando as pragas atingirem o nível 

de dano econômico, seguindo as recomendações da Embrapa na utilização do pano 

de batida. Para o caso de controle de plantas invasoras, a aplicação deverá 

respeitar o período critico de interferência que a planta mais sofre com a 

competição, assim o produtor aperfeiçoara tempo e dinheiro e sairá do calendário de 

aplicações utilizado por ele atualmente. No caso de necessidade de aplicação, 

levando em consideração as orientações acima, sempre que possível, não 

coincidindo com o déficit hídrico e nem com as temperaturas elevadas, porém, os 

fenômenos climáticos ocorridos nos últimos anos, causa preocupação no produtor, 

não podendo esperar condições ideias para aplicação. Levando em consideração 

este fator, em casos atípicos, foi recomendado iniciar a aplicação no entardecer, 

onde a temperatura já não esta tão alta, assim, aumenta a possibilidade da planta 

em metabolizar com maior eficiência, os ingredientes ativos. Na necessidade de 

misturas de defensivos, a orientação é o produtor seguir a bula dos defensivos, onde 

consta a compatibilidade das moléculas, reduzindo o risco de fitotoxidez. 

 

6.3 USO DO E.P.I 
 

 De acordo com a Norma Regulamentadora 06, o E.P.I pode ser um 

dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, com objetivo de 

proteção de riscos que podem ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. O uso 

do E.P.I na agricultura convencional é obrigado por lei, devido à possibilidade de 

intoxicação com os produtos químicos usados no controle de plantas invasoras, 

doenças e pragas existentes na lavoura. Todos os equipamentos devem ter 

indicação do certificado de aprovação-CA, expedido pelo órgão nacional competente 

em matéria de segurança e saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego.  
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 Na propriedade em estudo, o produtor prepara a calda e aplica os defensivos 

com o trator não cabinado e utiliza apenas a luva na preparação da calda, sendo 

assim, o E.P.I que deverá ser utilizado consiste em:  

 Boné Árabe, confeccionado em tecido de algodão e tratado com teflon, para 

proteção do pescoço e da cabeça contra respingos e deriva dos produtos 

químicos – R$ 30,00. 

 Viseira facial, material transparente de acetato, para a proteção contra 

respingos do produto químico nos olhos e no rosto - R$ 35,00. 

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

tóxicas através dos pulmões – R$ 20,00.  

 Luvas impermeáveis descartáveis, para proteger a parte do corpo que é mais 

atingida – R$ 20,00.  

 Jaleco e calça hidro repelente, para proteção do tronco e das pernas – R$ 

45,00. 

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

parte costal para aplicações - R$ 20,00. 

 Bota impermeável de cano longo - R$ 50,00. 

 

Exceto os respiradores e as luvas, os outros produtos podem ser utilizados varias 

vezes, desde que sejam bem higienizados com água e sabão neutro separados das 

outras roupas. 

Os produtos foram cotados no Lojão do E.P.I na cidade de Maringá-PR, 

totalizando um investimento de R$ 220,00. 

 

6.4 ARMAZENAGEM ADEQUADA AOS DEFENSIVOS 
 

 A tulha onde são armazenados os produtos fitossanitários está construída de 

forma irregular, então deverá ser derrubada ou utilizada para outros fins. A nova 

construção deverá ser construída de acordo com o Manual de Armazenamento de 

produtos fitossanitários (2005), adaptada para ABNT 9843, sendo de alvenaria, 

distante de 10 metros da residência e de outras edificações para facilitar a ventilação 

do local. O pé direito deve possuir no mínimo quatro metros de altura e com acesso 

de entrada e saída, medindo 1,20 metros de largura. O pavimento deve ser de 

concreto e nivelado, possuindo ralos para drenagem. Serão construídas duas 
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janelas opostas, com uma altura de 50 cm do solo, medindo 1m x 1m, protegidas 

com elementos vazados. A iluminação será composta de duas lâmpadas 

incandescentes, na altura de 2,5 metros.  

Do lado de fora do armazém, serão instaladas dois extintores de água e gás 

carbônico e nas portas serão colocados avisos indicando a presença de produtos 

tóxicos. As telhas serão de barro, com boa qualidade para não ocorrer infiltração. No 

lado interno do armazém, serão instaladas duas prateleiras metálicas, distanciadas 5 

metros uma da outra. Estas prateleiras serão divididas em quatro compartimentos, 

distanciado em 50 cm entre cada divisória. As embalagens não poderão estar 

empilhadas e sempre deverão estar fechadas. Cada compartimento será identificado 

com o tipo do produto que está armazenado naquele local, facilitando o trabalho do 

produtor (Tabela 21). 

A área total do armazém será de 4x4 metros, totalizando 16 m². Em questão 

do pagamento a empreiteira parcelou em 12 vezes sem juros com cada parcela 

custando R$756,09. 

 

Tabela 21 - Relação dos materiais para construção do depósito de defensivos. 
Especificação Quantidade Custo Unit. Custo Total  
Lajota 2000 unidades R$ 0,35 R$ 700,00 
Areia Média 25 m³ R$ 80,00 R$ 2.000,00 
Cimento 50 kg 7 sacos R$ 23,00 R$ 161,00 
Cal Virgem 20 kg 3 sacos R$ 10,49 R$ 31,47 
Pedra Brita nº 2 10 m³ R$ 61,75 R$ 617,50 
Barra de Ferro 5/16 10 barra R$ 22,00 R$ 220,00 
Madeiramento 30 metros R$ 23,00 R$ 690,00 
Prego kg 3 kg R$ 13,40 R$ 40,20 
Janela basculante 2 unidades R$ 104,00 R$ 208,00 
Porta de lata (c/batente) 2 unidades R$ 150,00 R$ 300,00 
Telha portuguesa 38,6 x 23,4 170 unidades R$ 3,70 R$ 629,00 
Extintores 2 unidades R$ 90,00 R$ 180,00 
Fiação e Spot 2 unidades R$ 25,00 R$ 50,00 
Lâmpadas 
Estrivos 

2 unidades 
40 unidades 

R$ 5,00 
R$ 0,40 

R$ 10,00 
R$ 16,00 

Placa Perigo 1 unidade R$ 20,00 R$ 20,00 
Mão de Obra 16 m² R$ 200 R$ 3.200,00 
    
TOTAL R$ 9.073,17 
Fonte: Cotação Telhanorte Maringá 2017 – Depósito Constru & Cia, filial tuiuti. 

 

 A cotação dos produtos foi realizada por uma pesquisa externa em depósitos 

de Maringá- PR, com auxilio de vendedores especializados em construção civil. Já a 
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mão-de-obra foi realizada através de pesquisa externa com empreiteiras, fiscais de 

obras e pedreiros. 

 

6.5 EMPRENDEDOR INOVADOR 
 

 O proprietário será orientado a realizar visitas nos dias de campo, seminários, 

cursos de capacitação, simpósios e reuniões técnicas, com o objetivo de conhecer 

novas tecnologias, com foco para controle de pragas, doenças, plantas invasoras, 

além de conhecer e poder passar a utilizar a agricultura de precisão. Atualizar-se 

sobre as leis e normas que envolvem o processo produtivo, compreender a 

necessidade da instalação de um sistema de cultivo sustentável e conservacionista, 

buscando novos métodos para evitar o desgaste ambiental e entender a 

comercialização do produto para decisão da melhor época para compra dos insumos 

e da venda do produto e começar a participar dos negócios pós-porteira, de acordo 

com o mercado atual. 

 A propriedade localiza-se perto do centro de pesquisa da UNICESUMAR, o 

que facilita suas visitas às novas tendências do mercado, pesquisas em andamento, 

assistência de alunos em projetos técnicos e uma possibilidade da sua propriedade 

conter uma área destinada para estudo e testes de novos insumos, sementes e 

outras culturas. Além de poder participar de dias de campo realizado pela instituição 

em parceria com empresas e graduandos do curso de Agronomia Unicesumar. 

  

6.6 ROTAÇÃO DE CULTURAS 
 

 A rotação de culturas é um dos fatores que compõe o plantio direto, a 

ausência desta prática resulta no surgimento de alterações químicas, físicas e 

biológicas do solo, podendo comprometer a estabilidade do sistema produtivo 

(FRANCHINI et al. 2011). Segundo Franchini et al. (2011) a rotação é a alternância 

de culturas, dentro de uma mesma estação e na mesma área, com objetivo de 

aumentar a quantidade de matéria orgânica no solo, diminuir o ambiente favorável 

de algumas pragas e patógenos, alternar o tipo de exploração do solo e de 

princípios ativos das moléculas dos defensivos, aproveitamento e ciclagem de 

diferentes nutrientes e obter diferentes produtos finais, conquistando maior 

segurança na comercialização. 
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 A escolha das espécies para compor o sistema, dependerá do objetivo do 

produtor, disponibilidade de mercado, acessibilidade a insumos, assistência técnica, 

tipos de tecnologias e viabilidade financeira.  

 No caso deste estudo, a escolha foi baseada na maior produção de palhada 

para maior cobertura do solo, fonte de renda alternativa com a introdução do trigo 

mourisco, controle de plantas invasoras, rotação dos princípios ativos dos 

defensivos agrícolas e diferentes explorações do solo. 

 Como o produtor é dependente da renda das duas safras do ano e algumas 

culturas não tem tanto valor agregado como as outras, o sistema será implantado 

por talhões, assim, toda área receberá o mesmo tratamento, porém em diferentes 

épocas. O planejamento da rotação de culturas está demonstrado na tabela 22: 

 

Tabela 22 - Divisão da área com as respectivas culturas. 
  2018/19 2018/19 2019/20 2019/20 2020/21 2020/21 2021/22 
Lote Área 

(ha) 
Verão Inverno Verão Inverno Verão Inverno Verão 

1 8.33 Soja Trigo Milho Aveia 
Branca 

Mourisco Milho 
Braquiária 
 

Soja 

2 8.33 Mourisco Milho 
Braquiária 

Soja Trigo Milho Aveia 
Branca 
 

Mourisco 

3 8.33 Milho Aveia 
Branca 

Mourisco Milho 
Braquiária 

Soja Trigo Milho 

 

 As espécies escolhidas para compor o sistema são: soja, milho, aveia e trigo, 

considerando estas como de comercialização garantida, pelo motivo de alta 

demanda e adicionando o trigo mourisco e a braquiária, que são duas culturas ainda 

não cultivadas pelo produtor, que possuem diversas características de 

condicionamento do solo. 

 

6.7 IMPLANTAÇÃO DO CULTIVO DE TRIGO MOURISCO (Fagopyrum esculentum) 
 

É uma planta dicotiledônea pertencente à família da Polygonaceae, originada 

da China há 6000 anos (FURLAN et al. 2006). Segundo Pace (1964) não possui 

parentesco com o trigo comum (Triticum aestivum L.), mas leva o nome pela 

semelhança da composição química e do uso da semente. A cultura foi introduzida 

no Brasil no século 20, na região sul do Brasil, tendo grande incentivo do governo 

Paranaense, chegando a 30 mil hectares cultivados (SILVA et al. 2002), porém, nos 
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dias atuais a área destinada para cultura aproxima-se de 2000 hectares no estado 

do Paraná, sendo Cascavel o maior polo produtor. 

A planta foi escolhida para compor o sistema de rotação de culturas, nas 

safras de verão, devido as seguintes características: Alta rusticidade, não 

necessitando de uma adubação específica, grande exportador de macro e 

micronutrientes, raiz pivotante agressiva, autoincompatibilidade nas flores, liberando 

odor que atrai insetos polinizadores para realização da polinização cruzada, 

conservando a fauna do ambiente (MYERS & MEINKE, 1994). Consegue absorver o 

fósforo do solo a partir dos fosfatos minerais insolúveis em água, através de 

mecanismos que resultam em húmus fosfatos, assimiláveis pelas plantas 

(PASQUALETTO et al., 1999). Produz cerca de oito toneladas de matéria seca por 

hectare, promovendo uma boa cobertura do solo e aumentando a CTC (CORREIA et 

al. 2004). Possui efeito alelopático contra plantas invasoras, maximizando o controle 

(CHARCAR, 1995), além disso, possui tolerância ao alumínio, exsudando oxalato, 

um ácido orgânico, que formam ligantes que complexam o alumínio, combatendo 

sua entrada ou expulsando pelas vias simplásticas (ZHENG; MA; MATSUMOTO, 

1998). 

Em relação ao efeito alelopático negativo a germinação da soja, o estudo de 

Alves e Simonetti (2017) concluiu que os efeitos são negativos quando utilizado alta 

quantidade de extrato da semente do trigo mourisco na semente da soja, portanto, 

como esta semente será colhida, não teremos problemas de má germinação da 

cultura da soja. 

 Além destas características, o trigo mourisco possui uma composição do seu 

grão, que o torna competitivo na comercialização, pois o produto final, não contém 

glúten, sendo recomendado para pessoas alérgicas ou intolerantes. Possui alto teor 

de rutina (flavonoides) que é uma substância terapêutica que diminui a pressão 

sanguínea e aumenta a utilização de vitamina C, prevenindo doenças 

cardiovasculares (SILVA et al. 2002). Além disso, os grãos e a parte vegetativa 

podem ser usados na alimentação animal, pois alcança o mesmo valor nutritivo de 

gramíneas (GÖRGEN, 2012). 

Em entrevista com produtores que já cultivam o trigo mourisco, relataram que 

o nível de aceitação está aumentando, pois além de ser uma planta rústica, que se 

adapta facilmente a diferentes ambientes, a cultura está sendo pouco ofertada e alto 

demandada, principalmente para os japoneses. Além disso, ainda não apareceu 
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nenhuma praga ou doença que prejudica a lavoura, por isso, o custo de produção é 

baixo, devido à inexistência de aplicações de fungicidas e inseticidas, o que diminui 

o impacto ambiental causada por este manejo.  

 Na propriedade em estudo, o trigo mourisco será plantado na safra de verão, 

logo após a colheita da safra de inverno. Será seguida a recomendação técnica da 

empresa que comercializa e compra o produto, a PROTECTA, localizada na cidade 

de Ponta Grossa – PR. A empresa emite contratos de venda futuro com o produtor 

como garantia de comercialização garantida na colheita do grão. 

De acordo com o espaçamento utilizado, será preciso 2.352.941 sementes 

por hectare. Na média, o PMS gira em torno de 35 gramas resultando em torno de 

83 kg de sementes por hectare (Tabela 23). 

 

Tabela 23 – Relação dos tratos culturais no plantio do Trigo Mourisco. 
Variedade Densidade Quant.(kg/ha) 

IPR091 -0,17 m na linha 
-40 pl.m-1 

 

83 

Tratos Produto Dose 
Dessecação Glifosato 1 lt/há 

  

 Em relação a preços, a empresa possui a política de dois pra um, ou seja, 

disponibilizando 1 kg de semente no plantio, em troca de 2 kg de grãos na colheita. 

O restante da produção é comercializado no valor de R$ 650,00/ton.  

 

6.8 TRATOS CULTURAIS MILHO (Zea mays)  
 

O milho solteiro é cultivado no sistema de 0,9 metros na linha e 7 plantas no 

metro linear, da mesma forma que é cultivado na safra de inverno, com PMS de 

0,340 kg. Em primeiro momento, foi levantada a hipótese do plantio do milho verão 

com espaçamento reduzido de 0,45 metros, porém, o produtor negou a orientação, 

devido à colhedora alugada com contrato ter apenas a plataforma espaçada em 0,9 

metros. A dose do fertilizante foi baseada na recomendação do uso do formulado 

correta (Tabela 24).  
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Tabela 24 – Relação dos tratos culturais no plantio do milho solteiro. 
SEMENTE FERTILIZANTE 

Variedade Quant. (kg.ha-1) Adubo Quant. (kg.ha-1) 
2B710 28,4 10-15-15  

URÉIA 
100 
200 

 

 Para resolver o problema do controle de plantas invasoras, além de utilizar o 

controle cultural, devido à cobertura do solo e o controle biológico, devido ao 

aumento de inimigos naturais presentes no trigo mourisco, será também utilizado o 

controle químico, caso seja necessário. O grupo químico será da triazina, com o 

ingrediente ativo atrazina. Este poderá ser aplicado em pré ou pós emergência, 

dependendo da dessecação da cultura anterior. Segundo Vargas, Peixoto e Roman 

(2006), quando aplicado em pós- emergência a planta invasora deve- se encontrar 

em estádios iniciais para o produto obter maior eficiência.  

 Além do eficiente controle em plantas invasoras, principalmente em caruru, 

corda-de-viola, nabo e picão preto, a atrazina não causa problemas no milho, devido 

à metabolização da molécula, transformando em hidroxitriazinas, pelas enzimas 

presentes na planta (VARGAS, PEIXOTO e ROMAN, 2006). 

 Em relação ao controle eficiente da Lagarta do Cartucho (Spodoptera 

frugiperda), foi recomendada a aplicação dos inseticidas Lannate e Pirate, pois 

segundo estudos da EMBRAPA (2009), os ingredientes ativos tiveram uma boa taxa 

de controle no desenvolvimento da praga. 

Porém, o controle deverá ser feito de forma integrada, a decisão do controle 

químico será baseada no nível de dano econômico que a praga causa na planta, 

após a aplicação do controle biológico.  

Esta outra alternativa de controle é o uso do Baculovírus spodoptera com 

nome comercial de CartuchoVIT, resultado da parceria da Embrapa Milho e Sorgo 

com o grupo Vitae Rural. O produto será lançado em Outubro de 2017 e suas 

principais vantagens é por se tratar de um controle que não causam danos aos 

aplicadores, não atingem os inimigos naturais e não poluem o meio ambiente, além 

disso, pesquisas constataram que o bioinseticida apresenta taxa de mortalidade de 

75 a 95% das lagartas (VALICENTE; TUELHER, 2009). A dose utilizada é de 50 

gramas por hectare, com volume de calda de150 litros por hectare, sendo a primeira 

aplicação 15 dias após a germinação e a segunda aplicação após 25 dias da 

primeira aplicação. 
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 A aplicação será feita caso seja observada os primeiros sintomas da presença 

da lagarta, apresentando folhas raspadas, quanto menor estiver a lagarta, melhor é 

o controle. Segundo Valicente e Tuelher (2009), para ser eficiente a lagarta deverá 

ingerir o produto ao raspar a folha do milho, que neste período apresenta-se tenra e 

de fácil raspagem, após o milho completar 50 dias, a aplicação não trará resultados, 

pois o produto não consegue atingir a parte tenra do cartucho. A aplicação deverá 

ter boa cobertura, atingindo toda planta. Em caso de forte chuva após a aplicação do 

bioinseticida, está deverá ser repetida na mesma dose da anterior. 

 Outro ponto levantado pelos alunos é referente à inoculação na cultura do 

milho ainda muito pouco utilizada pelos produtores, porém segunda a EMBRAPA 

(2011), o uso de inoculantes na cultura do milho torna-se atrativo pois a bactéria do 

genêro Azospirillum brasilense além de fixar o nitrogênio para planta, diminuindo o 

custo com o uso de fertilizante mineral, consegue aumentar a produção de 

hormônios como auxina, citocininas e giberilinas. 

 Os tratos culturais para controle de pragas e doenças estão descritos na 

tabela 25: 

 

Tabela 25 - Relação dos tratos culturais no controle de pragas e doenças. 
Tipo Nome 

Comercial 
Grupo Químico Ingrediente 

Ativo 
Dose Calda 

Inoculante Masterfix - - 100 ml 40 kg 
sementes 

 
Herbicida Atranex Triazina Atrazina 

 
1,5 L/ha 200 L/ha 

Fungicida 
 

Primo* Estrobilurina/ 
Triazol 

Azoxistrobina/ 
Ciproconazol 
 

0,3 L/ha 200 L/ha 

Inseticida Lannate Metilcarbamato Metomil 
 

0,5 L/ha 250 L/ha 

Bioinset. CartuchoVIT Baculovirus B.Spodoptera 
 

50 g/ha 150 L/ha 

Inseticida Pirate Analogo de  
Pirazol 

Clorfenapir 0,7 L/ha 150 L/ha 

* 1º Aplicação 50 dias após o plantio e 2º aplicação 65 dias após o plantio. 
 

6.9  IMPLANTAÇÃO CONSÓRCIO MILHO/ Braquiária spp. 

O consórcio milho braquiária surgiu como uma possibilidade de aumentar o 

teor de palhada da cultura de inverno para a cultura de verão, levando em 
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consideração que normalmente o milho safrinha deixa pouca palhada no solo em 

razão das condições climáticas desfavoráveis para cultura e também pela maior 

parte da matéria seca permanecer no colmo, não cobrindo totalmente o solo 

(BORGHI; CRUSCIOL, 2007). 

 O consórcio entre estas culturas, apenas é possível pela diferença de tempo 

no crescimento de cada uma delas. O milho possui uma taxa de crescimento inicial 

elevada para transformar toda a energia produzida em grãos, já a braquiária inicia 

seu crescimento mais lentamente, primeiro formando raízes profundas e perfilhos 

para depois florescer (SEREIA et al. 2012). Este cultivo está incluso no zoneamento 

agrícola de risco climático no cultivo com linha intercalar (BRASIL, 2009), devido a 

resultados de pesquisa sobre a viabilidade tecnológica e pela identificação do 

consumo hídrico do consórcio em condições de safrinha (CECCON et. al. 2005). 

As vantagens do plantio da braquiária podem ser descritas como: apresenta 

relação C/N elevada, mantendo o solo coberto ate o fechamento das ruas da safra 

seguinte, aumento do teor de matéria orgânica do solo elevando a CTC, aumenta o 

teor de nutrientes no solo após decomposição, possui raízes vigorosas e profundas 

explorando o solo em maiores profundidades aproveitando com maior eficiência o 

fósforo do solo na sub-superfície, diminuição da densidade do solo armazenando 

maior quantidade de água, reduzindo adsorção do fósforo devido à oxidação da 

matéria orgânica, liberando os sítios de adsorção dos óxidos, aumento do teor de 

potássio, devido a maior absorção e acumulo dos nutrientes (BORGHI; CRUSCIOL, 

2007). 

Existem várias modalidades de implantação do consórcio milho braquiária, 

atendendo diferentes objetivos. Para o estudo, foi escolhido o método de plantio da 

Braquiária entre linhas, ou seja, linhas intercalares com o milho espaçado em 0,90 

cm (BORGHI; CRUSCIOL, 2007). A decisão foi baseada na situação atual da 

propriedade, quando não existe grande oferta de mão-de-obra e na economia das 

despesas de plantio, pois o método consiste em utilizar a mesma plantadeira, com 

as linhas espaçadas em 0,45 cm, neste caso, intercala uma linha de milho e uma 

linha de Braquiária, trocando apenas o disco, que no caso da semente da forrageira 

será utilizado o disco indicado para o plantio da cultura do Sorgo. 

A escolha do cultivar para plantio consorciado na propriedade, foi a Brachiaria 

ruziziensis, devido as suas características agronômicas, na emissão de ramos 
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decumbentes que enraízam nos nós, cobrindo os espaços vazios do solo de forma 

completa (FERREIRA et al. 2010). De acordo com o objetivo de apenas formar 

palhada, a cultivar é uma das mais sensíveis à dessecação, possibilitando o plantio 

da safra verão 15 dias após a aplicação do dessecante.  

Segundo Ceccon, Kurihara e Staut (2009), para cálculo de sementes, da 

Braquiária, utilizamos a seguinte fórmula: 

 

SBSM=[(SBFDXNFDB)/(NFDM)] X (VC DA BRAQUIARIA) 
 

SBSM- Sementes de braquiária por semente de milho 

SBFD- Número de sementes de braquiária por furo do disco 

NFDB – Número de furos no disco da braquiária 

NFDM – Número de furos no disco do milho 

VC – Vigor da semente 

 

Será utilizado um disco de milho, com 28 furos e um disco de sorgo com 52 

furos, sendo depositado 2 sementes de braquiária em cada furo. A semente de 

Braquiária, possui 80% de vigor e PMS de 6 gramas. Sendo assim obtemos o 

seguinte resultado: 

 

SBSM=[(2X52)/(28)]X0,8 
SBSM= 2,97 ≅  3 sementes de Braquiária para cada semente de milho 

  

Conforme a tabela 26, os tratos culturais utilizados no plantio seguirá 

recomendações dos estudos realizados por Ceccon, Kurihara e Staut (2009): 

 

Tabela 26 - Relação de tratos culturais no plantio do consórcio. 
SEMENTE FERTILIZANTE 

Variedade Quant. 
(Kg.ha-1) 

Adubo Quant. 
(kg.ha-1) 

2B710 28,4 10-15-15 100 
B. rhuziziensis 1,4 - - 
 

 O controle de pragas e doenças será semelhante aos do cultivo do milho 

solteiro da safra de verão, conforme tabela 27. 
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Tabela 27 - Relação dos tratos culturais no controle de pragas e doenças. 
Tipo Nome 

Comercial 
Grupo Químico Ingrediente 

Ativo 
Dose Calda 

Inoculante Masterfix - - 100 ml 40 kg 
sementes 

 
Herbicida Atranex Triazina Atrazina 

 
1,5 L/ha 200 L/há 

Herbicida Zapp QI 620 
 

Glicina 
Substituída 
 

Glifosato 1,5 L/ha 200 L/há 

Fungicida 
 

Primo Estrobilurina/ 
Triazol 

Azoxistrobina/ 
Ciproconazol 
 

0,3 L/ha 200 L/há 

Inseticida Lannate Metilcarbamato Metomil 
 

0,5 L/ha 250 L/há 

Bioinset. CartuchoVIT Baculovirus B.Spodoptera 
 

50g/há 200 L/há 

Inseticida Pirate Analogo de 
Pirazol 

Clorfenapir 0,7 L/ha 150 L/há 

 

6.10 TRATOS CULTURAIS TRIGO COMUM (Triticum aestivum) 
 

O trigo será cultivado com espaçamento de 0,17 metros na linha, contendo 65 

plantas por metro linear, com PMS de 36 gramas, da mesma maneira que já vem 

sendo cultivado pelo agricultor. Segundo recomendação de Silva, Bassoi e Foloni 

(2017), o adubo de base será o formulado 10-20-20 e a cobertura com ureia (45%N), 

a variedade escolhida será a TBIO Sossego, devido a resistências em algumas 

manchas foliares. O tratamento de sementes será feito com o produto comercial 

Standak Top, sendo inseticida e fungicida, na dosagem de 100 ml/100 kg sementes, 

conforme descrito na tabela 28: 

 

Tabela 28 – Relação dos tratos culturais no plantio do trigo. 

SEMENTE FERTILIZANTE 
Variedade Quant. (kg.ha-1) Adubo Quant. (kg.ha-1) 
TBIO Sossego 138 10-20-20 200 
  Uréia(Cobertura)* 150 
Fonte: Embrapa Trigo (2017), Adaptado pelo Autor, 2017 
 

 Em relação aos tratos culturais para controle de plantas invasoras, pragas e 

doenças serão utilizadas o monitoramento para decisão de aplicação química. Para 

controle de plantas invasoras o grupo químico ariloxifenopropiônico com o 
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ingrediente ativo clodinafope propargil, possui uma boa eficiência contra aveia e 

azevém, sendo aplicado quando as invasoras apresentarem de um a dois perfilhos.  

 Para controle de doença, segundo Silva, Bassoi e Foloni (2017), será utilizado 

o grupo químico da estrobilurina com triazol, com os ingredientes ativos 

trifloxistrobina e tebuconazol, sendo  que possui boa eficiência contra ferrugem, 

manchas foliares, brusone e giberela. Este será aplicado duas vezes, a primeira no 

estádio vegetativo da cultura, mas especificamente no final do perfilhamento e inicio 

e alongamento. Já a segunda aplicação será no inicio do florescimento.  

No caso dos inseticidas, as aplicações serão baseadas no monitoramento da 

lavoura. Diagnosticando quatro percevejos por m², a aplicação será com o grupo 

químico piretroide e neonicotinoide, com os ingredientes ativos sendo lambda e 

tiametoxam. Já na presença de duas lagartas por m², o controle será feito com o 

grupo químico da benzoiluréia, com o ingrediente ativo sendo o lufenurom (Tabela 

29). 

 

Tabela 29 – Relação dos tratos culturais no controle de pragas e doenças. 
Tipo Nome Comercial Dose Calda 
Herbicida Topik 240 0,1 L/ha 150 L/ha 
Fungicida Nativo 0,5 L/ha 200 L/ha 
Inseticida Engeo Pleno 0,4 L/ha  200 L/ha 
Inseticida Match CE 0,1 L/ha 200 L/ha 
Fonte: Silva, Bassoi e Foloni (2017), adaptado pelo autor (2017). 

 

6.11 TRATOS CULTURAIS AVEIA BRANCA (Avena sativum) 
 

A cultura da aveia é conduzida semelhante à cultura do trigo, sendo assim, a 

densidade populacional será a mesma, com espaçamento entre linhas de 0,17 

metros e 65 plantas no metro linear. A aveia, segundo Floss et al. (2007) também 

possui uma contribuição na rotação de culturas, por produzir alta quantidade de 

fitomassa, contribuindo para a proteção do solo. A parte aérea possui crescimento 

rápido, proporcionando uma boa cobertura do solo e sendo importante para o 

manejo de pragas (FAEP, 2016). O tratamento de sementes será feito com o 

produto Much 600 FS, pertencente ao grupo químico neonicotinóide composto do i. 

a imidacloprido na dose de 40 gramas para cada 100 kg de sementes (Tabela 30). 
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Tabela 30 – Relação dos tratos culturais no plantio da aveia. 
SEMENTE FERTILIZANTE 

Variedade Quant.(kg.ha-1) Adubo Quant.(kg.ha-1) 
URS Altiva 134 08-20-10 200 

Fonte: Embrapa (2000), Adaptado pelo autor 2017. 

 

 As mesmas pragas e doenças da cultura do trigo se repetem na cultura da 

aveia, sendo: corós, percevejo, pulgões, lagartas e ferrugem da folha, do colmo e 

também a helmintosporiose (LÂNGARO; CARVALHO, 2014). Porém, os ingredientes 

ativos serão rotacionados com intuito de diminuir a resistência destes organismos 

(Tabela 31). 

Conforme recomendado por Lângaro e Carvalho (2014), o fungicida utilizado 

pertence ao grupo químico estrobilurina com triazol, com os ingredientes ativos 

sendo azoxistrobina e ciproconazol e o inseticida do grupo químico neonicotinoide e 

piretroide com os ingredientes ativos sendo imidacloprido e bifentrina, que tiveram 

eficiência no controle, sendo aplicados, quando necessária na fase vegetativa e na 

fase reprodutiva. 

 

Tabela 31 – Relação dos tratos culturais no controle de pragas e doenças. 
Tipo Nome Comercial Dose Calda 
Herbicida Ally 3,3 g/ha 200 L/ha 
Fungicida Priori Xtra 0,3 L/ha 150 L/ha 
Inseticida Galil Sc 

 
0,2 L/ha 200 L/ha 

 

6.12 TRATOS CULTURAIS NA SOJA(Glycine max) 
 

A soja será cultivada da mesma forma que vêm sendo cultivado durante as 

safras anteriores, sendo espaçada em 0,45 metros na linha e contendo 14 plantas 

no metro linear. A recomendação do fertilizante está baseada com o estudo feito da 

real necessidade de nutrientes no solo, através de tabelas de recomendações. As 

sementes são tratadas industrialmente (Tabela 32). 

 

Tabela 32 – Relação dos tratos culturais no plantio da soja. 
SEMENTE FERTILIZANTE 

Variedade Quant.(kg.ha-1) Adubo Quant.(kg.ha-1) 
M6410 IPRO 57 00-25-20 200 
POTÊNCIA 57 00-25-20 200 
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 O controle do percevejo marrom (Euschistus heros) na safra de soja 

2016/2017, foram ineficientes, sendo assim, adicionamos o inseticida do grupo 

químico organofosforado, que tem como ingrediente ativo o Acefato, que possui um 

bom controle sob o percevejo marrom, segundo Fiorin et al. (2009). As aplicações 

serão feitas em duas etapas, sendo a primeira no estádio vegetativo e outra no 

estádio reprodutivo, assim que for necessária, diante da decisão após o pano de 

batida, onde constar 3 percevejos por metro linear. 

 Conforme tabela 33, para controle da antracnose, será utilizado o fungicida 

do grupo químico estrobilurina e triazol, que possui como ingrediente ativo 

Piraclostrobina e Epoxiconazol e obteve potencial de controle alto contra a 

antracnose nos estudos realizados por Silva (2013). 

 

Tabela 33 – Relação dos tratos culturais no controle de pragas e doenças. 
Tipo Nome Comercial Dose Calda 
Inoculante Gelfix 0,2 L/100kg. - 
Herbicida Roundup WG 2 kg/ha 200 L/ha 
Fungicida Abacus 0,25 L/ha 150 L/ha 
Inseticida Engeo Pleno 0,25 L/ha 150 L/ha 
Inseticida Orthene 1 kg/ha 300 L/ha 
 

6.13 CUSTOS, RECEITAS E LUCROS DAS SAFRAS 
 

 Os custos de implantação do sistema foram calculados pelo hectare e 

também pela área total, para analisar a viabilidade de acordo com o tamanho da 

propriedade (Tabela 34): 
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Tabela 34 - Relação dos custos totais nas safras de verão e inverno 2018/19. 
Especificação R$.ha-1 Área R$.ano-1 

CUSTOS VARIÁVEIS 7.236,39  60.279,11 
 

SAFRA VERÃO 
 
 

3.675,10  30.613,57 
 

SOJA(PMS 170 g) 1.342,20  11.180,52 
Semente 500,00 8.33 4.165,00 
Fertilizantes 278,00 8.33 2.315,74 
Defensivos 324,20 8.33 2.700,58 
Colheita (Serviço+ Transporte) 120,00 8.33    999,60 
Despesas Maquinários 120,00 8.33    999,60 
MILHO(60000 sementes) 1.863,00  15.518,79 
Semente 813,00 8.33 6.772,29 
Fertilizantes 500,00 8.33 4.165,00 
Defensivos 300,00 8.33 2.499,00 
Colheita (Frete+ Transporte) 120,00 8.33    999,60 
Despesas Maquinários 130,00 8.33 1.082,90 
TRIGO MOURISCO(PMS 36 g) 469,90  3.914,26 
Semente 
Fertilizantes 

107,90 
  75,00 

8.33 
8.33 

   898,80 
   624,75 

Colheita(Serviço+ Transporte) 202,00 8.33 1.682,66 
Despesas Maquinários   85,00 8.33    708,05 
    
SAFRA INVERNO 
 

3.561,29  29.665,54 
 

AVEIA(PMS 25 g) 720,00   5.997,60 
Semente 150,00 8.33     1.249,50 
Fertilizantes 200,00 8.33     1.666,00 
Defensivos 150,00 8.33     1.249,50 
Colheita(Serviço+ Transporte) 120,00 8.33        999,60 
Despesas Maquinários 100,00 8.33        833,00 
TRIGO(PMS 36 g) 1.053,29    8.773,90 
Semente 233,29 8.33    1.943,30 
Fertilizantes 300,00 8.33    2.499,00 
Defensivos 270,00 8.33    2.249,10 
Colheita(Serviço+ Transporte) 120,00 8.33       999,60 
Despesas Maquinários 130,00 8.33    1.082,90 
MILHO/BRAQUIÁRIA 1.788,00     14.894,04 
Semente Milho 700,00 8.33     5.831,00 
Semente Braquiária   28,00 8.33        233,24 
Fertilizantes 500,00 8.33     4.165,00 
Defensivos 290,00 8.33     2.415,70 
Colheita(Serviço+ Transporte) 120,00 8.33        999,60 
Despesas Maquinários 150,00 8.33     1.249,50 
    
CUSTOS FIXOS  1.367,79  34.194,75 

 
Depreciação   95,54 25     2.388,50 
Energia Elétrica   96,00 25     2.400,00 
Seguro Maquinários   54,94 25     1.373,50 
Juros PRONAF 
Parcela Construção  
Mão de Obra Fixa 

308,62 
362,93 
449,76 

25 
25 
25 

    7.715,50 
    9.073,25 
   11.244,00 

CUSTOS TOTAIS 8.604,18  94.473,86 
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A remuneração da terra é o custo que se obtém por deixar de ganhar de uma 

atividade que poderia ser realizada no lugar da outra (HORTIFRUTI BRASIL, 2007). 

No nosso caso foi calculado de acordo com os juros da caderneta de poupança (6% 

a.a), somados com a porcentagem da correção monetária (3%), subtraindo a 

porcentagem de valorização da terra (7,5%), chegando a 1,5%, resultando em R$ 

791,10 por hectare. O valor foi encontrado apenas a título de conhecimento do aluno 

e do produtor, porém não estará contabilizado nos custos de produção por se tratar 

de um valor alto e que inviabilizaria o negócio do produtor. 

Tabela 35 - Relação das receitas e lucros 2018/2019. 
Especificação kg. ha-1 R$.kg Área R$.ano-1 

RECEITA BRUTA       120.205,23 
Soja 3.840 0,91 8.33 29.108,35 
Milho Solteiro 8.400 0,42 8.33 29.388,24 
Trigo Mourisco 2.800 0,65 8.33 15.160.60 
Aveia 2.800 0,29 8.33 6.763,96 
Milho Consorciado 7.200 0,38 8.33 22.790,88 
Trigo 3.000 0,68 8.33 16.993,20 
 R$. ano-1 % 
RECEITA BRUTA 
CUSTOS TOTAIS                         
Custos Fixos 
Custos Variáveis 
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 

120.205,23 
  94.473,86 
  34.194,75 
  60.279,11 
   59.926,12 

100 
  71 
  21 
  50 
  49 

LUCRO    25.731,37   20 
PONTO DE EQUILIBRIO    68.516,98   57 
 

Após estudos com o cultivo da soja em cima da palhada do consórcio milho 

braquiária, podê ser diagnosticado aumento de produção em 4 sacas por hectare da 

safra de verão e aumento de 5% na produtividade de cada cultura (Tabela 35). Além 

do mais, o custo com controle de plantas invasoras foi menor, devido à cobertura do 

solo inibindo o desenvolvimento da invasora (ANDRADE, 2012). 

 Após a safra 2018/2019, o produtor conclui o pagamento da tulha para 

armazenar os defensivos, com isso, diminuirá o custo de produção e 

consequentemente aumentará o lucro (Tabela 36). 
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Tabela 36 - Relação das receitas, custos e lucros 2019/2020. 

Especificação kg. ha-1 R$.kg Área R$.ano-1 

RECEITA BRUTA       126.215,49 
Soja 4.032 0,91 8.33 30.563,77 
Milho Solteiro 8.820 0,42 8.33 30.857,65 
Trigo Mourisco 2.940 0,65 8.33 15.918.63 
Aveia 2.940 0,29 8.33 7.102,16 
Milho Consorciado 7.560 0,38 8.33 23.930,42 
Trigo 3.150 0,68 8.33 17.842,86 

 R$. ano-1 % 
RECEITA BRUTA 
CUSTOS TOTAIS                         
Custos Fixos 
Custos Variáveis 
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 

126.215,49 
  85.529,11 
  25.246,50 
  59.568,14 
  66.647,35 

100 
  67 
  20 
  47 
  53 

LUCRO   40.686,38   32 
PONTO DE EQUILIBRIO   47.961,88   38 
 

Fazendo uma projeção para cinco anos, relacionando com a receita e os 

custos que o produtor possui atualmente, observa-se um aumento significativo em 

seu lucro. Além do aumento na área financeira, o produtor encontra-se dentro dos 

tramites legais em relação à armazenagem dos defensivos e inicia-se uma mudança 

gradual no seu ecossistema, pois está devolvendo a natureza tudo o que foi 

exportado durante anos, reconstruindo o ecossistema daquela área, diminuindo o 

impacto ambiental e tornando-se uma área ecológica. 

Observando a tabela 37, observa- se que a receita bruta não está sendo 

maior do que a utilizada antes do planejamento, porém, destaca-se o aumento do 

lucro na safra 2020/21, ultrapassando o da safra 2017/18. Vale ressaltar que os 

custos variáveis diminuíram em consequência da diminuição do número de 

aplicações, devido às melhorias no planejamento em nível de sustentabilidade. 

Portanto, o fato de alterar o sistema de cultivo da propriedade não trouxe 

prejuízo para o produtor. O retorno pode não ter sido no curto prazo, porém, em 

menos de cinco anos o proprietário pode analisar as vantagens que a mudança 

ocasionou nos níveis econômicos, sociais e ambientais. 
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Tabela 37- Resumo de Custos e Receitas até 2022. 
 2017/18 

(R$) 
2018/19 

(R$) 
2019/20 

(R$) 
2020/21 

(R$) 
2021/22 

(R$) 
RECEITA BRUTA 139.500,00 120.205,23 126.215,49 132.525,49 133.151,76 

CUSTOS TOTAIS 97.809,75 94.473,86 85.529,11 84.408,18 84.851,52 

Fixos 26.529,75 34.194,75 25.246,50 25.540,28 25.870,85 

Variáveis 71.280,00 60.279,11 59.568,14 58.867,90 58.980,67 

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 68.220,00 59.926,12 66.647,35 73.657,59 74.171,09 

LUCRO 41.690,25 25.731,37 40.686,38 48.117,31 48.300,24 

PONTO DE EQUILIBRIO 54.405,00 68.516,98 47.961,88 45.058,66 46.603,11 
 
 

 

7 CONCLUSÃO 
 

Após todo levantamento, diagnóstico e planejamento executado pelos alunos 

com auxílio do produtor rural e do professor orientador, foi possível avaliar a 

propriedade de maneira minuciosa. O objetivo de melhorar os pontos fracos e 

aperfeiçoar os pontos fortes foram recomendados baseados em literaturas e artigos 

científicos, apenas adaptando-os a realidade da propriedade, não modificando o 

princípio dos estudos. 

Os alunos colocaram todo o conhecimento teórico e prático adquiridos 

durante os cinco anos da graduação em agronomia planejando algumas ações de 

curto e longo prazo, conquistando aprendizado com o produtor rural obtendo uma 

ideia de como é complexo o mercado agrícola e como podemos encontrar soluções 

viáveis que não influenciam negativamente nas questões econômicas, sociais e 

ambientais da propriedade. O foco dos alunos não foram apenas baseadas nos 

fatores econômicos, mas também nos fatores ambientais, onde encontram-se o 

maior problema nos dias atuais. A ideia é conciliar os dois fatores, fazendo com que 

ocorra sinergia entre eles. 

Os alunos esperam que as recomendações sejam aceitas pelo produtor, 

dando continuidade as suas tarefas sem deixar de sempre consultar o Engenheiro 

Agrônomo aproveitando os recursos que a natureza dispõe, porém de forma 

sustentável.. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1 – Análise de Solo Química, profundidade 0 a 20 cm. 
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Anexo 2 – Análise Química do Solo, profundidade 20 a 40 cm. 
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Anexo 3 – Análise Física do solo, em duas profundidades de 0 a 50 e 50 a 100 cm. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE A – Imagem do barracão que comporta os maquinários. 

     
 

APÊNDICE B – Imagem do tanque com capacidade de 20 mil litros. 

    
 

APÊNDICE C – Imagem da residência na sede da propriedade. 

    
 

APÊNDICE D – Imagem da tulha, onde são armazenados os defensivos agrícolas. 
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APÊNDICE E – Imagem do trator Massey Ferguson 292 – 4x4.. 

            
 

APÊNDICE F – Imagem da plantadeira SEMEATO – PSE 8 – 9 linhas. 

            
 

APÊNDICE G – Imagem do distribuidor de calcário 5500 kg. 
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APÊNDICE H – Imagem da carreta graneleiro. 

 
 

APÊNDICE I – Imagem do pulverizador JACTO 600 litros. 

                       
 

APÊNDICE J – Imagem do trator Massey Ferguson 275 – 4X2... 

       
 


