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RESUMO 

 

O presente trabalho desenvolvido em uma propriedade rural denominada “Sítio 

Nossa Senhora Aparecida”, mostra diferentes fontes de renda obtidas através da            

pecuária de leite, cultivo de espécies anuais como o milho e a soja e a agroindústria 

familiar com a produção de derivados do leite, com o objetivo de identificar os 

entraves presentes dentro do sistema produtivo e supera-los. Iniciou-se um 

levantamento das características intrínsecas da propriedade, do proprietário, do 

solo, clima, do manejo do rebanho e das culturas durante um ano, e com isso, foi 

possível realizar um diagnóstico dos pontos fortes e fracos, oportunidades e 

ameaças que ocorrem na propriedade. Mediante a análise do diagnóstico, realizou-

se um planejamento que propõe mudanças e melhorias na organização das 

atividades rurais, na correção do solo e outras adequações nas culturas no decorrer 

dos anos, de acordo com a ordem de prioridade das ações em curto, médio e longo 

prazo, além de sugestões que possam ser implementadas nos trabalhos na 

propriedade para os anos seguintes. Desta forma com a execução do planejamento 

infere-se que o mesmo possibilitará um incremento na renda do produtor permitindo 

que este desenvolva suas atividades com maior eficiência. Concluiu-se que, o 

manejo correto das culturas anuais como o milho e a soja, pecuária leiteira e a 

agroindústria familiar são importantes para melhorar a eficiência das atividades 

realizadas e aumentar os rendimentos econômicos, e consequentemente melhorar a 

qualidade de vida do produtor viabilizando a sua sucessão no campo, ou seja, 

permitindo que seus dependentes tenham uma propriedade sustentável. 

 

Palavras – chave: Pecuária de Leite, Milho, Soja, Agroindústria Familiar, Iguaraçu. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A agricultura familiar tem dinâmica e características distintas em comparação 

à agricultura não familiar. Nela, a gestão da propriedade é compartilhada pela 

família e a atividade produtiva agropecuária é a principal fonte geradora de renda. 

Além disso, o agricultor familiar tem uma relação particular com a terra, seu 

local de trabalho e moradia. A diversidade produtiva também é uma característica 

marcante desse setor.  

Segundo dados do Censo Agropecuário de 2006, 84,4% do total dos 

estabelecimentos agropecuários brasileiros pertencem a grupos familiares. São 

aproximadamente 4,4 milhões de estabelecimentos, sendo que a metade deles está 

na Região Nordeste. 

A agricultura familiar possui, portanto, importância econômica vinculada ao 

abastecimento do mercado interno e ao controle da inflação dos alimentos 

consumidos pelos brasileiros. 

Mediante o exposto, observa-se grande relevância nas cadeias produtivas da 

cultura do milho, soja e da bovinocultura de leite, portanto torna-se necessário 

executar o projeto de gerenciamento agropecuário para a elevação da eficiência do 

sistema produtivo, que é relacionado ao levantamento, diagnóstico e planejamento 

por aqui trabalhado e desenvolvido no Sítio Nossa Senhora Aparecida. 

A soja é uma planta herbácea da classe Rosideae, ordem Fabales, família 

Fabaceae, subfamília Papilionoideae, tribo Phaseoleae, gênero Glycine L. 

 As plantas de soja passaram por um grande trabalho tecnológico permitindo 

a adaptação da cultura as diferentes condições brasileiras. Segundo dados da 

Embrapa a produção de soja (safra 2016/2017) no mundo foi de 351,311 milhões de 

toneladas, sendo os EUA o maior produtor com 117,208 milhões de toneladas em 

uma área plantada de 33,482 milhões de hectares, o Brasil aparece na segunda 

colocação com uma produção de 113,923 milhões de toneladas em uma área 

plantada de 33,890 milhões de hectares e tem no estado de Mato Grosso seu maior 

produtor com 30,514 milhões de toneladas em uma área plantada de 9,323 milhões 

de hectares.  
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O Milho pertence à ordem Gramineae, família Grimanaceae, subfamília 

Panicoideae, tribo Maydeae, gênero Zea, espécie Zea mays. A planta do milho é 

monoica, possuindo os dois sexos na mesma planta.  

O milho é uma planta com grande aprimoramento genético, desta forma pode 

ser implantando em várias áreas com grandes variações climáticas. Levantamentos 

da Conab apontam que a área de milho total (primeira e segunda safra) deverá 

atingir 17.391,3 mil hectares que se manterem as boas condições climáticas a 

produção deverá chegar a 96.026,2 mil toneladas.  

O leite é um dos principais produtos da agropecuária brasileira e a criação de 

gado leiteiro é uma atividade muito praticada nas mais diferentes regiões do Brasil. 

Segundo (MONARDES, 2001) o leite possui qualidade e disponibilidade de proteína, 

cálcio e vitaminas do complexo B sendo um componente essencial na dieta de 

crianças, adolescentes e adultos. O Paraná se destaca como o segundo maior 

produtor de leite do País de acordo com a Pesquisa Pecuária Municipal do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a pesquisa aponta que em 2016 a 

produção alcançou 4,7 bilhões de litros. 

 

 

 

2 JUSTIFICARIVA 

 

Trabalho de conclusão de curso de graduação apresentado ao Centro de Ciências 

Exatas Tecnológicas e Agrárias da UniCesumar – Centro Universitário de Maringá, 

como requisito parcial para a obtenção do título de bacharel(a) em Agronomia, sob a 

orientação do Prof. Dr. André Ribeiro da Costa. 
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3. OBJETIVOS 

 

 3.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

o Compreender a relação e a influência de todos os fatores vinculados 

às atividades agrícolas dentro de uma propriedade rural. 

 

o Adequar o manejo das culturas para melhorar o sistema produtivo, 

utilizando os conhecimentos adquiridos durante o curso de 

Agronomia, juntamente com o aprendizado obtido através de 

produtores rurais. 

 

 3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

o     Realizar um levantamento de todas as informações referentes às 

características, atividades e recursos disponíveis na propriedade 

agrícola. 

 

o    Diagnosticar as principais forças e fraquezas dentro das atividades, 

apontando as influências destas durante a produção. 

 

o    Efetuar o planejamento para suprir as restrições que interferem 

negativamente no processo produtivo, demonstrando formas viáveis e 

aplicáveis nestes processos dentro da propriedade. 
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4 LEVANTAMENTO 

 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO 

 

4.1.1 Proprietário 

 

A propriedade rural deste presente trabalho é do Sr. Primo Sala, casado com 

a Sr.ª Adelia Maria Marchi Sala, ele com 65 e ela com 61 anos. Eles possuem três 

filhos, sendo eles; Antônio Paulo Sala, Adriano Aparecido Sala, e Eduardo 

Aparecido Sala, de modo que todos residem com suas famílias no Sítio Nossa 

Senhora Aparecida no município de Iguaraçu - Paraná 

4.1.2 Aquisição da propriedade 

 

Parte da propriedade foi adquirida em 14 de dezembro de 1988 com a venda 

de uma propriedade de 06 alqueires localizada no município de pitangueiras 

recebida como herança, onde foram adquiridos 33,88 hectares no valor de 2.500,00 

cruzados por alqueire, posteriormente como herança do outro lado da família foram 

recebidos 18,15 hectares, desta forma foi constituído o que é hoje o Sítio Nossa 

Senhora Aparecida com área total de 52,03 ha.  

 

4.1.3 Histórico do proprietário e sua família 

O proprietário e sua família sempre trabalharam com atividades 

agropecuárias, desde á aquisição da propriedade em 1988 até o ano de 1999 a 

família trabalhava com a cultura do café que era de grande representação na 

propriedade, bovinocultura de leite com a raça girolanda com um rebanho de 40 a 50 

vacas, e avicultura de corte com o sistema de integração alojando cerca de 40.000 

aves. 

No ano de 2000, por conta dos danos ocasionados pela forte geada optou-se 

por erradicar 50% da lavoura de café que era composta por 180.000 plantas. 

A partir deste período a família adquiriu 10 matrizes de raça holandesa e 

começou a investir na produção de leite. 
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Por volta do ano 2004 e 2009 optou-se por interromper as atividades de 

avicultura de corte industrial e cafeicultura respectivamente.   

Atualmente o proprietário e sua família tem como foco principal a produção de 

leite, e a técnificação contínua das atividades desenvolvidas na propriedade, sendo 

referência para os produtores do município e da região.  

 

4.1.4 Fontes de renda 

 

A renda do proprietário e seus três filhos provém das atividades 

desenvolvidas na propriedade, sendo cultivadas as culturas anuais soja e milho, e 

desenvolvida a atividade de bovinocultura leiteira, contudo um de seus filhos o Sr. 

Eduardo Sala, possui trabalho fixo na Associação dos Pequenos Produtores Rurais 

de Iguaraçu - APPRI, trabalhando nos finais de semana na propriedade. 

4.1.5 Perfil do proprietário 

 

O produtor juntamente com seus filhos se revelam favoráveis às novas 

tecnologias para as atividades agrícolas. 

Eles procuram obter maiores informações sobre práticas agrícolas com outros 

proprietários, com empresas do ramo agrícola (nas quais compra insumos e vende a 

produção), engenheiros agrônomos e sempre participam de reuniões técnicas e dias 

de campo propostos pelas entidades. Pode-se considerar que eles adotam novas 

tecnologias, bem antes da metade do grupo que compõem o sistema social, 

interagem com seus semelhantes, e possuem uma posição de liderança no grupo.  

 

 

4.2 DADOS DO MUNICÍPIO 

 

Iguaraçu é um município pequeno que se estende por 165 km² e contava com 

3.992 habitantes no último censo. A densidade demográfica é de 24,2 habitantes por 

km² no território do município. 
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Vizinho dos municípios de Ângulo, Munhoz de Melo e Astorga, Iguaraçu se 

situa a 19 km a Norte-Oeste de Astorga a maior cidade nos arredores. 

Situado a 504 metros de altitude, de Iguaraçu tem as seguintes coordenadas 

geográficas: Latitude: 23° 11' 36'' Sul, Longitude: 51° 50' 33'' Oeste, abaixo na figura 

01, é demonstrado sua localização no mapa do estado do Paraná. 

 

Figura 01. Mapa do Estado do Paraná localizando o município de Iguaraçu (em 

vermelho).  

 
Fonte: Ipardes (2017). 

 

Figura 02. Estabelecimentos agropecuários e área segundo as atividades 

econômicas – 2006. 

 

Fonte: Ipardes (2017). 
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4.2.1 BACIA HIDROGRÁFICA 

 

A propriedade fica localizada na Bacia Hidrográfica do Pirapó, que possui 

uma área total de 5.098,10 km² (SEMA-2007), cerca de 3% da área do estado, e 

uma população de 485.895 habitantes (IBGE-2004), em torno de 5% do total do 

estado. 

O Rio Pirapó nasce no município de Apucarana a cerca de 1.000 m de 

altitude e escoa para a direção norte, percorrendo uma extensão de 168 km até sua 

foz no rio Paranapanema, a cerca de 300 metros de altitude no município de Jardim 

Olinda. 

Contribuem para a bacia aproximadamente 60 tributários diretos, não levando 

em conta os pequenos riachos. 

O rio Bandeirantes do Norte é seu maior afluente, tem sua nascente no 

município de Arapongas e possui uma extensão de 106 km. 

A região apresenta grande variedade de solos, como o Latossolo Roxo de alta 

fertilidade característico de áreas de basalto, e solos mais arenosos com baixa 

fertilidade natural característicos do Arenito Caiuá, de extrema susceptibilidade à 

erosão quando desprovidos de cobertura florestal. 

 

4.3 DADOS DA PROPRIEDADE 

 

A propriedade do Sr. Primo Sala possui duas matrículas, uma com a área de 

33,88 hectares e a outra com 18,15 hectares, onde encontram-se a denominação, 

“Sítio Nossa Senhora Aparecida”, que se localiza no município de Iguaraçu – PR, a 

mesma apresenta as seguintes características levantadas por meio do Google Earth; 

 Declividade média: 4,0% 

 Altitude média: 577 metros; 

Localização aproximada da propriedade: Fuso: 22, 

                                                                Latitude: 418011.30 m E,                               

                                                                Longitude:7433260.84 m S 

 

Na Figura 03, pode-se observar o limite da propriedade.  
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  Figura 03. Croqui da propriedade. 

 

Fonte: Google Earth (2017) adaptado pelo autor. 

 

4.3.1 Exploração da área estudada 

A propriedade vem sendo explorada da seguinte maneira. Culturas anuais: 

verão soja e milho para silagem, e inverno milho para silagem e grão úmido, e como 

cultura perene a Grama Estrela Africana. 
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O sistema de plantio é direto. As sementes são semeadas através de 

semeadora especial sobre a palhada de culturas do cultivo anterior ou de culturas de 

cobertura palha produzidas no local para este fim (EMBRAPA 2003). 

4.3.2 Itinerário 

 

Para quem vem de Maringá o Sítio Nossa Senhora Aparecida fica localizada 

a 27,1 Km do posto G10 na saída da cidade, dirigindo-se pela PR-317 até chegar a 

rotatória da Policia Rodoviária de Iguaraçu, segue a direita pela PR-218 até a 

rotatória de entrada da cidade mantém-se a direita passando pela perimetral 

Antônio Mendes Vasconcelos que atravessa a cidade de Iguaraçu ao meio, 

mantenha-se sentido a Astorga, após o término do perímetro urbano no posto são 

Cristóvão percorra mais 2,29 km até chegar a propriedade que fica a direita da PR-

218, logo após o Recanto das Aves. 

Para que vem de Astorga sentido Iguaraçu a propriedade fica localizada a 

15,2 Km do centro da cidade, siga pela PR-218, passando pelo trevo da granada, a 

propriedade fica a esquerda da rodovia.  

As figuras 4, 5 e 6 a seguir ilustram o caminho percorrido para chegar-se a 

propriedade. 

Figura 04 – Trajetória de acesso ao Sítio Nossa Senhora Aparecida partindo do 

município de Maringá-Pr.  

 

Fonte: Google Maps, 2017. Adaptado pelo Autor. 
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Figura 05 – Trajetória de acesso ao Sítio Nossa Senhora Aparecida partindo do 

município de Astorga - PR. 

 

Fonte: Google Maps, 2017. Adaptado pelo Autor. 

 

Figura 06 – Trajetória de acesso ao Sítio Nossa Senhora Aparecida partindo do 

município de Iguaraçu - PR. 

 

Fonte: Google Maps, 2017. Adaptado pelo Autor. 

 

IGUARAÇU 

IGUARAÇU 
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4.3.3 Preço da terra 

 

Segundo o Departamento de Economia Rural (DERAL, 2017), os preços 

médios pesquisados poderão servir como um referencial por município, não como 

valor mínimo ou máximo, tendo em vista que cada propriedade rural tem suas 

características próprias quanto ao tamanho, localização, vias de acesso, topografia, 

hidrografia, tipo de solo, capacidade de uso, grau de mecanização entre outros 

fatores. Assim sendo o valor de Terras Agrícolas pesquisado são os valores 

referenciais que compreendem um valor médio geral para o município, não tendo 

como base uma determinada região. Leva-se em consideração apenas o valor do 

hectare da região, conforme mostra a Tabela 01. 

 

Tabela 01. Preços médios de terra mecanizada do município de Iguaraçu. 

Tipo solo Moeda 2012 2013 2014 2015 2016 

Roxa R$/ha-¹ 22.000,00 24.500,00 33.000,00 36.300,00 43.500,00 

Mista  R$/ha-¹ 20.000,00 22.000,00 29.700,00 32.700,00 39.000,00 

Arenosa R$/ha-¹ 18.000,00 20.000,00 26.730,00 29.400,00 35.000,00 

Fonte: DERAL, 2016. 

 

Dessa forma, a propriedade foi cotada em R$ 39.000,00 ha-1 (DERAL, 2016), 

conforme o diagnóstico feito na área, ela se se encontra com classificação de terra 

mista mecanizada. Entretanto em pesquisas realizadas a campo na região, e 

informações colhidas com o produtor à propriedade pode ser avaliada no valor de 

mercado aproximado de R$60.000,00 ha-1, por conta de sua localização privilegiada. 

Quando se avalia, por exemplo, a evolução dos valores do hectare da terra 

mista mecanizada, percebe-se um aumento de 95% no período de 2012 a 2016, 

média de 23,75 % ano. Partindo deste aspecto, pode-se dizer que foi viável os 

investimentos na compra das propriedades na região.  
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4.3.4 Relação do Sítio Nossa Senhora Aparecida com as propriedades vizinhas. 

O sítio Nossa Senhora Aparecida faz divisa a direita com o Sítio Recanto das 

Aves, cujo proprietário é o Sr. Jefferson Sadovski e a esquerda com a Fazenda 

Estrela da Manhã de propriedade do Sr. Ricardo Zigmã. 

A única relação desfavorável comentada pelo proprietário e que na área de 

pastagem da Fazenda Estrela da Manhã, ocorre o desague de parte da água das 

chuvas para o interior de sua propriedade, o que pode ocasionar erosão. 

 

4.3.5 Energia elétrica. 

 

A propriedade possui rede elétrica trifásica fornecida pela COPEL, sendo 

distribuída nas residências e para todas as benfeitorias que necessitam deste 

recurso como; sala de ordenha, cocheira, agroindústria e poço artesiano. 

A energia elétrica é unificada não sendo dividida em vários padrões um para 

cada benfeitoria, de modo que as despesas com seu fornecimento são pagas como 

um todo pela sociedade da família e incluída nos custos da propriedade. 

 

4.3.6 Paisagismo 

 

A propriedade possui algumas espécies de plantas ornamentais, flores e 

árvores distribuídas na entrada da propriedade e nos jardins das residências, possui 

também bancos no jardim de algumas casas, e trabalhos envolvendo a reciclagem 

de pneus, tornando o ambiente agradável e aconchegante aos visitantes.  

 

4.4 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

O produtor possui na propriedade uma vasta gama de maquinários. Na 

Tabela 02 está descrito o inventário das máquinas e equipamentos presentes no 

Sítio Nossa Senhora Aparecida.  
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Tabela 2 – Inventário de máquinas e equipamentos presentes no Sítio Nossa 

Senhora Aparecida. Iguaraçu, Julho de 2017. 

ESPECIFICAÇÃO MARCA / MODELO  ANO VALOR APROX. 

Trator  Massey Ferguson 1965 R$ 12.000,00 

Desenciladeira / tratadora Schemaq - SMD 1.500 2011 R$ 28.000,00 

Esparramadeira de esterco Tomac 1998 R$ 13.000,00 

Adubadeira leli Jean - L-600 1998 R$ 1.000,00 

Subssolador5astes Tatu 1990 R$ 800,00 

Grade de 3º ponto Baldan 1990 R$ 300,00 

Cultivador 6 hastes Tatu 1985 R$ 200,00 

Plantadeira Plnatcenter-  PC 7/4 2001 R$ 9.000,00 

Pulverizador de arrasto Berthoud - Alba super 2000 1999 R$ 7.500,00 

Colheitadeira New Holand-Claysom 1530 1982 R$ 25.000,00 

Plaina tras. com borracha Baldan 1990 R$ 300,00 

Carreta de 4 rodas Faccin 1997 R$ 3.500,00 

Colhedora de forragens Piheiro 2006 R$ 7.000,00 

Triturador de grãos Maqtron 2004 R$ 3.500,00 

Misturador de ração Cremasco - MRC 1000 2011 R$ 2.500,00 

Camioneta Fond F - 4000 1984 R$ 25.000,00 

Camioneta furgão Chevrolet D-20 1996 R$ 35.000,00 

Tronco de contenção Black House 2006 R$ 2.000,00 

Ordenhadeira westfalia - rps 700 2000 R$ 6.000,00 

Resfriador de leite packoplurinox 3.500L 2000 R$ 15.000,00 

Pasteurizador Elétrico* Suma - 600 L/h 1996 R$ 16.000,00 

Tanque inox* Purinox 1996 R$ 3.500,00 

Mesa inox* Purinox 1996 R$ 1.000,00 

Prença* Purinox 2000 R$ 8.500,00 
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Clarificadora* Separatori 2005 R$ 5.000,00 

Câmara fria para estoque* - 2011 R$ 12.000,00 

Câmara fria para cura* - 2011 R$ 13.000,00 

prateleira de inox (4 und.)* Purinox 2011 R$ 5.500,00 

Embaladeira a vácuo* Baião 2011 R$ 4.000,00 

Forma para queijo (205 

und)* 
- 2011 R$ 1.500,00 

Tanque de inox para salga* Purinox 1990 R$ 1.500,00 

 * Equipamentos presentes na queijaria. R$ 268.100,00 

Fonte: Pesquisa de campo – Sítio Nossa Senhora Aparecida, 2017. 

 

O valor unitário atual das máquinas e equipamentos foi obtido através de 

pesquisas de mercado e método comparativo de acordo com o ano de compra e 

estado de conservação atual, bem como o conhecimento empírico de mercado do 

produtor. 

 Para os trabalhos executados na propriedade, como plantio, pulverização, 

colheita, práticas de manejo, de acordo também com o tamanho das áreas, os 

maquinários disponíveis são eficientes e em parte suficientes, pois dentre eles 

alguns precisam ser substituídos por conta do estado de conservação e elevado 

custo com manutenção.  

Nos apêndices expostas as imagens de alguns maquinários e implementos da 

propriedade, porém nem todos que estão na Tabela 02 possuem foto. 

 

4.4.1 Manutenção 

 

A manutenção dos maquinários é feita pelos proprietários que verificam 

constantemente as regulagens básicas, como o óleo lubrificante, os filtros, além de 

limparem os implementos e maquinários no término do uso. 

Com relação a manutenção dos equipamentos de ordenha, esta é feita por 

técnico especializado que representa a empresa na região.  
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4.4.2 Depreciação de veículos e implementos 

 

 Os bens ativos de uma propriedade rural estão expostos a desvalorização, 

principalmente, ao desgaste ou envelhecimento e ao avanço tecnológico. 

 Portanto a depreciação é a diferença entre o valor de compra de um bem e o 

seu valor de troca (valor residual). 

Normalmente, as empresas adotam o método de depreciação linear para 

lançamento contábil. Mesmo utilizando o método linear em sua contabilidade, a 

empresa pode utilizar outro método para determinar o custo de produção de seus 

produtos, uma vez que a depreciação é um custo para a empresa (KUHNEN, 2001). 

O método de depreciação linear é o método mais simples e mais utilizado, 

consiste apenas em dividir o total a depreciar pelo número de anos de vida útil do 

bem. 

4.5 BENFEITORIAS E CONSTRUÇÕES 

 

Na propriedade existe 01 casa de 120 m2 e 02 casas de 90 m2, ambas de 

alvenaria em ótimo estado de conservação onde residem as famílias dos 

Senhores Primo Sala, Antônio Paulo Sala e Adriano Aparecido Sala 

respectivamente. 02 casas de madeira de 70m2 em bom estado de conservação 

onde residem as famílias do Sr. Eduardo Cesar Sala e o funcionário Luiz Carlos 

dos Santos. 

Também se encontra na propriedade um barracão de madeira de 150 m2 

em regular estado de conservação que é utilizado para guarda dos equipamentos 

e armazenamento de insumos, os agrotóxicos e suas embalagens vazias são 

armazenados em uma parte deste barracão. 

A propriedade possui também uma cocheira de madeira e piso de alvenaria 

medindo 450 m2 onde é realizado o trato e manejo zootécnico do rebanho leiteiro, 

uma área coberta denominada Compost Barn de 478 m2 onde ficam as vacas em 

lactação, uma sala de ordenha de 70 m2 e uma mangueira de 150 m2 repartida em 

piquetes onde ficam os animais recém nascidos até o desmame, ambas em bom 

estado de conservação. 

Para armazenamento do grão úmido colhido na propriedade foi construído 

um barracão de 100 m2 de alvenaria. 
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Para preparo e industrialização dos produtos derivados do leite e carne foi 

construída uma agroindústria de alvenaria de 100 m2. 

Além disso, foi construída uma garagem aberta de alvenaria de 100 m² 

onde é feita a guarda dos veículos de passeio.  

A área de sede possui cerca de 2,0 hectares. 

 

Tabela 03 – Inventário de benfeitorias presentes no Sítio Nossa Senhora 

Aparecida Iguaraçu, Julho de 2017. 

DESCRIÇÃO
TAM. 

(m2)

VALOR 

APROX.
ANO UTILIZAÇÃO

Casa de alvenaria 120 R$ 90.000,00 1998 moradia 

Casa de alvenaria 90 R$ 70.000,00 2010 moradia

Casa de alvenaria 90 R$ 70.000,00 2012 moradia

Casa de madeira 70 R$ 35.000,00 2004 moradia

Casa de madeira 70 R$ 30.000,00 2004 moradia

Casa de madeira 70 R$ 30.000,00 2004 guarda de utensílios e diversos

Barracão de madeira 150 R$ 10.000,00 1991 guarda de equipamentos e insumos

Cocheira de madeira 450 R$ 10.000,00 2004 trato do rebanho leiteiro

Mangueira madeira 30 R$ 2.500,00 1989 embarque dos animais

Compost Barn 478 R$ 42.000,00 2015 confinamento das vacas em lactação

Sala de ordenha 70 R$ 7.000,00 2001 ordenha das vacas

Bezerreira de alvenaria 150 R$ 5.000,00 1998 alojamento de recem nascidos

Mangueira madeira 160 R$ 8.000,00 2004 desmama dos bezeros (as)

Galpão de madeira 120 R$ 9.000,00 2000 farmácia e manejo do rebanho

Barracão de alvenaria 100 R$ 9.000,00 2008 estocagem de grão úmido

Garagem de alvenaria 82 R$ 2.000,00 2013 guarda de carros de passeio

Agroindústria 46 R$ 10.000,00 2011 fabricação de derivados do leite

Cozinha industrial 27 R$ 6.000,00 2012 preparo de carcaças e produtos

Escritório 8 R$ 1.000,00 2009 guarda de livros de registro etc.

Defumador 5 R$ 800,00 2012 defumação de carnes e embutidos

Lagoa com lona 250 R$ 7.000,00 2016 armazenamento da água da chuva

Lagoa Biodigestor 67,5 R$ 3.500,00 2016 decantação de dejetos sólidos

Lagoa Biodigestor 525 R$ 25.000,00 2016 fermentação da biomassa

Lagoa Biodigestor 225 R$ 13.000,00 2016 armazenamento do biofertilizante

TOTAL R$ 495.800,00  

Fonte: Pesquisa de campo. 
 

Para levantamento dos valores, utilizou-se do conhecimento empírico do 

produtor rural aliado a comparação dos valores praticados no mercado, bem como o 

levantamento dos custos dos materiais para construção das benfeitorias. 



24 
 
 

 
 

4.6. ARMAZENAMENTO DA PRODUÇÃO 

 

A propriedade estudada possui local de armazenamento para a produção de 

milho transformado em silagem, sendo 02 silos tipo trincheira, com capacidade para 

armazenamento de 1000 ton. e 400 ton. de silagem respectivamente. 

O armazenamento do milho em grão úmido colhido na propriedade é feito 

em um barracão de 100 m2 de alvenaria com cobertura metálica. 

A produção excedente de milho e toda a de soja é destinada para as 

cooperativas da região onde são cooperados, principalmente para uma cooperativa 

de Maringá. 

Já a produção de leite diária fica armazenada temporariamente em um 

resfriador com capacidade para armazenamento de até 3.500 L. 

4.7 ESTRADAS 

 

A estrada de acesso à propriedade é pavimentada e denominada PR-218, e 

está em regular estado de conservação. Por sua vez os carreadores e estradas 

secundárias dentro da propriedade estão em boas condições de uso. 

4.8 RECURSOS HUMANOS 

 

4.8.1 Mão de obra 

 

Dentro e fora das porteiras do Sítio Nossa Senhora Aparecida, cada pessoa 

possui um conjunto de atribuições e atividades, que por sua vez respeitam uma 

escala de trabalho elaborada pela família por meio de uma sociedade. 

São 05 famílias que residem e trabalham na propriedade, o Sr. Primo Sala, 

proprietário do Sítio e pai do Adriano, Antônio e Eduardo auxilia em todas as 

atividades, sem possuir uma atribuição fixa e entrar na escala de trabalho, visto que 

já contribuiu demasiadamente para o desenvolvimento da propriedade e de sua 

família, juntamente com sua esposa a Sr.ª Adelia Maria Marchi Sala. 

São os Senhores, Adriano e Antônio Sala dedicam-se em período integral aos 

afazeres da propriedade, o Adriano juntamente com o funcionário Luiz fica 

responsável pela sanidade do rebanho e manejo zootécnico, este também realiza o 
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controle financeiro, faz a compra de insumos e venda da produção, o Sr.º Antônio 

Sala tem entre suas principais atribuições o manejo das culturas agrícolas, plantio, 

aplicação de agrotóxicos e colheita. 

Suas esposas a Sr.ª Eliane e a Sr.ª Fátima respectivamente, juntamente com 

a Sr.ª Jesse, esposa do Eduardo ficam responsáveis por realizar as ordenhas de 

manhã e trabalham na escala 2/1 nas ordenhas da tarde, salienta-se que as 

mesmas atuam também na fabricação de queijos e embutidos quando não estão 

realizando a ordenha. 

  O Sr. Eduardo Sala, possui trabalho fixo na Associação dos Pequenos 

Produtores Rurais de Iguaraçu - APPRI, fazendo uma retirada de R$ 1.800,00 por 

mês, que é lançada como entrada no caixa da sociedade e dividida juntamente com 

as demais receitas na data do pagamento, nos finais de semana este ajuda na 

propriedade conforme escala de trabalho estabelecida. 

Além da família, trabalha na propriedade um funcionário o Sr. Luiz Carlos dos 

Santos que tem como atribuição tratar do rebanho entre outros serviços rotineiros.  

A cada 15 dias duas famílias tiram folga no fim de semana, sábado após as 

12:00 e o dia todo no domingo, no dia do pagamento do funcionário é lhe dado 

direito a folga. 

Salienta-se que a implantação do sistema de escala foi de grande importância 

para a gestão dos recursos humanos, pois anteriormente a sua implantação os 

envolvidos não tinham folga, o que tornava o trabalho muito maçante e cansativo. 

 

4.9 RECURSOS ECONÔMICOS 

 

4.9.1 Obtenção de crédito 

 

Não se utiliza de auxílio financeiro através de financiamentos como o 

PRONAF, apenas utiliza-se da carteira de crédito fornecida pela cooperativa para 

pagamento dos insumos da safra na colheita. 
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4.9.2 Balanço Financeiro 

 

O balanço financeiro é feito mensalmente para grande parte das atividades 

principalmente o leite e anualmente para as culturas agrícolas, este controle de 

receitas e despesas é registrado no caixa da sociedade da empresa rural que é 

transcrito de notas, recibos e anotações para uma planilha do Excel. 

Salienta-se que a gestão das receitas e despesas está passando por 

mudanças para maior igualdade na distribuição da renda. 

 

4.9.3 Divisão das despesas  

 

As despesas são divididas em três categorias sendo elas; produção de leite, 

grãos e agroindústria AGROSALA, nesta última é contabilizada as despesas com o 

processamento de frango caipira e a fabricação de queijos e embutidos. 

As despesas são gerenciadas e bancadas pela sociedade como empresa 

rural e são constituídas por todos os custos fixos e variáveis decorrentes das 

atividades agropecuárias e agroindustriais, acrescidos os custos com plano de 

saúde, energia elétrica, gás de cozinha das residências, combustível, açougue e 

farmácia. 

 

4.9.4 Divisão dos rendimentos 

 

A partir dos resultados dos cálculos de lucratividade da empresa rural é 

estipulado um valor que será pago a cada família até o dia 10 de cada mês. 

Neste cálculo já está contabilizado o salário do funcionário e os seus 

encargos ficando fora da participação dos lucros. 

 

4.10 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

 

Na parte de bovinocultura de leite existe a assistência técnica de um médico 

veterinário contratado que visita a propriedade a cada 70 a 80 dias e dá suporte para 
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manejo da sanidade do rebanho, este é o responsável técnico pela pecuária na 

propriedade. 

A nutrição do rebanho é gerenciada pela nutricionista da empresa que fornece 

insumos para fabricação da ração, que realiza os cálculos de balanceamento da 

ração e composição da dieta dos animais. 

Para aferição e manutenção dos equipamentos de ordenha um técnico da 

empresa fabricante é chamado para prestar assistência. 

Na Produção agrícola a assistência fica por conta dos técnicos e engenheiros 

agrônomos da cooperativa onde o produtor compra seus insumos, que fazem as 

recomendações técnicas para as culturas do milho e da soja. 

 

4.11. ACESSO A LOCAIS PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS 
 

Os insumos para produção agrícola; fertilizantes, sementes e agrotóxicos, 

juntamente com grande parte dos medicamentos e utensílios utilizados na produção 

de leite são adquiridos em uma cooperativa de Maringá, quando da falta do produto 

desejado este é adquirido em uma cooperativa de Mandaguari, os equipamentos, 

peças e produtos de higiene para ordenha provem de uma empresa de Paranavaí, 

que também presta assistência técnica para este tipo de equipamento. 

Para inseminação das matrizes o material genético é adquirido de uma 

empresa dedicada ao melhoramento genético de bovinos de produção. 

Já o Nitrogênio para abastecimento do botijão de resfriamento do sêmen é 

entregue na propriedade pelo representante de uma empresa de Curitiba. 

Os sais minerais são comprados em Maringá, e a maravalha para cama do 

galpão Compost Barn das vacas em lactação é comprado em Arapongas. 

 Os insumos agrícolas são adquiridos conforme plano safra, já os demais são 

pagos em sua maioria a vista. 

4.12. RECURSOS AMBIENTAIS 

 

4.12.1 Água 

  

A agua utilizada para dessedentação humana e animal, bem como para 

aplicação de agrotóxicos nas culturas do milho e soja, é proveniente de um poço 
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artesiano perfurado em 1988 com um sistema de bombeamento da água para a 

superfície. A agua é armazenada temporariamente em um reservatório com 

capacidade de até 7.500 litros. 

No momento ainda não se realiza tratamento de água, no entanto são 

realizadas anualmente análises d’água pela secretaria municipal de saúde para 

avaliar a qualidade e garantir os padrões de potabilidade exigidos pelo ministério da 

saúde. 

Para possibilitar esta comparação foi realizada uma análise de amostras 

coletadas na saída da tubulação do poço artesiano (Tabela 04). 

 

Tabela 04 - Resultado da análise de água utilizada para consumo humano e 

aplicação de defensivos. 

Fatores Resultado  Permitido  Unidade de medida  

pH  6,4 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  0,7 1,5 Mg/L  

Turbidez  0,5 5 UT  

Cloro Residual  0,6 5 Mg/L  

Cor  3,8 15 uH(Unid. Hazen)  

Fonte: Sistema Autônomo de Agua e Esgoto SAAE de Iguaraçu - Agosto, 2017 

De acordo com os resultados, concluí-se que a água utilizada é de boa 

qualidade, não causando problemas ao consumo humano e também não interferindo 

negativamente na preparação de caldas dos defensivos agrícolas. 

 

4.12.2. Área de preservação permanente 

 

Ao fundo da propriedade, passa o córrego Ribeirão Iguaraçu, estreito, ou seja, 

apresentam aproximadamente 1,5 metros de largura.  
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A propriedade possui uma mata nativa a jusante do rio de 12,58 há, sendo 

0,95 há de Área de preservação permanente e 11,63 há de Reserva Legal.   

A área de preservação permanente alocada pelo produtor está de acordo com 

a Lei n°12.651 de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação 

nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9,393, de 19 de dezembro 

de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nos 4.771, de 15 de 

setembro de 1965, e 7.754, de abril de 1989, e a medida Provisória n°2.66-67, de 24 

agosto de 2001; e dá providencias. 

Art. 4° Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, 

para os efeitos desta lei: 

I- As faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene ou intermitente, 

excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima 

de: a) 30 (trinta) metros, para cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de 

largura; [...] 

 

4.12.3 Reserva legal 

 

De acordo com a Lei 12.651/2012, todo imóvel rural deve manter uma área 

com cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal. Trata-se de área 

localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com a função de assegurar 

o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar 

a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação 

da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora 

nativa. 

 Segundo o novo código florestal, a averbação da área de APP e Reserva 

Legal, deixa de ser necessária bastando o produtor, realizar a inscrição da 

propriedade no Cadastro Ambiental Rural (CAR), ou se o possuidor quiser efetuar a 

averbação em cartório, tal registro será gratuito. 

 Nesse novo processo, para propriedade acima de quatro módulos ficais é 

obrigatória a recuperação e manutenção de 20% da Reserva Legal (Paraná), sendo 

que a Área de Preservação Permanente poderá ser somada no cálculo do 

percentual da Reserva Legal (STEPHANES, 2012). 
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 Infere-se então, que a propriedade em estudo possui 52,03 há área menor 

que quatro módulos (56 hectares), sendo que a unidade de medida do módulo fiscal 

no município de Iguaraçu é de 14 hectares, devendo está permanecer com a área 

de RL estabelecida até 22/07/2008, estando de acordo com o estabelecido na Lei nº 

12.651/2012. 

 

4.13. CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) 

  

A inscrição no CAR é obrigatória para todos os imóveis rurais do país, 

constitui-se no primeiro passo para a regularização ambiental e dá acesso a 

benefícios previstos no Código Florestal (Lei nº 12.651/2012). 

O prazo para produtores rurais registrarem suas propriedades no Cadastro 

Ambiental Rural (CAR) e aderirem ao Programa de Regularização Ambiental (PRA) 

foi prorrogado pela Lei 13.335/2016, o prazo original para o cadastro era maio de 

2017 e foi estendido para dezembro de 2017. 

O produtor ainda não fez o CAR - Cadastro Ambiental Rural, no entanto já 

está tomando providencias junto ao Sindicato Patronal do Município de Astorga para 

regularizar sua situação junto aos órgãos ambientais competentes. 

 

4.14. CLIMA 

 

4.14.1 Condições meteorológicas 

 

A condição climática é um dos fatores mais importantes na produção agrícola, 

ou seja, é de acordo com as condições climáticas que se podem tomar decisões 

sobre as práticas de manejo, como exemplo a época de plantio; o manejo de pragas, 

doenças, plantas daninhas e época de colheita. O município Iguaraçu tem o clima 

classificado de acordo com Köppen como do tipo Cfa, ou seja, subtropical, úmido, 

mesotérmico, com verões quentes e geadas menos frequentes, com tendência de 

concentração de chuvas nos meses de verão, sem estação seca definida, sendo os 

meses de junho e julho os de menores precipitações pluviais.  

Iguaraçu não possui estação meteorológica, assim os dados foram obtidos 

pela BPMED (Banco de dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa) com a 
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Estação Climatológica Principal de Maringá, que é a mais próxima do município. Nas 

Figuras 07 e 08 pode-se observar as médias mensais de temperatura e precipitação 

ao longo de 10 anos. A Figura 07 mostra que a média de temperatura do mês mais 

quente é de aproximadamente 25 °C e no mês mais frio é de aproximadamente 18 

°C. A figura 14 apresenta as médias históricas de precipitação que são concentradas 

entre os meses de dezembro a fevereiro. 

Figura 07. Dados da Estação Climatológica da Universidade Estadual de Maringá, 

com temperaturas mínima, média e máxima no período de 2007 a 2017. 

 

                Fonte: BPMED, (2017). 

 

Figura 08. Dados da Estação Climatológica da Universidade Estadual de Maringá 

com as médias mensais de precipitações entre 2007 a 2017. 

 

Fonte: BPMED, (2017). 
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4.14.2 Riscos de geadas 

As geadas são o congelamento do orvalho, ocasionadas pelo resfriamento do 

ar, a temperatura não precisa ser necessariamente 0°C. As geadas na região do 

noroeste do Estado do Paraná baseadas nas temperaturas mínimas obtidas pelo 

IAPAR (2017), são classificadas como: geadas fracas com temperaturas entre +3 e 

+5 °C; geadas moderadas entre +1 e +3 °C e geadas severas com temperaturas 

inferiores a +1 °C.  

Para a região, as geadas têm maior probabilidade de ocorrência entre os 

meses de junho e agosto, e geralmente são de moderadas a fracas. Nesse período, 

é geralmente cultivado na região o milho cultura não tolerante a geadas.] 

Desta forma conclui-se que o cultivo das culturas do milho e soja, bem como da 

forrageira Grama Estrela Africana que compõe a pastagem são adequadas ao clima da 

região onde encontra-se a propriedade. 

 

4.15 SOLOS 
 

4.15.1 Identificação de solos 

 

Em face das dimensões continentais do território brasileiro, da grande 

variedade de litologias, formas de relevo, vegetação e climas, a interação desses 

fatores resultou na formação de uma das mais complexas e variadas diversidades 

de solos do planeta, ainda em processo de identificação e classificação taxonômica, 

atualmente sistematizados no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos – SIBCS 

(SANTOS et al., 2013). 

A caracterização e identificação dos solos e seus atributos pode ser feita de 

diferentes maneiras. Porém, todas têm como objetivo fornecer o máximo de 

informações sobre os atributos físicos, químicos e biológicos. Dentre os critérios de 

campo utilizados para a caracterização do solo e seus atributos, encontram-se os 

baseados em um perfil (CAMPOS et al. 2007e 2012). 

Devido às suas distintas naturezas e propriedades, os solos podem 

apresentar diferentes aptidões, tanto para uso agrícola como para outros usos. Ao 

considerarmos o conjunto das características e propriedades de um determinado 

solo, num ambiente e posição geográfica particular, detecta-se, portanto, situações 
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de maior ou menor fragilidade do mesmo para diferentes usos, as quais poderão se 

refletir sobre alterações no ecossistema como um todo. 

 As identificações dos solos da propriedade foram desenvolvidas baseadas no 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. De acordo com a literatura há dois 

tipos de solos que estão presentes na propriedade. 

 LAd – Latossolo amarelo distrófico 

 AVe– Argissolo Vermelho Eutrófico 

 

 Foram abertas duas trincheiras na propriedade, sendo elas uma na parte alta, 

outra na parte mais baixa. Tais trincheiras foram utilizadas para a observação do 

perfil do solo e para a retirada de amostras dos horizontes diagnósticos para a 

identificação dos solos. 

4.15.2 Trincheiras 

 

 As trincheiras foram abertas de acordo com a diferenciação da tipologia do 

solo e principalmente pela topossequência do terreno.  

 

   Figura 09. Localização das trincheiras distribuídas na propriedade. 

 

   Fonte: Google Earth, (2017) Adaptado pelo Autor. 

TRINCHEIRA 01 

TRINCHEIRA 02 
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4.15.2.1 Trincheira 1 

 

 A identificação do tipo de solo na trincheira 01 foi efetuada de acordo com as 

análises de solo, observação do perfil, comparação com dados do sistema brasileiro 

de classificação de solos, e foi classificado como Latossolo Amarelo Distrófico. 

  

LATOSSOLO: 

 Horizonte B, apresenta mais que 15% de argila, característica de Latossolo. 

 CTC = 3,82 cmolc/dm³, ou seja, CTC < 17 cmolc/dm³. 

 Relação silte/argila (0,27) inferior a 0,7 nos solos com textura média e inferior 

a 0,6 nos solos de textura argilosa ou muito argilosa.  

 Incremento da fração argila com o aumento da profundidade é pequena (18% 

de 0-20cm e 22% de 80-100cm). 

 Pouca diferenciação entre horizontes (sem transição abrupta). 

 Classe textura Franco Argilo Arenosa. 

 Cerosidade pouca e fraca 

AMARELO 

 Solos secos com Matizes 7,5YR, valor 04 e croma 03. 

DISTRÓFICO 

 Apresenta saturação por bases (V%) menor que 50%, ou seja, de acordo com 

as análises, V%= 42,64%. 

 

4.15.2.2 Trincheira 2 

 

 A identificação do tipo de solo na trincheira 02 foi feita com os mesmos 

parâmetros da 01e foi classificado como Argissolo Vermelho Eutrófico. 

ARGISSOLO: 

 Horizonte B, apresenta mais que 15% de argila, característica de Argissolo. 

 Grande aumento de argila do horizonte A (12%) para o B (28%), suficiente 

para caracterizar uma mudança textural abupta. 
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 Relação textural de horizontes B/A, maior que 1,5. (2,33) 

 Classe textura Franco Argilo Arenosa. 

 Presença de serosidade 

VERMELHO 

 Solos secos com Matizes 2,5YR, valor 04 e croma 02. 

EUTRÓFICO 

 Apresenta saturação por bases (V%) maior que 50, ou seja, de acordo com as 

análises, V%= 59,93. 

 

A seguir, nas Tabelas 5 e 6 estão representadas as análises de solo com os 

parâmetros utilizados para a classificação de cada trincheira. 

 

Tabela 05. Análises físicas, de saturação por bases e capacidade de troca catiônica 

das trincheiras 1 e 2 para a profundidade de 0 a 20 cm. 

Profundidade 

00 à 20 cm 

Areia 

(%) 

Silte 

(%) 

Argila 

(%) 

Classe textural V 

(%) 

CTC 

 

Trincheira 1 78 4 18 Franco Arenosa 31,56 5,80 

Trincheira 2 85 3 12 Areia Franca 46,61 6,41 

Fonte: Laboratório Rural de Maringá, (2017). 

 

 

Tabela 06. Análises físicas, de saturação por bases e capacidade de troca catiônica 

das trincheiras 1 e 2 para a profundidade de 80 a 100 cm. 

Profundidade 

80 à 100 cm 

Areia 

(%) 

Silte 

(%) 

Argila 

(%) 

Classe textural V 

(%) 

CTC 

 

Trincheira 1 72 6 22 Franco Argilo Arenosa 42,64 3,82 

Trincheira 2 66 6 28 Franco Argilo Arenosa 59,93 5,66 

Fonte: Laboratório Rural de Maringá, (2017). 
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As Tabelas 05 e 06 apresentam os dados utilizados para a classificação de 

solos das trincheiras, ou seja, para a trincheira 1, onde foi identificado Latossolo, 

foram utilizados parâmetros como o CTC, teor de argila e Saturação por bases (V%).  

E para a trincheira 2 onde foi identificado Argissolo, foram utilizados 

parâmetros como porcentagem de argila dos horizontes A e B, análise da relação 

textural, Saturação por bases (V%), entre outros.  

 

Figura 10. Perfil do solo de uma das trincheiras abertas no Sítio Nossa Senhora 

Aparecida. 

 

Fonte: Pesquisa de campo, (2017). 

 

4.16. CAPACIDADE DO USO DAS TERRAS  

 

Este tipo de classificação diz respeito aos problemas conservacionistas 

mostrando necessidade ou não de trabalhos nas terras contra erosão e/ou 

drenagem.  
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O sistema baseia-se nas limitações permanentes das terras e é todo voltado 

para as possibilidades e limitações à utilização das mesmas. A intensidade de uso 

representa a maior ou menor mobilização imposta ao solo, expondo-o a certos riscos 

de erosão e/ou perda de produtividade. Normalmente o uso com culturas anuais 

impõe alta intensidade de uso, ou seja, alto uso de maquinário, suscetibilidade a 

erosão, sucessão de culturas entre outros. 

A propriedade objeto deste levantamento possui características distintas entre 

a parte superior e inferior necessitando de classificações distintas da capacidade de 

uso das terras 

Na parte mais alta da propriedade, encontra-se o Latossolo Amarelo 

distrófico, relevo plano a suave ondulado com declividade média de 2,11% variando 

de 1,36 a 4,3%, sendo classificado da seguinte forma; 

 Latossolo Amarelo distrófico 

A II e4c1,2,4 

 

A classificação deste talhão é A II e4c1,2,4 onde “A” representa o grupo sendo 

este de cultivo intensivo (culturas anuais, perenes, pastagens e ou reflorestamento e 

vida silvestre), II é a classe, a classe representa o grau de limitação do uso das 

terras, II significa - Terras de produtividade moderada a boa, próprias para serem 

cultivadas com práticas simples de controle da erosão (2,1 a 5 % de declividade), 

sub classe “e” 4 igual erosão laminar, sub classe “c” 1 significa possibilidade de 

ocorrência de seca prolongada, 2 significa possibilidade de ocorrência de geada e 4 

significa possibilidade de ocorrência de granizo. 

Já nos fundos da propriedade onde o solo foi classificado como Argissolo 

Vermelho Eutrófico, relevo suave ondulado em maior extensão, com declividade 

média de 5,56% variando de 2,04 a 7,93%pela ocorrência de uma maior declividade 

a classificação foi feita levando em consideração outros fatores, sendo classificado 

da seguinte forma; 

 Argissolo Vermelho Eutrófico. 

A III e4,5 c1,2,4 

A classificação deste talhão é A III e4,5 c1,2,4 onde “A” representa o grupo 

sendo este de cultivo intensivo (culturas anuais, perenes, pastagens e ou 
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reflorestamento e vida silvestre), III é a classe, a classe representa o grau de 

limitação do uso das terras, III significa terras cultiváveis com problemas complexos 

de conservação de solo (5,1 a 10 % de declividade), sub classe “e” 4 igual erosão 

laminar, 5 igual erosão em sulco, sub classe “c” 1 significa possibilidade de 

ocorrência de seca prolongada, 2 significa possibilidade de ocorrência de geada e 4 

significa possibilidade de ocorrência de granizo. 

 

4.17 APTIDÃO AGRÍCOLA  

 

A Tabela 07, apresenta os níveis de manejo para aptidão agrícola do solo, as 

classes de Aptidão Agrícola das terras para um determinado tipo de utilização, com 

um nível de manejo, dentro do subgrupo de aptidão. Refletem o grau de intensidade 

com que as limitações afetam as terras. Esses fatores podem ser considerados 

subclasses, definem as condições agrícolas das terras. Os tipos de utilização são: 

Lavouras, Pastagem Plantada, Silvicultura e Pastagem Natural. 

Tabela 07- Nível de manejo para Aptidão agrícola. 

Nível de 
Manejo 

Características 

A 

Apoiado em práticas agrícolas que contempla um baixo nível 
tecnológico, quase não existe aplicação de capital para manejo, 
melhoramento e conservação das condições do solo e das culturas, o 
trabalho agrícola só é possível por meio braçal, permitindo ser usada, 
tração animal com implementos agrícolas simples em alguns casos. 

B 

Apoiado em práticas agrícolas que contempla um nível tecnológico 
mediano, com pela modesta utilização de capital e de resultados de 
pesquisas para o manejo, melhoramento e conservação das condições 
do solo e das culturas, o trabalho agrícola está limitado principalmente à 
tração animal. 

C 

Apoiado em práticas agrícolas que contempla um alto nível tecnológico, 
utilização intensiva de capital e de resultados de pesquisas para o 
manejo, melhoramento e conservação das condições do solo e das 
culturas, o uso de máquinas agrícolas para mecanização está presente 
nas diversas etapas das operações agrícolas. 

Fonte: Aula de manejo e conservação de solo e água do curso de agronomia (2015). 
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A figura 11, apresenta os grupos de aptidão agrícola e a intensidade de uso 

das terras, os grupos são um artifício cartográfico que identificam no mapa o tipo de 

utilização mais intensivo das terras. A representação dos grupos é feita com 

algarismos de 1 a 6 em escalas decrescentes, segundo as possibilidades de 

utilização das terras. Os grupos 1, 2 e 3, além da identificação de lavouras como 

tipos de utilização, desempenham a função de representar, no subgrupo, as 

melhores classes de aptidão das terras indicadas para lavouras, conforme os níveis 

de manejo. Os grupos 4, 5 e 6, apenas identificam tipos de utilização (pastagem 

plantada, silvicultura e/ou pastagem natural e preservação da flora e da fauna, 

respectivamente), independente da classe de aptidão. 

Podem aparecer nos subgrupos em maiúsculas, minúsculas ou minúsculas 

entre parênteses, representando, respectivamente, a classe de aptidão boa, regular 

ou restrita para o tipo de utilização considerado. A classe inapta não é representada 

por símbolos, sua indicação é feita pela ausência das letras. 

 

Figura 11 - Grupos de Aptidão Agrícola 
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Fonte: Aula de manejo e conservação de solo e água do curso de agronomia (2015) 

Foi possível classificar o Sítio Nossa Senhora Aparecida com relação aptidão 

agrícola do solo como, 1 a B C, onde respectivamente, o numero 1 significa que a 
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maioria da propriedade é área de culturas anuais, então 1C representa como a 

melhor classe de aptidão representando subclasse boa no nível de manejo C, nível 

de manejo bom também para B e nível de manejo regular para a. 

4.18 TERRACEAMENTO 

 

O terraceamento, uma das práticas mecânicas mais antigas e eficientes no 

controle da erosão hídrica, consiste na interrupção do fluxo laminar da enxurrada e 

redução das perdas de solo, tendo sido utilizado amplamente desde o período em 

que predominava o preparo convencional (PC) de solo. No Paraná, a evolução do 

sistema plantio direto (SPD) alcançou 5,7 milhões de hectares em culturas anuais 

(CALEGARI e CAVIGLIONE, 2008). 

Para o dimensionamento e construção de terraços, são requeridas as 

seleções dos espaçamentos verticais e horizontais. Até o presente momento, no 

Paraná, a assistência técnica e os produtores têm utilizado as recomendações de 

espaçamento entre terraços do Instituto Agronômico do Paraná (IAPAR, 2008). 

Na propriedade existe sistema de terraceamento, devido à sua declividade ser 

considerada de risco quanto à erosão, os terraços são do tipo base larga, e 

apresentam-se bem conservados. 

Na Tabela 08, é possível observar a medição de declividade realizada na 

propriedade em estudo, e a partir desta, mais outros atributos que serão descritos a 

seguir, é possível verificar se o terraceamento da área está de acordo com o 

recomendada pela pesquisa ou não. 

Tabela 08. Relevo e classificação de declive do Sítio Nossa Senhora Aparecida. 

Ligação 

pontos 

Distancia 

(m) 

Altitude 

ponto A 

Altitude 

ponto B 

Declividade 

(%) 
Classificação 

1 - 2 305 599 594 1,64 Plano 

1 - 3 205 599 595 1,95 Plano 

1 - 4 440 599 593 1,36 Plano 

4 - 9 145 593 587 4,14 Suave ondulado 

4 - 10 121 593 586 5,79 Suave ondulado 

4 - 11 200 593 585 4,00 Suave ondulado 

5 - 6 296 595 590 1,69 Plano 

5 - 7 186 595 587 4,30 Suave ondulado 

5 - 8 187 595 592 1,60 Plano 

7 - 12 316 588 563 7,91 Suave ondulado 

12 - 15 204 563 558 2,45 Plano 
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13 - 12 305 584 562 7,21 Suave ondulado 

13 - 16 636 583 570 2,04 Plano 

14 - 12 290 586 563 7,93 Suave ondulado 

17 - 16 232 584 570 6,03 Suave ondulado 

17 - 18 160 583 573 6,25 Suave ondulado 

19 - 20 309 585 562 7,44 Suave ondulado 

21 - 22 107 592 590 1,87 Plano 

21 - 23 151 592 587 3,31 Suave ondulado 

21 - 24 77 592 591 1,30 Plano 

Fonte: Google Earth, (2017). 

 

Tabela 09 – Classes de relevo conhecidas, modificado do SiBCS. 

  Classe de Declividade Declividade (%) 

Plano 0 a 3 

Suave Ondulado 3 a 8 

Ondulado 8 a 20 

Forte Ondulado 20 a 45 

Montanhoso 45 a 75 

Escarpado Acima de 75 

                  Fonte: Embrapa, (2006) 
 

Figura 12. Mapa da propriedade com a medição de declividade. 

 
Segue a metodologia o IAC para cálculo do espaçamento de terraços. Sendo a  

 
Fonte: Google Earth, (2017). 
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     Fonte: Google Earth, (2017) adaptado pelo autor. 

 



42 
 
 

 
 

Segue a metodologia do IAC para cálculo do espaçamento de terraços. 

Sendo a primeira para espaços na vertical e a segunda de espaços na horizontal 

 

 

EV é o espaço na vertical entre terraços (m); EH é o espaçamento Horizontal 

entre terraços (m), K é o índice de cada grupo de solos (adimensional); D é o declive 

da vertente (%); u é o índice para tipo de uso de solo (adimensional); e m é o índice 

para tipo de manejo de solo (adimensional). 

 A partir da Figura 10, encontra-se o valor de k (resistência à erosão), na 

tabela 11 o valor de índice u (cobertura de solo), já na tabela 12 o índice m (preparo 

de solo e manejo de restos culturais). 

 

Tabela 10. Agrupamento segundo a resistência erosão. 

Grupo Solo Relação textural Profundidade Permeabilidade Índice K

A

Latossolos textura 

muito argilosa, 

argilosa e média

<1,2

Muito profundo 

(>2,0 m) e profundo 

(1,0 a 2,0 m)

Rápida /rápida 

Moderada 

/Rápida

1,25

B

Latossolos textura 

muito argilosa, 

argilosa e média

1,2 a 1,5
Profundo (1,0 a 2,0 

m)

Rápida /rápida 

Rápida/Moderada 
1,10

C

Latossolos textura 

muito argilosa, 

argilosa e média

>1,5

Profundo e 

moderadamente 

profundo

Lenta / rápida    

Lenta / Moderada 

Rápida Moderada

0,90

D

Latossolos textura 

muito argilosa, 

argilosa e média

Váriável

Moderadamente  

profundo (0,5 a 1,0 

m) e raso (0,5 a 

0,25 m)

Rápida/Moderada 

Lenta / Lenta
0,75

 
Classes de solos adaptadas ao sistema Brasileiro de Classificação de Solos – SiBCS 

(SANTOS et. Al.2006). 
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Tabela 11- Agrupamento de culturas segundo a cobertura do solo e respectivo 

índice. 

Grupo Cultura Proteção ao solo Índice u

1 Feijão Mandioca e mamona Muito Pouca 0,50

2
Amendoin, algodão, arroz, alho, cebola, 

girasol, e fumo
- 0,75

3
Soja, Batatinha, melancia, abóbora, melão, e 

leguminosas para adubação verde.
- 1,00

4

Milho, sorgo, cana-de -açucar, trigo, aveia, 

centeio, cevada, outras culturas de inverno e 

frutiferas de ciclo curto.

- 1,25

5 Banana, Café, cítros e frutiferas permanentes - 1,50

6 Pastagem e/ou capineiras - 1,75

7 Reflorestamentos, cacau e seringueira Muito Alta 2,00  
Fonte: Lombardi Neto et al., 1994. 

 

Tabela 12. Agrupamento de preparo de solo e manejo de restos culturais com seus 
respectivos índice. 

Grupo 
Preparo 
Primário 

Preparo Secundário Restos culturais Índice m 

1 

Grade aradora 
(ou pesada) ou 
enxada 
rotativa 

Grade Niveladora Incorporados 0,50 

2 
Arado de disco 
ou aiveca 

Grade Niveladora Incorporados 0,75 

3 Grade leve Grade Niveladora 

Parcialmente 
incorporados com 
ou sem rotação de 
culturas 

1,00 

4 
Arado 
escarificador 

Grade Niveladora 

Parcialmente 
incorporados com 
ou sem rotação de 
culturas 

1,50 

5 Não tem 

Plantio sem 
revolvimento do solo, 
roçadeira, rolo-faca, e 
herbicidas (plantio 
direto). 

Superfície do 
terreno 

2,00 

Fonte: Lombardi Neto et al., 1994. 
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Para os cálculos de EV e EH recomendados utilizou-se os seguintes dados; 

Talhão 01 

K = 1,10 (Latossolo textura arenosa, grupo B) 

U = 1,0 (cultura da soja) 

m = 2,0 (plantio direto) 

D = 2,11 % 

Talhão 02 

K = 0,90 (Argissolos abrúpticos ou não, grupo  C) 

U = 1,0 (cultura da soja) 

m = 2,0 (plantio direto) 

D = 5,56 % 

 

Na Tabela 13 é apresentado o tamanho dos espaçamentos verticais e horizontais 

necessários. 

 

Tabela 13. Espaçamento vertical e horizontal recomendado entre os terraços. 

Grupo Declividade média % EV (m) EH (m) 

B 2,11 1,15 54,48 

C 5,56 1,65 29,67 

Fonte: Lombardi Neto et al., 1994, adaptado pelo autor. 

 
 
Tabela 14. Dados obtidos na pesquisa de campo realizada com o nível óptico 
apresentando a média dos valores de EV e EH para cada talhão da propriedade. 

Propriedade Declividade média % Grupo EV (m) EH (m) 

Talhão 1 2,11 B 1,10 47,20 

Talhão 2 5,56 C 2,91 40,55 

Fonte: Pesquisa a campo (2017). 

 Os dados obtidos na pesquisa a campo realizada com o nível óptico, (Tabela 

14), demostram que a média dos EVs e EHs do talhão 01 está de acordo com o 

recomendado pela pesquisa, visto que na área onde hoje são cultivadas culturas 

anuais era cultivado café e os terraços construídos bem próximos permaneceram na 

área sofrendo apenas o rebaixamento para possibilitar o plantio em suas bases.   

Já no talhão 02 observou-se que a média dos EVs e EHs não estão em 

conformidade com o recomendado pela pesquisa, visto que os Espaçamentos 
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vertical e horizontal recomendados, para a declividade, textura de solo, culturas 

cultivadas e manejo realizado são respectivamente 1,65 m e 29,67 m e a média 

levantada a campo foi EV de 2,91m e EH de 40,55, de modo que ambos os 

espaçamentos deveriam ser menores para possibilitar um melhor controle da erosão 

nesta área. 

Portanto infere-se que não se faz necessário à readequação dos terraços do 

talhão 01, e sim uma vistoria constante da integridade dos mesmos e manutenções 

periódicas. 

Já para o talhão 02 é necessário fazer a readequação dos terraços pois estes 

estão fora dos espaçamentos recomendados, o que poderá acarretar sérios 

problemas de erosão se houver ocorrência de chuvas fortes em curto período de 

tempo.  A readequação pode ser feita de forma gradativa ao longo dos anos para 

diluir os custos com esta operação. 

 

4.19 EROSÃO 

 

Atualmente na área que é realizado o plantio das culturas anuais (Milho e 

Soja), não tem sinais de formas de processo erosivo em sulco, no entanto, foi 

observado na bacia ou canal de retenção dos terraços, pequeno acúmulo de 

sedimentos de solo, que pode ser um indicativo da ocorrência do processo erosivo 

laminar. 

O carreador existente na propriedade, não apresenta sintomas do processo 

erosivo e este se apresenta no mesmo nível da área de plantio. As curvas de níveis, 

quando construídas, foram projetadas de forma que a água da chuva excedente do 

carreador, fosse captada pelas mesmas, dessa forma, evitar-se-ia a ocorrência do 

processo erosivo.  

4.20 COMPACTAÇÃO 

 

Compactação de solos é basicamente a redução de espaços vazios com 

auxílio de processos mecânicos, podemos qualificar em dois tipos: adensamento – 

expulsão da água e compactação – expulsão do ar. Os principais efeitos são: 

 Aumento da resistência do solo; 
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 Redução de sua compressibilidade e permeabilidade; 

O teste para identificação da compactação do solo na área foi realizado com 

um penetrômetro com medidas eletrônicas Penetro LOG PLG1020, que traduz os 

resultados gerando um gráfico de compactação do solo em kPa.  

Segundo o fabricante deste equipamento existem parâmetros para 

classificação do nível de compactação do solo de acordo com os teores de argila 

como demonstrado na Tabela 09. 

 

Tabela 15. Níveis críticos de compactação em função da classificação dos solos. 

Níveis de Compactação do solo 

(umidade de Capacidade de Campo)
Leves * Médios* Pesados*

Nível Tolerável Kpa) Abaixo de 2000 Abaixo de 2000 Abaixo de 2500

Nível Intermediário (Kpa) Entre 2500 e 3000 Entre 2000 e 3500 Entre 2500 e 4000

Nível Crítico (Kpa) Acima de 3000 Acima de 3500 Acima de 4000

* Classificação em função do teor de argila segundo Embrapa.

Solos leves: abaixo de 20%, solos médios: entre 20% e 50%; solos pesados: acima de 50%.  

Fonte: Falker (2017). 
 

Níveis toleráveis são aqueles nos quais não existe perda de produtividade 

por causa da compactação.  

Níveis intermediários são aqueles em que existe potencial para perdas de 

produtividade pela compactação, mas esta dependerá da associação com outros 

fatores. 

Níveis críticos são aqueles em que normalmente ocorrerão perdas pela 

compactação.  

De posse das análises físicas realizadas nos solos coletados das duas 

trincheiras abertas na propriedade pode-se classificar os dois tipos de solo 

encontrados como “Médios”, como demonstrado na tabela 16.  

Tabela 16. Média dos teores de argila encontrados nas duas trincheiras. 

TRINCHEIRA
PROFUNDIDADE 

(cm)

ARGILA 

(%)

MÉDIA  

(%)
CLASSIFICAÇÃO

0 - 20 18

80 - 100 22

0 - 20 12

80 - 100 28

01 - Cabeceira

02 - Fundo

20

20

MÉDIO

MÉDIO
 

Fonte: Laboratório Rural de Maringá, (2017). 

http://www.falker.com.br/download.php
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O aparelho foi utilizado, na profundidade de 0 a 60 cm em área total, sendo 

está dividida em 03 talhões, conforme figura 21, onde de acordo com o tamanho do 

talhão formam levantados pontos com o penetrômetro, coletados os dados 

processados, calculando as médias da pasta de cada talhão e posteriormente 

gerado os gráficos e tabelas para interpretação dos resultados do teste de 

compactação. 

 

Figura 13. Representação da divisão da área em talhões. 

 

                Fonte: Google Earth, 2017. Adaptado pelo Autor. 
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Figura 14. Representação dos dados por meio de gráfico e tabela dos resultados 

obtidos no teste de compactação do Talhão 01. 

Profundidade Máxima

Pressão Máxima

Prof. da Pressão Máxima

Quantidade de medições

Intervalo 

(cm)

Pressão 

Média 

(kPa)

0 a 5 83,8

5 a 10 1113,8

10 a 15 1726,4

15 a 20 2472,8

20 a 25 3398,4

25 a 30 3399,6

30 a 35 2992,4

35 a 40 2619,8

40 a 45 2129,2

45 a 50 1837,4

50 a 55 1714

55 a 60 1576,6

0 a 60 2055,8

TALHÃO 01 - MILHO GRÃO ÚMIDO

60 cm

3731 kPa

25 cm

15

 

Fonte: Pesquisa a campo, Penetro LOG PLG1020. 
 

4.20.1 Interpretação do teste de compactação do Talhão 01. 

 

A compactação do solo no talhão 01 foi identificada com penetrômetro 

eletrônico. Assim, foi gerado um gráfico da média dos quinze pontos retirados na 

área, a análise dos dados inicia-se com a classificação do solo, neste caso temos 

um solo “médio” com 20 a 50% de argila, na média do talhão observou-se a 

predominância do nível de compactação intermediário, entre 2000 e 3500 kPa este 

nível é aquele em que existe potencial para perdas de produtividade pela 

compactação mas esta dependerá da associação com outros fatores (FALKER, 

2009). 
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Porém alguns pontos entre 20 e 30 cm apresentaram pressão acima de 3500 

kPa, sendo classificados como de nível “crítico”, são aqueles em que normalmente 

ocorrerão perdas pela compactação.  

Contudo infere-se que os níveis de compactação deste talhão estão acima do 

recomendado pela pesquisa de acordo com a classe textural do solo, e o produtor 

deve adotar práticas conservacionistas para descompactar esta área, afim de evitar 

perdas na produtividade, principalmente e períodos de estiagem. 

Figura 15. Representação dos dados por meio de gráfico e tabela dos resultados 

obtidos no teste de compactação do Talhão 02. 

Profundidade Máxima

Pressão Máxima

Prof. da Pressão Máxima

Quantidade de medições

Intervalo 

(cm)

Pressão 

Média 

(kPa)

0 a 5 313,2

5 a 10 2142,2

10 a 15 2928

15 a 20 3550,2

20 a 25 3620

25 a 30 3835,4

30 a 35 3826,6

35 a 40 3490,6

40 a 45 3022,6

45 a 50 2655

50 a 55 2438,8

55 a 60 2219,6

0 a 60 2795,5

TALHÃO 02 - MILHO SILAGEM (FUNDOS)

60 cm

4187 kPa

27 cm

24

 

Fonte: Pesquisa a campo, Penetro LOG PLG1020. 

4.20.2 Interpretação do teste de compactação do Talhão 02. 

 

A identificação da compactação do solo no talhão 02 foi da mesma forma 

como no talhão 01, bem como a classe de solo é a mesma (solo médio). 
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Neste caso o solo apresentou na média, entre0 e 15 cm e após 40 cm nível 

de compactação intermediário, entre 2000 e 3500 kPa em que existe potencial para 

perdas de produtividade pela compactação mas esta dependerá da associação com 

outros fatores (FALKER, 2009). 

Porém entre 15 e 40 cm identificou-se pressão acima de 3500 kPa, sendo 

classificados como de nível “crítico”, onde normalmente ocorrerão perdas pela 

compactação.  

Contudo infere-se que os níveis de compactação deste talhão estão acima do 

recomendado pela pesquisa de acordo com a classe textural do solo, e o produtor 

deve adotar práticas conservacionistas para descompactar esta área, afim de evitar 

perdas na produtividade, principalmente e períodos de estiagem. 

 

Figura 16. Representação dos dados por meio de gráfico e tabela dos resultados 

obtidos no teste de compactação do Talhão 03. 

Profundidade Máxima

Pressão Máxima

Prof. da Pressão Máxima

Quantidade de medições

Intervalo 

(cm)

Pressão 

Média 

(kPa)

0 a 5 162,3

5 a 10 1635,2

10 a 15 2190,2

15 a 20 2543,2

20 a 25 2930

25 a 30 3238

30 a 35 3189,8

35 a 40 2799,6

40 a 45 2639,2

45 a 50 2344,8

50 a 55 1924,8

55 a 60 1769,2

0 a 60 2245,8

TALHÃO 03 - PASTAGEM

60 cm

3293 kPa

32 cm

8

 

 Fonte: Pesquisa a campo, Penetro LOG PLG1020 
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4.20.3 Interpretação do teste de compactação do Talhão 03. 

A identificação da compactação do solo no talhão 03 foi identificada da 

mesma forma como nos anteriores, bem como a classe de solo é idêntica (solo 

médio). 

Na média do talhão observou-se a predominância do nível de compactação 

intermediário, entre 2000 e 3500 kPa em que existe potencial para perdas de 

produtividade pela compactação mas esta dependerá da associação com outros 

fatores (FALKER, 2009). 

Não identificou-se pontos com pressão superior a 3500 kPa, de nível “crítico”. 

Contudo infere-se que os níveis de compactação deste talhão ainda estão 

acima do recomendado pela pesquisa assim como os demais talhões, de modo que 

o produtor deve adotar práticas conservacionistas para descompactar esta área, 

possibilitando em novos testes, obter pontos com pressões inferiores a 2.000 kPa, 

afim de evitar perdas na produtividade, principalmente em períodos de estiagem e 

permitir maior exploração do sistema radicular das plantas e melhor aproveitamento 

dos recursos aplicados ao solo, e consequentemente obter maior lucratividade. 

 

4.21 FERTILIDADE DO SOLO 

 

Para avalição da fertilidade do solo, a propriedade foi dividida em três talhões, 

o critério utilizado para tal divisão foi primeiramente a diferença do nível do terreno, e 

posteriormente com as culturas estabelecidas em cada área.  

As amostras de solo foram retiradas de 0 a 20 cm de profundidade, onde se 

encontram a maior parte das raízes das plantas cultivadas na propriedade. 

Para análise foram recolhidas amostras simples com um trado de rosca, estas 

foram colocadas em um balde, homogeneizadas e por fim, coletado 

aproximadamente 400 g de cada amostra composta, colocadas em sacos plásticos, 

e posteriormente postas para secar a sombra sobre jornais, depois foram colocadas 

em embalagens identificadas e encaminhadas para o laboratório de solos da 

Sociedade Rural de Maringá, onde foram realizadas as análises físicas e químicas 

das amostras.  
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4.21.1 Análise de cada talhão 

 

A análise de solos e sua comparação com os nutrientes necessários para a 

cultura da soja estão representados nas Tabelas abaixo. 

 

Tabela 17 - Resultado da análise química do talhão 01 no Sítio Nossa Senhora 

Aparecida Iguaraçu, Julho de 2017. 

 
Elemento Unidade Resultados (0-20 cm) 

pH CaCl2 4,40 
 H2O 4,90 

Matéria orgânica g/dm3 13,58 
C  7,87 

P mgP/dm³ 72,22 

k+  0,10 

Ca+2+Mg+2  1,73 

Ca+2  1,28 

Mg+2  0,45 

H++Al+3 cmolc/dm3 3,97 

H+  3,37 

Al+3  0,60 
SB  1,83 

CTC  5,80 

V% % 31,56 

S  *** 

Cu  5,60 

Zn  13,21 

Fe mg/dm3 29,85 

Mn  44,57 

Na+  3,70 

B  *** 

Ca+2 / Mg+2  2,84 

Ca+2 / k+ 

- 

12,80 

Mg+2 / k+ 4,50 

(Ca+2+Mg+2) / k+  17,31 

k+ / CTC  1,72 

Ca+2 / CTC  22,07 

Mg+2 / CTC % 7,77 

Al+3 / CTC  10,34 

H+ / CTC  58,10 
Fonte: Laboratório Rural de Maringá, 2017. Adaptado pelo Autor. 
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A Tabela 18 demonstra os níveis de macronutrientes considerados para a 

cultura da soja, já a Tabela 19, as relações entre Ca, Mg e K. A Tabela 20 os níveis 

de micronutrientes considerados para as culturas.  

 

Tabela 18. Macronutrientes necessários para suprir a demanda da cultura da soja. 

P K Ca Mg C.O. S Al Ca% Mg% K%

Baixo <3,0 <0,1 <2,0 <0,4 <8,0 <5,0 <0,02 <35,0 <13,0 <3,0

Médio 3,0-6,0 0,1-0,3 2,0-4,0 0,4-0,8 8,0-14 5,0-10 0,02-1,5 35-50 13-20 3,0-5,0

Alto >6,0 >0,3 >4,0 >0,8 >14 >10 >1,5 >50,0 >20,0 >5,0
 

Fonte: Embrapa soja (2008). 

 

Tabela 19. Relações entre Ca, Mg e K considerados para a cultura da soja. 

Relações 

 Ca/Mg Ca/K Mg/K 

Baixo <1,5 <8 <3 

Médio 1,5 – 3,5 8 -16 3 – 6 

Alto >3,5 >16 >6 

Fonte: Embrapa soja (2008). 

 

Tabela 20. Micronutrientes necessários para suprir a demanda da cultura da soja. 

Níveis de micronutrientes para a cultura da soja 

 B Cu Mn Zn 

Baixo <0,3 <0,8 <15,0 <0,8 

Médio 0,3 – 0,49 0,8 – 1,69 15,0 – 30,0 0,8 – 1,09 

Alto 0,5 – 2,0 1,70 – 10,0 31,0 – 100,0 1,10 – 7,0 

Muito Alto >2,0 >10,0 >100,0 >7,0 

Fonte: Embrapa soja (2008). 
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Tabela 21. Interpretação da análise de solo para o teor de matéria orgânica (M.O.), 

em função do teor de argila do solo. FUNDAÇÃO MS, 2010. 

Baixo Médio Bom

15 < 0,5 0,6 a 1,0 > 1,0

16 a 30 < 1,0 1,1 a 2,0 > 2,0

31 a 45 < 1,5 1,6 a 2,5 > 2,5

46 a 60 < 2,0 2,1 a 3,0 > 3,0
> 60 < 2,5 2,6 a 4,0 > 4,0

Fonte: Broch e Ranno, 2008.

Argila (%)
Teor de matéria orgânica (%)

 

4.21.2 Interpretação da análise de solo 

 

Ao realizar uma comparação entre os dados encontrados na análise de solo 

do talhão 01 e o recomendado para a cultura da soja pode-se inferir que; 

O pH em H2O está muito abaixo do recomendado que é 6,5, conforme mostra 

a Figura abaixo,demonstrando a necessidade de calagem, o teor de matéria 

orgânica está baixo o que remete a necessidade de formação de palhada, o índice 

de Fosforo está extremamente alto, já o de Potássio está médio, o Cálcio está baixo 

e o Magnésio médio, a saturação por bases está bem abaixo do recomendado de 

70%, a CTC está média, o nível dos micronutrientes Cobre, Zinco e Manganês está 

alto, já o do Ferro médio e do Sódio baixo. 

As relações Ca/Mg, Ca/K e Mg/K estão todas em nível mediano já a 

saturação do complexo de troca do K, Ca e Mg está em desequilíbrio. 

 

Tabela 22 - Resultado da análise química do talhão 02 no Sítio Nossa Senhora 

Aparecida Iguaraçu, Julho de 2017. 

Elemento  Unidade Resultados (0-20 cm) 

pH  CaCl2 4,70 

  H2O 5,20 

Matéria orgânica  g/dm3 12,12 

C   7,03 

P  mgP/dm³ 66,18 

k+   0,16 

Ca+2+Mg+2   2,83 
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Ca+2   1,85 

Mg+2   0,98 

H++Al+3  cmolc/dm3 3,42 

H+   3,32 

Al+3   0,10 

SB   2,99 

CTC   6,41 

V%  % 46,61 

S   *** 

Cu   6,62 

Zn   15,19 

Fe  mg/dm3 71,81 

Mn   99,74 

Na+   5,62 

B   *** 

Ca+2 / Mg+2   1,89 

Ca+2 / k+  

- 

11,55 

Mg+2 / k+  6,11 

(Ca+2+Mg+2) / k+   17,66 

k+ / CTC   2,50 

Ca+2 / CTC   28,86 

Mg+2 / CTC  % 15,26 

Al+3 / CTC   1,56 

H+ / CTC   51,82 

Fonte: Laboratório Rural de Maringá, 2017. Adaptado pelo Autor. 

 

Ao realizar uma comparação entre os dados encontrados na análise de solo 

do talhão 02 e o recomendado para as culturas do milho e soja pode-se inferir que; 

O pH em H2O está muito abaixo do recomendado que é 6,5 demonstrando a 

necessidade de calagem, o teor de matéria orgânica está baixo o que remete a 

necessidade de formação de palhada, o índice de Fosforo está extremamente alto, 

já o de Potássio está médio, o de Cálcio baixo e o Magnésio alto, a saturação por 
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bases está bem abaixo do recomendado de 70%, a CTC está média, o nível dos 

micronutrientes Cobre, Zinco, Ferro e Manganês está alto, já o do Sódio está médio. 

As relações Ca/Mg, Ca/K e Mg/K estão todas em nível mediano já a 

saturação do complexo de troca do K e Ca está em desequilíbrio e a do Mg está 

acima do equilíbrio. 

 

Tabela 23 - Resultado da análise química do talhão 03 no Sítio Nossa Senhora 

Aparecida Iguaraçu, Julho de 2017. 

Elemento Unidade Resultados (0-20 cm) 

pH CaCl2 4,80 

 H2O 5,30 

Matéria orgânica g/dm3 16,97 

C  9,84 

P mgP/dm³ 13,51 

k+  0,23 

Ca+2+Mg+2  2,29 

Ca+2  1,69 

Mg+2  0,60 

H++Al+3 cmolc/dm3 3,18 

H+  3,13 

Al+3  0,05 

SB  2,52 

CTC  5,70 

V% % 44,23 

S  *** 

Cu  3,31 

Zn  9,92 

Fe mg/dm3 94,02 

Mn  53,73 

Na+  4,99 

B  *** 

Ca+2 / Mg+2  2,83 

Ca+2 / k+ - 7,36 
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Mg+2 / k+ 2,61 

(Ca+2+Mg+2) / k+  9,97 

k+ / CTC  4,03 

Ca+2 / CTC  29,69 

Mg+2 / CTC % 10,51 

Al+3 / CTC  0,88 

H+ / CTC  54,89 

Fonte: Laboratório Rural de Maringá, 2017. Adaptado pelo Autor. 

 

Ao comparar os dados encontrados na análise de solo do talhão 03 e o 

recomendado para a pastagem formada com grama Estrela Africana pode-se inferir 

que; 

O pH em H2O está muito abaixo do recomendado que é 6,5 demonstrando a 

necessidade de calagem, o teor de matéria orgânica está médio, o índice de Fosforo 

está extremamente alto, já o de Potássio está médio, o de Cálcio baixo e o 

Magnésio médio, a saturação por bases está bem abaixo do recomendado de 50%, 

a CTC está média, o nível dos micronutrientes Cobre, Zinco, Ferro e Manganês está 

alto, já o do Sódio está médio. 

A relação Ca/Mg, esta em nível mediano e as relações Ca/K e Mg/K estão em 

nível baixo, já a saturação do complexo de troca do K e do Mg está em equilíbrio, já 

a do Ca está em desequilíbrio. 

 

4.22 PLANTAS DANINHAS 

 

4.22.1 Identificação das plantas daninhas 

 

Diversos fatores determinam a produtividade e qualidade das culturas, dentre 

eles destacam-se as plantas daninhas.  

Planta daninha, por definição, é toda e qualquer planta estranha a uma cultura 

e que com ela compete por luz, umidade, nutrientes e espaço. 
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Nesse contexto, é importante o levantamento e identificação de plantas 

daninhas, por ser necessário o controle das mesmas para favorecer um ambiente 

melhor às culturas de interesse. 

O levantamento das plantas daninhas, foi feito logo após da colheita do milho 

para silagem, de modo aleatório, ou seja, em vários pontos onde identificaram as 

plantas presentes, com base no Quadro 7. Para a identificação, foi utilizado o 

manual de identificação de plantas daninhas de Lorenzi (2006). 

Para controle de plantas invasoras foram realizadas 02 aplicação do 

herbicida Roundup original uma antes e outra depois do plantio. 

Quanto a eficiência das aplicações, o produtor obteve um bom manejo contra 

a maioria das plantas daninhas, conseguindo efetuar o plantio na área limpa. O 

maior problema foi o capim amargoso, aumentando o seu custo, devido o número de 

vezes de entrada na área. 

 

Tabela 24. Identificação das plantas daninhas encontradas na propriedade. 

Nome comum Nome científico 

Buva Conyza bonariensis 

Capin amargoso Digitaria insularis 

Capin carrapicho Cenchrus echinatus 

Caruru Amaranthus hybridus 

Corda-de-viola  Ipomoea grandifolia 

Falsa serralha Emilia sonchifolia 

Guanxuma  Sida rhombifolia 

Joá bravo Solanumsis ymbriifolium 

Picão preto Bidens pilosa 

Trapoeraba Commelin avirginica 

      Fonte: Levantamento a campo e Lorenzi (2006). 

 

4.23 EMBALAGENS DE AGROTÓXICOS 

 

As embalagens são lavadas e armazenadas em um barracão de madeira na 

propriedade, que foi adequado para essa função, e pelo menos três vezes por ano 
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acontece à devolução destes frascos, para uma cooperativa da cidade de Maringá. 

Ou se preferir, existe uma associação chamada ADITA (Associação dos 

distribuidores de insumos e tecnologia agropecuária), localizada no município de 

Maringá, que quando agendado, ele pode fazer a devolução a qualquer momento. 

 

4.24 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA PROPRIEDADE 

 

4.24.1 Culturas anuais – soja e milho 

 

O milho (Zeamays L.) é uma espécie que pertence à família 

Gramineae/Poaceae, com origem no teosinto, Zeamays, subespécie mexicana 

(Zeamaysssp, que é cultivada em muitas partes do Mundo. (BARROS et al., 2014). 

 Esta planta tem como finalidade de utilização a alimentação humana e animal, 

devido às suas elevadas qualidades nutricionais, contendo quase todos os 

aminoácidos conhecidos, com exceção da lisina e do triptofano (CALADO, 2014). 

O milho é uma cultura associada quer à produção de silagem a qual é de 

excelente qualidade, quer à produção de grão, afirmando-se atualmente como uma 

cultura com enorme potencialidade produtiva, tendo um contributo importante para a 

vitalidade das economias regionais e nacional (ANDRADEet al., 2006) 

O Brasil é o terceiro maior produtor de milho do mundo, com a safra 2017/18 

estimada em 95 milhões de toneladas, o mesmo se encontra na segunda posição 

com relação as exportações, onde deve embarcar 34 milhões de toneladas em 

2017/18, volume idêntico à 2016/17. (DEAGRO/FIESP, 2017) 

A produção de milho no Brasil tem-se caracterizado pela divisão em duas 

épocas de plantio. Os plantios de verão, ou primeira safra, são realizados na época 

tradicional, durante o período chuvoso, que varia entre fins de agosto, na região Sul, 

até os meses de outubro/novembro, no Sudeste e Centro-Oeste (no Nordeste, esse 

período ocorre no início do ano). A safrinha refere-se ao milho de sequeiro, plantado 

extemporaneamente, em fevereiro ou março, quase sempre depois da soja precoce, 

predominantemente na região Centro-Oeste e nos estados do Paraná, São Paulo e 

Minas Gerais. (MELHORANÇA et al., 2010). 

A preocupação em produzir alimento volumoso para os rebanhos, 

particularmente no período seco do ano quando as pastagens naturais tornam-se 
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cada vez mais precárias, tem aumentado a utilização da silagem especialmente 

entre os pecuaristas que se dedicam à produção de leite. Embora existam várias 

plantas forrageiras, anuais e perenes, que servem para a produção de silagem, o 

milho é uma das culturas mais utilizadas neste processo no Brasil por apresentar um 

bom rendimento de matéria verde, excelente qualidade de fermentação e 

manutenção do valor nutritivo da massa ensilada. Outras vantagens que o cereal 

proporciona são um baixo custo operacional de produção e uma boa aceitabilidade 

por parte dos animais. (CRUZ, et al., 2010). 

A silagem de grão úmido de milho está sendo cada vez mais utilizada no 

Brasil, permitindo aos produtores estocar os grãos em suas propriedades de uma 

maneira prática, econômica e sem alterar os valores nutricionais do milho (ITAVOR, 

2001). 

A produção de milho se destaca pela sua importância direta e indireta, 

presente na geração de renda para os produtores, gera empregos na zona rural 

dentro das propriedades e na zona urbana voltada a industrialização d o milho, 

quanto nas indústrias de máquinas e equipamentos (FERREIRA JÚNIOR et al., 

2015). 

 

4.24.1.1 Safra verão 2016/2017 

 

Na safra de verão foram plantados 7,33 alqueires ou 17,73 hectares de soja 

onde realizaram-se três aplicações de herbicida, uma antes e duas após o plantio, o 

produtor salienta que teve dificuldades em controlar o Capim amargoso (Digitaria 

insularis). 

Não foi necessário realizar aplicação de fungicida, apenas uma de inseticida 

para controle dos percevejos verde e castanho.  

A produção total nos 17,73 ha foi de 804 sacas, com média de produtividade de 45,3 

sacas ha-1. 
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Tabela 25 - Demonstrativo de resultado da safra de verão 2016/2017 da cultura da 

soja. 

Descrição Reais ha-1 

Custos variáveis (A)   

Semente  R$ 555,29 

Adubação R$ 560,30 

Agrotóxicos R$ 594,88 

Óleo diesel R$ 165,93 

Subtotal custo variável (A) R$ 1.876,40 

Custos Fixos (B)   

Parcela Colheitadeira R$ 300,47 

Subtotal custo fixo (B) R$ 300,47 

Total de Custos (A+B) R$ 2.176,87 

Receita Total (C) R$ 3.179,62 

Lucro Líquido (A+B-C) R$ 1.002,75 

                              Fonte: O próprio autor. 

 

Também na safra de verão no mês de outubro foi plantado 5,5 alq. ou 13,31 

ha de milho utilizando o híbrido 2B 512 Power Core da monsoy, com tratamento de 

semente feito com Cropstar SC 600 e Stimulate. O espaçamento utilizado foi de 70 

cm entre linha com 5,6 sementes por ml. A Adubação de base foi feita utilizando-se 

o adubo formulado 11-18-14 da Mosaic, sendo utilizado 750 kg no plantio e 300 kg 

de ureia em cobertura, todo o milho foi cortado para ensilagem, e posteriormente 

alimentação dos bovinos de leite e corte, salienta-se que a mesma já foi totalmente 

consumida pelo rebanho, no entanto até o presente momento não havia sido 

realizada um balanço entre os custos com a produção de silagem e o retorno obtido 

através da produção de leite e carne. 

Segue abaixo os custos levantados para produção, que posteriormente serão 

analisados juntamente com a safra de milho de inverno e a atividade de 

bovinocultura. 
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Tabela 26 – Custos da safra de verão da cultura do milho 2016/2017. 

Descrição  Reais em 13,31 ha Reais ha-1 

Semente + tratamento R$ 5.525,00 R$ 415,10 

Adubação de base R$ 5.265,00 R$ 395,57 

Adubação de cobertura - uréia R$ 2.867,40 R$ 215,43 

Agrotóxicos R$ 3.528,20 R$ 265,08 

Óleo diesel R$ 2.943,33 R$ 221,14 

Terceirização colheita silagem R$ 6.582,23 R$ 494,53 

  R$ 26.711,16 R$ 2.006,85 

Fonte: O próprio autor. 

 

4.24.1.2 Safra inverno 2017 

 

Na safra de inverno foram plantados 13,83 alq. ou 33,47 hectares de milho 

utilizando os híbridos MG 652 Power Core da Morgan e 2B 512 Power Core da 

monsay, ambos com tratamento de semente feito com Cropstar SC 600 e Stimulate.  

O espaçamento utilizado foi de 70 cm entre linha com 5,6 sementes por ml. A 

Adubação de base foi feita utilizando-se o adubo formulado 11-18-14 da Mosaic, 

sendo utilizado 750 kg no plantio e 300 kg de ureia em cobertura. Para controle de 

plantas invasoras foram realizadas 02 aplicação do herbicida Roundup, uma antes e 

outra depois do plantio. 

Não foi realizada nenhuma aplicação de fungicida ou inseticida durante o ciclo da 

cultura. 

 Da área total, 4,8 alq. ou 11,62 ha foram colhidos com intuito de armazenar 

grão úmido com cerca de 35 a 36% de umidade, obtendo a produção total de 1.500 

sacas, e produtividade de 129 sacas ha -1.  

Para ensilagem foram cortados 9,5 alq. ou 23 ha de milho, tendo produtividade 

média de 85 ton./alq. ou 35,12 ton. ha-1, de modo que toda a produção tanto de 

silagem como de grão úmido foram armazenados e já estão sendo utilizados para 

alimentação do rebanho leiteiro e de corte. 

Tabela 27 – Custos da safra de inverno da cultura do milho. 

Descrição  Reais em 33,47 há Reais ha-1 

Semente - MG 652 PW R$ 10.791,52 R$ 322,44 

Semente - 2B 512 PW R$ 11.428,88 R$ 341,48 

Pesticida - Cropstar SC 600 R$ 1.279,43 R$ 38,23 
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Adubo 11-18-14Mozaic R$ 11.800,67 R$ 352,59 

Herbicida - Roundup R$ 510,10 R$ 15,24 

Pesticida – liquido Engeo pleno R$ 945,00 R$ 28,24 

Regulador de Crescimento stimulate R$ 1.577,40 R$ 47,13 

Óleo diesel R$ 2.943,33 R$ 87,94 

Colheita silagem motriz R$ 12.145,00 R$ 362,88 

Colheita silagem maquina pequena R$ 3.850,00 R$ 115,03 

Colheita do grão úmido R$ 2.000,00 R$ 59,76 

 
R$ 59.271,33 R$ 1.770,95 

Fonte: O próprio autor. 

4.24.2 Bovinocultura Leiteira 
 

4.24.2.1 Introdução a bovinocultura leiteira 

 

O leite está entre os seis primeiros produtos mais importantes da 

agropecuária brasileira, ficando à frente de produtos tradicionais como milho, café 

beneficiado e arroz. O Agronegócio do leite e seus derivados desempenha um papel 

relevante no suprimento de alimentos e na geração de emprego e renda para a 

população (PEDROSO, et al., 2010). 

Além da sua importância nutritiva, o leite desempenha um relevante papel 

social, principalmente na geração de empregos. O País tem, hoje, acima de um 

milhão e cem mil propriedades que exploram leite, ocupando diretamente 3,6 

milhões de pessoas. Para ter-se uma ideia mais objetiva do impacto deste setor na 

nossa economia, a elevação na demanda final por produtos lácteos em um milhão 

de reais gera 195 empregos permanentes.  

Entre as diferentes criações, a bovinocultura leiteira é considerada por muitos 

agricultores, a principal atividade nos sistemas de produção, sendo motivo de 

orgulho ser reconhecido como produtor de leite bovino. Esta atividade permite ao 

agricultor obter uma renda semanal, sendo uma estratégia agregar valor ao leite 

através da produção de queijos e doces, bem como, utilizar o soro proveniente da 

confecção de queijos na alimentação de suínos e, assim, diversificar as atividades 

nos sistemas de produção (ARAÚJO, et al., 2010). 

A bovinocultura leiteira visando sua importância econômica é uma opção de 

atividade relevante para os produtores, principalmente aqueles que detêm de 

pequenas áreas. A bovinocultura leiteira tem mostrado condições de gerar renda e 
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manter os produtores no campo, proporcionando condições econômicas para manter 

as famílias nas pequenas propriedades produtoras.  

A bovinocultura leiteira representa um dos setores mais importantes da 

economia brasileira, sendo uma atividade responsável pela geração de empregos, 

renda e divisas para o país. 

Na propriedade é desenvolvida a atividade de bovinocultura de leite, a raça 

predominante no rebanho é a raça Holandesa.  

 

4.24.2.2 Rebanho 

 

O rebanho é constituído por 104 animais de diversas idades, de modo que o 

foco do rebanho é a produção de leite, pode-se observar uma quantidade maior de 

animais com idade superior a 36 meses de idade que são as vacas em lactação e 

que trazem a maior parte da rentabilidade da atividade.  

 

Tabela 28 – Rebanho de bovinos do Sitio Nossa Sr.ª Aparecida, julho 2017. 

Faixa-

etária 
0-4 meses 5-12 meses 

13-24 

meses 
25-36 meses > 36 meses 

Gênero M F M F M F M F M F 

Nº animais 00 04 04 10 04 06 10 19 00 47 

Fonte: Adapar, adaptado pelo autor. 
 

4.24.2.3 Inseminação 

 

Para manutenção e melhoria do padrão genético do rebanho é feita a 

inseminação artificial, esta é feita pelo próprio produtor em um tronco apropriado, 

que detecta o cio da vaca e realiza os procedimentos para inseminação. 

O material genético é adquirido na Select Sires do Brasil Genética, que é 

armazenado em um botijão com nitrogênio a –180º C. 
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4.24.2.4 Manejo Sanitário 

 

Para manter a sanidade do rebanho são adotados alguns procedimentos 

padrões, como segue; é feita a vacinação dos bovinos sadios, a partir de 6 (seis) 

meses de idade; na prevenção da rinotraqueíte infecciosa bovina / vulvovaginite 

pustular infecciosa dos bovinos; diarreia viral bovina (IBR/BVD).  

Para manter o rebanho livre da febre aftosa é realizada a vacinação dos 

bovinos menores de 2 anos (24 meses) no mês de maio. A vacinação também é 

realizada no mês de novembro, no entanto esta abrange todo o rebanho bovino, 

ambas as vacinações são comprovada junto a unidade da ADAPAR do município de 

Iguaraçu como determina a legislação. 

O produtor também realiza a vacinação de todas as fêmeas da espécie 

bovina, na faixa etária de três a oito meses, contra Brucelose e Tuberculose animal, 

bem como realiza os exames para identificação de doenças no rebanho 

periodicamente. 

Para prevenir a mastite clínica e subclínica é realizado o manejo sanitário, 

higienização dos ambientes, equipamentos e dos tetos das vacas. 

Quando da identificação da mastite clinica ou sub clinica o tratamento 

realizado dependerá das características do animal e da infecção, podendo ser feito 

com TYLAN 200 (Tilosina base) + VETFLOGIN (Diclofenaco sódico) via subcutânea 

ou intramuscular associado com NEWMAST (Flumetasona + Neomicina + 

Espiramicina) aplicado no teto ou Borgal (Sulfadoxina+ Trimetoprima) junto com 

BANAMINE (Flunixinameglumina) aplicados via subcutânea ou intramuscular e 

NEWMAST também no teto. 

 Para o controle de moscas são realizadas pulverizações nas instalações 

onde fica o rebanho com o inseticida Lanate BR (metomil), que segundo o produtor 

apresenta elevada eficiência no controle da população de moscas. 

Em relação a incidência de carrapatos o produtor relata que já faz mais de um 

ano e meio sem a necessidade de realizar aplicações de inseticidas para este fim, 

no entanto quando surge algum caso da doença do carrapato (tristeza parasitária 

bovina) babesiose bovina e anaplasmose, o tratamento é único utilizando-se 

terramicina (Oxitetraciclina + Diclofenaco de sódio), kilotemax, D 500 (Dipirona 
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Sódica) e GANASEG (Diaceturato de 4,4’ diazoaminodibenzamidina), via 

intramuscular profunda. 

4.24.2.5 Separação do rebanho e piqueteamento 

Os animais ficam separados em lotes e piquetes de acordo com as 

características intrínsecas de cada categoria, são 06 piquetes 01 estábulo e 07 lotes 

de que são divididos da seguinte forma; 

 Lote 01 - vacas em lactação até 160 dias de produção. 

 Lote 02 - vacas em lactação acima de 160 dias de produção até secar. 

 Lote 03 - vacas secas e em pré-parto  

 Lote 04 - novilhas prenhas e a inseminar 

 Lote 05 – Bezerras em crescimento 

 Lote 06 – Machos para engorda 

 Lote 07 Bezerros em amamentação 

 

Três lotes tem acesso ao barracão principal sendo eles; lotes 01, 02, e 03, os 

demais animais recebem alimentação em cochos localizados no meio dos piquetes. 

Lote 01: COMPOST BARN; é onde ficam confinadas as vacas de alta 

produção acima de 30 litros/dia, o manejo é feito com o revolvimento da cama com o 

escarificador diariamente no período da manhã para manter o conforto e evitar 

odores desagradáveis, já no local de piso pavimentado próximo aos cochos, é feita a 

raspagem com o “borrachão” para retirar o excesso de dejetos e feita a limpeza com 

água, os dejetos vão para o biodigestor. 

Lote 02: é onde ficam as vacas que estão no final do período de produção, 

em um sistema semi-confinado onde as vacas possuem acesso ao galpão central e 

ao pasto para fazer uma pré-adaptação ao pré-parto, pois se as vacas confinadas 

forem secas e soltas diretamente ao pasto elas sofrem com a perda de peso, 

problemas de casco entre outros, por isso é necessário que elas passem por um 

período para adaptação, as mesmas tem sua produção interrompida 60 dias antes 

do parto com a aplicação de produtos veterinários específicos para este fim, daí 

então são soltas a pasto em um piquete específico para as vacas secas e novilhas 

que estão para parir. 
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LOTE 03: é onde ficam as novilhas e vacas que estão para parir, essas 

recebem alimentação diferenciada e apenas uma vez ao dia, pois estas não podem 

ingerir dieta a base de sódio por conta do “inchaço”, por isso é fornecido uma ração 

que contém um núcleo diferenciado sem sódio. Após o parto são transferidas 

novamente para o lote 02, para uma adaptação de ambiente e alimentação, é o 

momento em que estão se recuperando do parto e limpando o leite, permanecem 

neste local entre 15 a 20 dias e são transferidas para o lote 01 onde é explorado 

todo o potencial produtivo do animal. 

Salienta-se que o produtor tem planos para ampliação dos galpões onde 

ficam os lotes 01 e 02, de modo que os lotes de pré-parto e pós-parto teriam um 

ambiente coberto específico para estas categorias o que melhoraria a separação 

dos animais, o trato e consequentemente o rendimento dos mesmos.   

LOTE 04: é onde ficam as fêmeas que estão com escore corporal adequado 

para realização da inseminação, ou que já foram inseminadas recentemente. 

LOTE 05: é onde estão as fêmeas que já passaram pelo processo de 

desmama, mais ainda não podem ser inseminadas, por isso recebem alimentação 

em abundância para desenvolverem-se adequadamente e no momento da prenhes 

sejam capazes de gerarem um animal saudável e de tamanho adequado. 

LOTE 06: É onde são tratados os animais machos, que recebem alimentação 

especifica para engorda, e quando atingem peso adequado são comercializados 

para abate.  

LOTE 07: é onde ficam os animais recém-nascidos, a alimentação é 

composta por leite, feno e ração de modo que a quantidade de cada alimento é 

apropriada a idade do animal, logo após o parto os bezerros recebem o colostro e à 

medida que vão crescendo a quantidade de leite fornecida é reduzida, no início eles 

recebem 04 litros de leite por dia, até 60 dias de vida, de 60 a 70 dias recebem 

apenas 02 litros por dia, e neste período é feita uma seleção para a desmama, pois 

até 65 dias de vida o animal não pode ultrapassar o consumo de 130 litros de leite 

para não extrapolar os custos com sua alimentação. Se o animal apresentou bom 

desenvolvimento e está consumindo acima de 700g de ração/dia este é 

desmamado, e vai para uma baia onde recebe alimentação diferenciada e após 45 
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dias é feita uma nova seleção e os animais que apresentaram desenvolvimento 

satisfatório são transferidos para os lotes 05 (bezerras em crescimento) ou 06 

(machos para engorda). 

 

4.24.2.6 Pastagem dos piquetes  

 

Os piquetes são formados de grama Estrela africana (Cynodon Nlemfuensis 

Vanderyst), no entanto a fonte de alimento principal provem do fornecimento de 

ração misturada a silagem de milho. 

 

4.24.2.7 Colheita e armazenamento de silagem 

 

O milho para produção de silagem é colhido quando o grão está começando a 

endurecer, de leitoso para farináceo, para colheita de talhões com grande área o 

produtor contrata os serviços de uma empresa de Astorga-Pr, que presta o serviço 

de colheita e transporte da produção até o silo, esta terceirização do serviço é 

necessária, pois o rendimento operacional da motriz é muito superior ao de 

colhedoras de forragem convencionais, e por conta da tecnologia empregada é 

possível realizar a picagem do material em partículas do tamanho ideal conforme 

determinam as pesquisas, que varia de 0,5 a 1,0 cm, além de manter o padrão 

definido e quebrar os grãos de milho, possibilitando uma melhor compactação do 

silo e maior aproveitamento dos elementos disponíveis na silagem pelos animais. 

Todo material colhido é depositado, inoculado e compactado em 02 silos tipo 

trincheira, com capacidade para armazenamento de 1.000 ton. e 400 ton. de 

silagem, após feito isso o silo é coberto com lona preta e jogado terra sobre a 

mesma para retirar todo o ar presente entre a lona e o milho picado. 

 

4.24.2.8 Colheita e armazenamento do grão úmido 

 

A colheita do milho para “grão úmido” é realizada quando o teor de umidade 

do grão está entre 35 a 36 %, a mesma é feita com colhedora convencional, que 

descarrega no caminhão que transporta o milho até o silo, este descarrega em cima 
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de uma lona onde é colocada uma rosca sem fim que conduz o milho para um 

triturador ligado a tomada de força do trator, onde este é triturado e inoculado por 

meio de uma bomba integrada ao sistema, por meio de outra rosca sem fim o milho 

é transportado até o interior de um galpão onde o milho é armazenado, compactado 

e posteriormente coberto com lona, o mesmo será utilizado na composição da dieta 

fornecida aos animais em lactação crescimento e engorda. 

4.24.2.9 Balanceamento da dieta 

 

O balanceamento da dieta é realizado pela nutricionista da empresa que 

fornece o núcleo e o mineral para fabricação da ração, que faz os cálculos da dieta 

para cada categoria animal de acordo com os dados da análise da silagem e do grão 

úmido, esta passa para o produtor que faz a pesagem e mistura dos ingredientes 

que irão compor a ração e posteriormente a dieta total. 

A ração que compõe a dieta total é composta por milho seco triturado, milho 

em grão úmido, farelo de soja, núcleo e sal mineral. 

A propriedade dispõe de uma balança e um misturador, a mistura da ração 

fornecida às vacas em lactação é feita diariamente por conta da fermentação do 

grão úmido utilizado em sua composição, já as rações em que o grão úmido e 

utilizado em menor proporção a mistura é feita a cada 03 dias. 

Todos os dias o funcionário anota em uma caderneta a data e quantidade de 

ração que foi fabricada para cada categoria animal, de modo a permitir o 

levantamento da quantidade de ração utilizada por mês e os custos com a 

alimentação do rebanho.  

A ração é pesada de acordo com as exigências nutricionais de cada lote, 

estes lotes são separados de acordo com a idade dos animais e suas características 

intrínsecas. 

  A ração pronta e depositada no vagão tratador carregado de silagem e é 

misturada a mesma constituindo assim a “Dieta total” que é distribuída conforme as 

necessidades de cada lote. 

A quantidade da dieta total fornecida a cada categoria animal é assim 

distribuída; 
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Tabela 29.  Composição de 100 Kg de ração de acordo com a categoria animal. 

Bezerras Novilhas Lactação Engorda Pré parto

Milho grão úmido 58,0 44,0 46,0 70,0 45,0

Farelo de soja 32,0 45,0 47,0 26,0 45,0

Núcleo Lactação verão 6,0

Núcleo bezerra 10,0

Núcleo crescimento 11,0

Núcleo engorda 4,0

Núcleo pré parto 10,0

Sal comum 1,0

Total: 100 100 100 100 100

Categoria
Ingrediente

 

Fonte: pesquisa de campo. 

 Foi realizada a análise bromatológida da silagem de milho que se encontra no 

anexo 08. 

 

4.24.2.10 Produção De Leite e Ordenha 

A ordenha é mecanizada, tipo “espinha de peixe” 4/2, possuindo 08 teteiras 

de modo que são ordenhadas 04 vacas e preparadas outras 04, o leite é bombeado 

diretamente para o resfriador com capacidade para armazenamento de 3.500 L. 

4.24.2.11 Horário das ordenhas  

 

As ordenhas são realizadas as 5:00 e as 16:00 horas, com duração média de 

1 hora e 20 minutos cada ordenha. 

4.24.2.12 Etapas da ordenha 

 

Para realização da ordenha é feita a lavagem dos tetos com agua, feito o Pré-

Dipping com água + cloro, secagem dos tetos com papel toalha, esgotamento dos 

03 primeiros jatos na caneca de fundo preto para verificação da formação de grumo 

característico da mamite clínica, então realiza-se a ordenha, após a ordenha é 

realizado o Pós-Dipping com produto a base de ácido láctico (Dermagel). 

4.24.2.13 Volume de leite produzido 

 

No mês de junho de 2017 a produção de leite foi 30.127 litros, dando uma 

média de 1.004,23 litros/dia, para o mês de Julho espera-se um aumento na 

produção podendo chegar a mais de 1.100 litros/dia. 
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Tabela 30 – detalhamento da produção de leite das vacas em lactação do Sitio 
Nossa Senhora Aparecida, Julho - 2017. 

Nº Identificação Lote 
Produção (L) 

diária mensal 

01 KAWACHA 01 32,5 975 

02 PRETA 01 20,5 615 

03 CANOA 01 19,0 570 

05 GAIVOTA 01 22,0 660 

06 MIMOSA 01 25,5 765 

07 VERONA 01 10,0 300 

08 MULECA 01 25,5 765 

09 KABAIA 01 19,0 570 

10 COTINHA 01 29,0 870 

11 MELL 01 22,0 660 

12 BELL 01 25,0 750 

13 TEKA 01 22,0 660 

14 GATA 01 26,5 795 

15 BEATRIZ 01 31,5 945 

16 VENEZA 01 30,5 915 

17 FUMAÇA 01 20,0 600 

19 MADALENA 01 20,5 615 

21 PETECA 01 20,5 615 

22 FULANA 01 35,0 1050 

23 BONECA 01 24,5 735 

24 LEONA 01 16,0 480 

25 ESPERANÇA 01 28,0 840 

26 SASHA 01 26,0 780 

29 PEPPA 01 23,0 690 

31 MORENA 01 25,5 765 

32 MARGARIDA 01 24,5 735 

33 MARINA 01 23,0 690 

35 MINDA 01 27,0 810 

36 FADA 01 23,0 690 

37 CATARINA 01 19,0 570 

40 ELANE 01 17,0 510 

41 CARLOTA 01 30,5 915 

43 JAVA 01 13,5 405 

44 FIGUEIRA 01 17,0 510 

45 MORNA 01 22,0 660 

46 PALOMA 01 35,0 1050 

48 RUIVA 01 41,0 1230 

49 SHEILA 02 6,5 195 

50 KATUCHA 01 24,0 720 

51 BONITA 02 20,0 600 

52 PIPOCA 02 14,5 435 

53 PÉRSIA 02 25,0 750 
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54 BERNA 02 27,0 810 

55 TUCANA 02 26,5 795 

56 CACHOEIRA 02 9,0 270 

57 RENDA 02 10,5 315 

      1.055 31.650 

   Fonte: o próprio autor. 

 

4.24.2.13 Comercialização do leite 

 

O leite é destinado para o laticínio da Associação dos Pequenos Produtores 

Rurais de Iguaraçu – APPRI, para o laticínio MARANATA e parte é utilizado para 

fabricação de queijo. 

A coleta do leite pelos laticínios é realizada, dia sim dia não. 

 

4.24.2.14 Registro dos dados  

 

O registro dos dados zootécnicos dos animais é feito em 03 livros de registro.  

Em um deles são feitos os registros de inseminação das vacas, contendo a 

data da inseminação, o nome da vaca, o touro, qual o profissional que realizou o 

serviço e observações como a aplicação de algum medicamento. 

Em outro é feito o registro dos animais que nasceram, sendo registrado no 

cabeçalho o código do animal, o nome do pai e da mãe, a data de nascimento, peso 

ao nascer e a cor, e no decorrer das fichas são anotados todos os procedimentos 

realizados durante o a vida do animal, como aplicação de medicamentos, 

desvermifugação, entre outros, salienta-se que grande parte dos procedimentos 

realizados seguem um roteiro pré-estabelecido para o correto desenvolvimento dos 

animais. 

 Foi criado também um livro onde são feitos os registro de partos, contendo o 

nome da vaca, a data do parto, observações a respeito do parto e a data limite para 

inseminação da mesma bem como a descrição do protocolo para a realização da 

inseminação, este controle é realizado para se respeitar o período limite máximo de 

60 dias após o parto até a inseminação o que é de suma importância para a 

obtenção de resultados satisfatórios do rebanho em lactação. 
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Para facilitar o trabalho foi adquirido e fixado na parede do escritório um 

painel com um disco móvel que auxilia na determinação, de datas de parto, lactação, 

secagem e inseminação, registros estes que são anotados nos livros de registro. 

O produtor salienta a necessidade da utilização de mais um livro de registro 

para anotação de todos os procedimentos realizados em cada vaca, o que irá 

auxiliar na tomada de decisão no que se diz respeito ao manejo zootécnico dos 

animais. 

Além desses livros de registro o produtor dispõe de planilhas de Excel, onde é 

feito o registro de produção de leite de cada vaca e também do consumo de ração, 

bem como os custos por litro de leite produzido. 

 

4.25 BIODIGESTOR 

 

A propriedade possui um biodigestor para tratamento dos dejetos dos 

animais, este é um projeto piloto realizado entre a sociedade das 04 famílias que 

residem na propriedade sob gerência do produtor Adriano Sala, em parceria com 

uma empresa de Biodigestores, de modo que o produtor custeou as escavações das 

lagoas de captação de água, adquiriu a tubulação, a lona da lagoa de captação e 

custeou 50% do valor das lonas do biodigestor, desembolsando cerca de R$ 28.000. 

A empresa parceira fez os serviços de escavação das lagoas de tratamento, 

impermeabilização das mesmas com as lonas e a montagem das tubulações, com 

gasto aproximado de R$ 20.000,00 

Este projeto ainda está em fase de conclusão, pois a lagoa de fermentação 

necessita ser coberta com lona e montada a tubulação para canalização do gás 

metano, o gás produzido será utilizado na propriedade e o excedente será de posse 

da empresa para experimento no aquecimento de aviários da propriedade vizinha, 

que será medido e comercializado. 

Atualmente o biofertilizante que sai na última lagoa do biodigestor é utilizado 

para fertirrigação de uma pequena parte da lavoura de milho cerca de 3,6 hectares, 

este é bombeado para 04 “canhões” (aspersores de dejetos) que cobrem um raio de 

25 metros, após um período de irrigação os aspersores são deslocados para irrigar 

uma nova área. 
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O produtor salienta a necessidade da escavação de mais uma lagoa de 

captação de água da chuva para atender as demandas de lavagem do piso do 

barracão de arraçoamento e da sala de ordenha e ainda integrar a criação de 

peixes, pois apenas uma lagoa não viabiliza a integração da piscicultura ao sistema. 

 

4.26 ATIVIDADES EXTRA ECONÔMICAS 

 

Na propriedade desenvolve-se também a criação de suínos e frango caipira, a 

mesma possui uma agroindústria familiar composta por instalação adequada e 

equipamentos como pasteurizador, clarificadora, câmara fria com prateleiras e 

prensas tudo fabricado em aço inox, preparada para a fabricação de queijos, 

embutidos, linguiça, salame, torresmo e preparação do frango caipira. 

Esta agroindústria possui registro no Serviço de Inspeção Municipal – 

S.I.M/POA para a fabricação e venda de queijo, já os demais produtos ainda não 

possuem, no entanto o produtor Adriano Sala está buscando a certificação destes 

junto ao S.I.M, do município. 

 

4.27 ANÁLISE FINANCEIRA DA PROPRIEDADE 

 

Para análise financeira da propriedade considerou-se como base o período de 

12 meses, visto que é o período aproximado segundo o produtor da utilização da 

silagem e grão úmido colhidos nas safras de verão e inverno de milho, realizando 

assim uma estimativa de receita para os meses de julho a dezembro de 2017. 

Os custos da atividade de bovinocultura de leite, corte e agroindústria estão 

integrados, de forma que para análise da lucratividade da propriedade, levantou-se 

os custos com a produção de alimento para o rebanho; silagem e grão úmido (safras 

verão e inverno de milho), acrescentando os custos operacionais para a produção 

de leite, queijo e carne que não são detalhados no fluxo de caixa feito pelo produtor. 

Salienta-se que no custo operacional estão incluídas todas as despesas não 

detalhadas no demonstrativo abaixo, tais como; manutenção de benfeitorias, 

instalações, equipamentos e veículos, aquisição de produtos de higiene, 

embalagens, etiquetas, vacinas, medicamentos, EPIs, sais, rações e núcleos.  
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A receita total foi obtida com a soma de todas as entradas no caixa 

provenientes da venda de leite, queijo e carne. 

O lucro líquido foi calculado subtraindo-se da receita total todos os custos das 

atividades, salienta-se que não foram calculados os custos com depreciações de 

benfeitorias e equipamentos, bem como de ITR. 

 

Tabela 31 – Demonstrativo dos custos de produção da safra de verão 2016/2017 e 

inverno 2017 da cultura do milho em relação as atividades de bovinocultura e 

agroindústria do Sitio Nossa Senhora Aparecida. 

Descrição  Reais em 33,47 há Reais ha-1 

Custos variáveis (A)     

Semente  R$ 27.745,40 828,96 

Adubação R$ 19.933,07 595,55 

Defencivos agrícolas R$ 7.840,13 234,24 

Óleo diesel R$ 5.886,66 175,88 

Colheita da silagem 22.577,23 674,55 

Colheita do grão úmido 2.000,00 59,76 

Operacional; leite, queijo e carne 237.036,35 7.082,05 

Subtotal custo variável (A) R$ 323.018,84 R$ 9.651,00 

Custos Fixos (B)     

Subtotal custo fixo (B) R$ 0,00 R$ 0,00 

Total de Custos (A+B) R$ 323.018,84 R$ 9.651,00 

Receita Total (C) R$ 554.930,52 R$ 16.579,94 

Lucro Líquido (A+B-C) R$ 231.911,68 R$ 6.928,94 

Fonte: o próprio autor. 
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5. DIAGNÓSTICO 

 

Esta segunda etapa do trabalho consiste na análise minuciosa de todos os 

dados obtidos durante a fase de levantamento. Através disso, poderão ser 

apontados os aspectos positivos e principalmente os pontos negativos que podem 

estar limitando a eficiência na utilização dos recursos da propriedade para ganhos 

em produtividade e que poderão ser melhorados, posteriormente no planejamento. 

Segundo Fuskaldi e Marcelino, (2008), a análise SWOT, é composta do 

ambiente externo que envolve determinada organização e do ambiente interno da 

mesma. Uma das formas de determinar esses ambientes é através da matriz 

Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats – SWOT, que foi desenvolvida 

por dois professores da Harvard Business School. 

 

5.1 PONTOS FORTES 

 

A propriedade apresenta como pontos fortes os seguintes requisitos:  

 Mão de obra familiar e abundante; 

 Diversidade das atividades; produção de grãos, leite, queijo e carne; 

 Agro industrialização dos produtos primários e agregação de valor; 

 Registro no Serviço de Inspeção Municipal S.I.M, para a produção de queijo; 

 Localização em pontos geográficos ótimos para as atividades desenvolvidas;  

 Localização de fácil acesso para aquisição de insumos e escoamento da 

produção; 

 O município se localiza próximo de grandes centros comerciais e industriais 

como Maringá-PR facilitando a comercialização e entrega dos produtos produzidos 

na propriedade;  

 Os maquinários e equipamentos são capazes de cumprir as práticas 

necessárias em um tempo adequado; 

 A mão de obra para construção de barracões e outras benfeitorias provem 

dos próprios produtores, reduzindo os custos com terceirização; 

 Os recursos ambientais estão adequados, e atendem a legislação vigente; 

 Os solos são manejados de acordo, com o terraceamento;  
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 As embalagens de herbicidas são lavadas e devolvidas de modo que não 

prejudique o meio ambiente;  

 Os dejetos dos animais são tratados em um biodigestor produzindo 

biofertilizante que pode ser utilizado para irrigação de parte da lavoura. 

 Produção sustentável, envolvendo exploração de atividades agropecuárias 

integradas com a preservação ambiental. 

 Captação de água da chuva, para limpeza das instalações do rebanho leiteiro. 

 

5.2. PONTOS FRACOS 

 

A propriedade apresentam como pontos fracos os seguintes aspectos:  

 Os terraços do talhão 02 apresentam EV e EH inadequados para a 

declividade, textura de solo, culturas cultivadas e manejo realizado na propriedade. 

 Não possui local próprio para armazenamento de agrotóxicos e embalagens 

vazias;  

 Não utilização do conjunto completo de EPIs para aplicação de agrotóxicos. 

 Grande parte da área apresenta pH baixo, limitando a produtividade das 

culturas. 

 A realização da sucessão de culturas e não rotação de culturas;  

 Identificação de compactações do solo na maior parte da área;  

 Algumas benfeitorias presentes são antigas e demandam reforma. 

 Alguns equipamentos são muito antigos e demandam manutenção ou 

substituição; 

 Não realizar adubação de manutenção na pastagem; 

 O controle financeiro não é eficiente e detalhado como deveria; 

 Não possui controle e registro das práticas realizadas nas culturas anuais; 

 

5.3. OPORTUNIDADES 

 

 Implantação do sistema de rotação de culturas, viabilizando ainda mais o 

sistema de plantio direto;  



78 
 
 

 
 

 Produção de biofertilizante e biogás após a cobertura do biodigestor; 

 Produção de embutidos, doces e biscoitos; 

 Registro dos produtos da agroindústria no Serviço de Inspeção Municipal e 

estadual SIP/POA, permitindo a comercialização dos produtos em novos mercados.  

 

5.4. AMEAÇAS 

 

 Elevado custo dos insumos agropecuários; 

 Pode ocorrer a resistência de insetos pragas e/ou plantas daninhas pela má 

utilização de agrotóxicos; 

 Podem ocorrer adversidades climáticas que prejudiquem a produção de grãos 

nesta região;  

 Elevado investimento para a implantação do sistema de rotação de culturas; 
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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 fracos 

diagnosticados na segunda etapa 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, deve-se ter uma visão sistêmica dos assuntos e sempre avaliar 

as consequências destas ações, pois além de solucionar os problemas, a ação deve 

ser rentável, permitindo sua existência ao longo do tempo. 

Esta etapa do trabalho proporciona ao aluno situações reais do cotidiano do 

engenheiro agrônomo, e é o momento em que colocará em prática todo o 

aprendizado teórico que recebeu durante sua formação, apresentando soluções aos 

entraves encontrados e expandindo as potencialidades da propriedade e produtor 

em questão. 

 

6.1 REPARAÇÃO DOS TERRAÇOS DO TALHÃO 02 

 

Como visto anteriormente o sistema de terraços do talhão 02 encontra-se com 

dimensões diferentes do recomendado, observou-se que a média dos EVs e EHs 

não estão em conformidade com o indicado pela pesquisa, visto que os 

espaçamentos vertical e horizontal recomendados, para a declividade, textura de 

solo, culturas cultivadas e manejo realizado, são respectivamente 1,65 m e 29,67 m 

e a média levantada a campo foi EV de 2,91m e EH de 40,55, de modo que ambos 

os espaçamentos deveriam ser menores para possibilitar um melhor controle da 

erosão nesta área. 

Para reparação desses terraços o produtor poderá optar em parcelar em 

etapas ao longo dos anos, para diluir os custos com a contratação de mão de obra 

para alocação dos terraços nos espaçamentos adequados e contratação de horas 

máquina para construção dos mesmos, é importante ressaltar que nem todos os 

terraços estão inadequados de modo que a readequação deverá ser feita apenas 
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nos terraços que apresentarem uma diferença significativa do recomendado pela 

pesquisa. 

A reparação deve ser feita nos meses em que a ocorrência das chuvas 

acontece com menor frequência, caracterizando o período seco para evitar perca de 

solo por erosão 

 

6.2 LOCAL PARA ARMAZENAR DEFENSIVOS E EMBALAGENS VAZIAS. 

 

 A propriedade não tem um local apropriado para armazenar agrotóxicos e 

embalagens vazia. Segue um modelo (Figura 17.) de sala, destinada para essa 

finalidade.  

 A exigência está na NBR  9843 da ABNT de 31/08/2004, que dispões sobre 

armazenamento, movimentação, gerenciamento em armazéns, depósitos e 

laboratórios de agrotóxicos e afins, relata que: As edificações destinadas ao 

armazenamento de produtos químicos deverão: 

 Ter paredes sólidas e cobertura; 

 Ser fechadas a chave para evitar entrada de crianças, animais e pessoas não 

autorizadas; 

 Possuir abertura de ventilação comunicando-se exclusivamente com o 

exterior, dotada de proteção que não permita o acesso de animais; 

 Ter afixadas placas ou cartazes com símbolos de perigo; 

 Possuir beiral de 50cm; 

 Apresentar condições que possibilite a limpeza e descontaminações, 

entendido como piso impermeável e sistema de contenção que impeça a penetração 

do produto no solo e o escoamento para locais não desejados e, além disso, permita 

recolher líquidos ou sólidos em caso de vazamentos; 
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Figura 17. Modelo de depósito de agrotóxicos 

 

 

Fonte: Dorneles, 2014. 

Tabela 32 – Custo para construção de um galpão de armazenamento de defensivos 

com dimensão de 16m2. 

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 2 unidades R$ 5,00 R$ 10,00 
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Estribos 40 unidades R$ 0,40 R$ 16,00 

Placa Perigo 1 unidade R$ 20,00 R$ 20,00 

Mão de Obra O próprio produtor R$ 0,00 

TOTAL     R$ 5.873,17 

Fonte: Cotação em depósitos de materiais para construção – Maringá, 2017. 

 

6.3 USO DE EPI 

 

Para o uso correto de agrotóxicos, é exigido o uso de equipamentos de 

proteção individual (EPI). Os EPI’s são ferramentas de trabalho que visam proteger 

a saúde do trabalhador rural, reduzindo os riscos de intoxicações decorrentes da 

exposição. Os produtores não fazem o uso desse equipamento, pois consideram um 

custo desnecessário. 

O uso é uma exigência da legislação trabalhista brasileira, Lei 6514 de 

dezembro de 1977, no capítulo da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 

estabelece a regulamentação de segurança e medicina no trabalho. O item relativo à 

utilização de EPI se encontra na Resolução Normativa Nove (NR 9) que estabelece 

o seguinte: 

1- Seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco que o trabalhador está 

exposto e à atividade exercida, considerando-se a eficiência necessária para 

o controle da exposição ao risco e o conforto oferecido segundo avaliação do 

trabalhador usuário;  

2- Programa de treinamento dos trabalhadores quanto à sua corrente utilização 

e orientação sobre as limitações de proteção que o EPI oferece;  

3- Estabelecimento de normas ou procedimentos para promover o fornecimento, 

o uso, a guarda, a higienização, a conservação, a manutenção e a reposição 

do EPI, visando garantir as condições de proteção originalmente 

estabelecidas;  

4- Caracterização das funções ou atividades dos trabalhadores, com a 

respectiva identificação dos EPI’s utilizados para os riscos ambientais.  

A Resolução Normativa Seis (NR-6) do Ministério do trabalho também traz alguns 

parâmetros, um dos principais é que o empregador deve fornecer o EPI para o 
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empregado. O não cumprimento poderá acarretar em ações de responsabilidade 

civil e penal, além de multas aos infratores. 

O EPI deve ser lavado logo após o término do seu uso, guardado corretamente 

para ter maior vida útil e guardado em local separado de roupas normais.  

Na propriedade em estudo, o produtor prepara a calda e aplica os defensivos 

com o trator não gabinado 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.  

 Viseira facial, material transparente de acetato, para a proteção contra 

respingos do produto químico nos olhos e no rosto.  

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

tóxicas através dos pulmões. 

 Luvas impermeáveis descartáveis, para proteger a parte do corpo que é mais 

atingida. 

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

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

parte costal para aplicações. 

 Bota impermeável de cano longo. 

Para aquisição de um conjunto completo de epis o produtor terá um custo 

aproximado de r$ 250,00 de acordo com o revendedor atacadão da indústria de 

maringá-pr. 

 6.4 CORREÇÃO DO SOLO 

 

A prática da calagem é utilizada basicamente para diminuição da acidez do 

solo, ou seja, diminui a quantidade de H+ e Al+3, e fornece quantidades de Ca+2 e 

Mg+2 diretamente ao solo. 
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A aplicação de calcário apresenta alguns benefícios, como aumento da 

disponibilidade de P, já que diminui os sítios de fixação no solo; diminuição da 

disponibilidade de Al e Mn através da formação de hidróxidos, que não são 

absorvidos; aumenta a mineralização da matéria orgânica do solo, com 

consequência maior disponibilidade de nutrientes e favorece a fixação biológica de 

nitrogênio. A calagem também apresenta benefícios nas propriedades físicas do 

solo, ou seja, aumenta a agregação, pois o Ca é um agente floculante, diminuindo 

os riscos de perda de solos por erosão e a longo tempo a compactação. 

Para a correção do solo, será utilizado como base a saturação por bases, que 

é um método indireto para o cálculo de calagem. 

Verificando as análises de solo na propriedade, e seguindo a recomendação 

da Embrapa, a correção será necessária nos três talhões, por apresentar saturação 

por bases 31,56 % no primeiro, 46,61% no segundo e 44,23% no terceiro, ou seja, 

abaixo dos 60%. 

Fórmula: NC = (V2-V1) X CTC X f 

                                    100 

Onde:  

NC – necessidade de calcário; 

V2 – saturação por bases trocáveis padrão (%);  

V1 – saturação por bases trocáveis do solo (%);  

CTC – capacidade de trocas catiônicas (cmolc.dm-3);  

f – fator de correção da PRNT do calcário: f = 100/PRNT; 

 

Para realização dos cálculos utilizou-se as seguintes especificações para cada 

talhão de acordo com as culturas desenvolvidas; 

 Talhão 01 e 02; cultura da soja, elevação da saturação por bases a 70%. 

 Talhão 03; pastagem com a grama estrela africana, elevação da saturação 

por bases a 60%. 

 PRNT do calcário de 85%. 

 

Ao realizar os cálculos, obteve-se a seguinte recomendação; 
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Tabela 33. Recomendação de calagem para os talhões 01, 02 e 03. 

TALHÃO ÁREA (Ha) TON Ha-1 
QTD TOTAL  

(Ton.) 

TIPO DE 

CALCÁRIO 

01 14,65 2,62 38,38 Calcítico 

02 18,93 1,76 33,32 Calcítico 

03 4,74 1,06 5,02 Calcítico 

      76,72 - 

Fonte: o próprio autor, Maringá 2017. 

O calcário utilizado somado ao seu transporte apresenta um custo de R$ 

205,00 por tonelada, para correção da área total cultivada, o produtor terá um custo 

total de R$ 15.728,46, conforme demonstrado na tabela 30.  

 

Tabela 34 – Relação dos custos para calagem dos talhões 01, 02 e 03. 

TALHÃO ÁREA (Ha) TON. Ha-1 CUSTO Ha-1 CUSTO TOTAL 

01 14,65 2,62 R$ 537,10 R$ 7.868,52 

02 18,93 1,76 R$ 360,80 R$ 6.829,94 

03 4,74 1,06 R$ 217,30 R$ 1.030,00 

        R$ 15.728,46 

Fonte: o próprio autor, Maringá 2017. 

Deve-se aplicar o calcário, levando em conta às condições climáticas, pois o 

calcário para obter um melhor efeito necessita de chuva após sua aplicação. 

 

6.5 ROTAÇÃO DE CULTURAS E ALTERNATIVAS PARA DESCOMPACTAÇÃO 

DO SOLO. 

Observando as técnicas de cultivo utilizadas na propriedade, não é efetuada 

uma rotação de culturas. A rotação de culturas é a alternância de espécies vegetais 

na mesma estação numa determinada área, observando-se num período mínimo de 

tempo. Essa prática é importante para viabilizar o sistema de plantio direto, uma 

característica dessa prática é a utilização de plantas com diferentes exigências, 

pragas e doenças nas áreas (CARDOSO, 2015). 

Apresentam uma série de vantagens para o solo, planta e meio ambiente, tais 

como: aumento de matéria orgânica; proteção do solo durante todo o ano; 
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diminuição das pragas e doenças das culturas; manutenção da umidade do solo; 

transporte dos nutrientes das camadas mais profundas para a superfície (reciclagem 

de nutrientes); diminuição das plantas invasoras; maior rendimento das culturas.  

Para implantação do sistema de rotação de culturas a propriedade foi dividida 

em cinco talhões sendo três utilizados para realização da rotação de culturas, O 

sistema deverá completar seu ciclo de rotação em quatro anos utilizando 06 culturas 

diferentes. 

 

Figura 18. Divisão da propriedade para implantação do sistema de rotação de culturas. 

 

 

TALHÃO 03 

9,95 ha. 

TALHÃO 01 

8,96 ha. 

TALHÃO 02 

 12,5 ha. 

TALHÃO 04 

4,25 ha. 

1,94 ha. 

 0,49 ha. 

 

Fonte. Google Earth 2017, adaptado pelo autor. 
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Figura 19. Distribuição das culturas utilizadas para a rotação na propriedade durante 

o período de quatro anos. 

 

 
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Talhão Verão Inverno Verão Inverno Verão Inverno Verão Inverno 

01 M T S M+B S M+B M N+A 

02 S N+A M T S M+B S M+B 

03 S M+B S N+A M T S M+B 

Legenda; M - milho, S - soja, T - trigo, B - Brachiaria ruziziensis, N - nabo forrageiro 
e A - aveia preta.  
Fonte: o próprio autor, Maringá 2017. 
 

Pode-se observar que a distribuição das culturas nos talhões varia no 

decorrer do tempo, sendo plantas adaptadas para a região quanto ao clima, altitude 

e solo. Também verificou-se que em apenas um dos talhões será cultivada uma 

cultura que não traga retorno econômico em curto prazo, garantindo a viabilidade 

econômica desta técnica de manejo cultural. 

 

6.5.1 Safra de Verão 2017/2018 

 

Para safra de verão 2017/2018, será cultivado no talhão 01 milho solteiro, e nos 

talhões 02 e 03 será cultivado soja, de modo a introduzir as demais culturas do 

sistema de rotação na safra de inverno de 2018, os custos da safra de verão são 

apresentados na tabela 36, abaixo. 

 

Tabela 35 - Relação dos custos totais na safra de verão 2017/2018. 

Especificação R$.ha-1 Área R$.ano-1 

SAFRA VERÃO 
   

    
MILHO PARA SILAGEM 1.991,58 

 
21.688,35 

Semente 716,25 10,89 7.800,00 

Fertilizante 560,33 10,89 6.102,00 

Colheita + Transporte 495,00 10,89 5.390,55 

Óleo diesel 220,00 10,89 2.395,80 
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SOJA 2.167,18 

 
48.653,23 

Semente 576,97 22,45 12.952,97 

Fertilizante 439,10 22,45 9.857,83 

Herbicida 322,36 22,45 7.236,95 

Inseticida 86,16 22,45 1.934,33 

Fungicida 185,31 22,45 4.160,21 

Adjuvante 15,39 22,45 345,55 

Inoculante 6,42 22,45 144,09 

Colheita + Transporte 120,00 22,45 2.694,00 

Despesas Maquinários 115,00 22,45 2.581,75 

Parcela Colheitadeira 300,47 22,45 6.745,55 

    
CUSTO TOTAL 4.158,77 33,34 70.341,58 

Fonte: o próprio autor, Maringá 2017. 

 

6.5.2 Consórcio de milho com braquiária para safra de inverno 

 

O cultivo em consórcio é um sistema que, numa mesma área, são 

implantadas duas ou mais espécies, convivendo juntas, em parte ou em todo seu 

ciclo, possibilitando aumento de produtividade (PORTES et al., 2003).  

O cultivo consorciado do milho com braquiária tem refletido diretamente na 

fertilidade do solo, reduzindo a acidez e aumentando os teores de matéria orgânica, 

fósforo, potássio, cálcio e magnésio, com reflexos diretos na CTC e na saturação por 

bases. Também tem constado efeito na qualidade física do solo, a longo período, 

como o aumento da porosidade, do armazenamento de água e a diminuição da 

densidade do solo. 

O consórcio de espécies forrageiras com milho safrinha representa uma 

importante alternativa para manter o milho como cultura de rendimento econômico, 

sem apresentar reduções significativas no rendimento de grãos (CECCON, 2008), 

por aumentar o aporte de resíduos na superfície do solo e de nutrientes, além de 

proporcionar maior retorno econômico na sucessão soja-milho safrinha. 
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Jakelaitis et al. (2006) observou que o consórcio entre estas duas espécies é 

uma alternativa promissora, tendo como objetivos redução da infestação de plantas 

daninhas, e acréscimo na produção de massa seca por área. Outro aspecto 

importante no consórcio é o aumento do nível de matéria orgânica, o qual, atuando 

na manutenção da qualidade do solo, resulta em ganhos em termos de fertilidade, 

umidade e retenção de água no solo (CECCON, 2008).  

A forrageira tem como objetivo principal a formação de palhada para o 

sistema de plantio direto, proporcionando cobertura permanente do solo até a 

semeadura da safra de verão subsequente. O consórcio do milho com a braquiária é 

possível graças ao diferencial de tempo e espaço no acúmulo de biomassa entre as 

espécies. 

O consórcio deverá ser implantado na época indicada para milho safrinha, e a 

semeadura pode ser realizada com a mesma semeadora de soja, ajustando-a para 

semeadura de uma linha de milho e outra linha de braquiária. 

Na linha do milho utiliza-se um disco para cultivo de milho e na linha de 

braquiária, um disco para cultivo de sorgo, na profundidade entre dois e quatro 

centímetros. 

Utilizando-se 5 kg ha de sementes de B. ruziziensis, com VC (valor cultural) 

60% a 80%, obtém-se um estande de 20 a 30 plantas por metro linear, suficiente 

para proporcionar excelente produção de palha e cobertura do solo. 

A adubação deve ser realizada apenas na linha do milho, o que diminui a 

competição da braquiária com o milho e torna desnecessário aplicar herbicida pós-

emergente para supressão da braquiária. 

Após a colheita do milho, o produtor poderá colocar alguns animais para 

pastejo, para facilitar a entrada de luz e, consequentemente, melhorar a rebrota da 

forrageira e a eficiência dos herbicidas na dessecação da braquiária. 

 

6.5.3 Consórcio de nabo forrageiro com aveia preta 

 

O nabo forrageiro é uma planta da família das Crucíferas, muito utilizada para 

rotação de culturas, muito vigorosa, em 60 dias cobre cerca de 70% do solo além de 

elevada capacidade para reciclar nutrientes, principalmente N e P. Seu sistema 
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radicular é do tipo pivotante, que pode atingir até 2 m de profundidade (REVISTA 

FATOR, 2008).  

Devido ao seu rápido crescimento, compete com as plantas daninhas desde o 

início do seu ciclo, podendo então diminuir os custos com herbicidas, e facilitar a 

cultura seguinte a se desenvolver. Outros fatores importantes, não há ocorrência de 

pragas e doenças que precisem de controle, apresentam controle eficaz a erosão e 

preservação da vida microbiana, alta adaptabilidade em climas frios e úmidos, e 

tolerância a secas e geadas (CATI, 2008).  

A aveia preta é uma planta da família das gramíneas com excelente 

capacidade de perfilhamento, consequentemente grande produção de massa verde. 

É melhoradora das condições físicas, químicas e sanitárias dos solos. 

Com conhecida ação na redução de nematoides do tipo Meloidogyne 

javanica, que formam galhas e são nocivos a diversas culturas, principalmente a da 

soja. 

 Outra vantagem é que a aveia e sua palhada promovem a redução da 

população de plantas espontâneas em razão do seu efeito supressor/alelopático, 

principalmente sobre as plantas daninhas de folhas estreitas, reduzindo, assim, os 

custos com herbicidas nas culturas seguintes (CATI, 2009).  

Além de melhorar a conservação do solo e ajudar no controle de plantas 

daninhas, esse consórcio promove aumento de rendimento das culturas 

subsequentes, por permitirem melhor aproveitamento de nutrientes e reduzir a 

quantidade de adubos minerais para a próxima cultura.  

Os maiores objetivos do consórcio são: a quebra da continuidade dos 

processos, como o estabelecimento de plantas daninhas, pragas e doenças; uso do 

sistema radicular agressivo do nabo forrageiro para a melhoria das condições físicas 

do solo a um período de tempo; supressão das plantas daninhas e promover a 

reciclagem de nutrientes. 

 

6.5.3.1 Escolha de cultivares 

 

Para a cultura da aveia preta será escolhida a cultivar IAPAR 61 IBIPORÃ, 

apresentando ciclo tardio (134 dias desde a emergência até a plena emissão de 
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panículas), elevada produção de matéria seca e lenta decomposição, esta por sua 

vez é recomendada para a região da propriedade.  

A cultivar a ser utilizada de nabo forrageiro é a IPR 116, do IAPAR, 

apresentando alta rusticidade, recomendada para rotação de culturas, com rápido 

crescimento inicial e alta produção de matéria verde (de 15 a 30 t ha-1). 

 

6.5.3.2 Espaçamento, época de plantio e densidade de plantas 

 

A semeadura será realizado em meados de abril, e esse consórcio para a 

safra de inverno de 2018 será desenvolvido no talhão 02 da propriedade. 

Para o plantio, será utilizada a plantadora de trigo, com o espaçamento entre 

linhas de 0,17 m, com divisão do equipamento em 3 partes para aveia preta e 1 

parte para nabo forrageiro.  

Recomenda-se 30 kg ha-1 de aveia preta e 10 kg ha-1 de nabo forrageiro, 

tendo a aveia participação de 70% e o nabo de 30%. Segundo trabalhos realizados 

por Giacomini et al. (2003), demonstraram que o consórcio de aveia preta com nabo 

forrageiro na proporção de 70% e 30% respectivamente, com essa proporção 

equivalente ao total recomendado para cada cultura solteira, ocorre um acúmulo 

médio de 74 kg ha-1 de nitrogênio. 

 

6.5.3.3 Manejo de plantas daninhas 

 

A semeadura será realizada somente em abril, haverá então uma janela entre 

a safra de verão e o cultivo de inverno, portanto será necessário o controle de 

plantas daninhas que surgem no final do cultivo de verão. Para este processo 

recomenda-se uma aplicação de herbicida 2 dias antes da semeadura. O produto 

utilizado será o Roundup Wg na dose de 1,0 kg ha-1. 

 

6.5.3.4 Dessecação 

 

A dessecação das culturas deve ocorrer antes do florescimento, e de ocorrer 

à sementeira dessas plantas, para que estas não se tornem futuras invasoras. Será 

desenvolvido no estádio de desenvolvimento de floração plena do nabo forrageiro, 
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por volta de 100 a 110 dias após o plantio. Para essa prática, será utilizado o 

produto Roundup Original do grupo do Glyphosate, na dose de 2,0 L ha-1 com 

volume de calda de 200 L ha-1 (mesma indicação da cultura do milho de verão). 

 

6.6 MANEJO DA PASTAGEM 

 

O correto manejo das pastagens é fundamental para garantir a produtividade 

sustentável do sistema de produção e do agronegócio. Atrelados ao bom manejo 

estão a conservação dos recursos ambientais, evitando ou minimizando os impactos 

negativos da erosão, compactação e baixa infiltração de água no solo, de ocorrência 

comum em áreas mal manejadas e/ou degradadas. O manejo incorreto das 

pastagens é o principal responsável pela alta proporção de pastagens degradadas 

observada em todas as regiões do Brasil. 

  

6.6.1 Adubação 

 

A adubação de pastagens tem por objetivo atender à demanda nutricional das 

plantas para o estabelecimento e manutenção das forrageiras. 

Entende-se por pasto estabelecido quando a forrageira atinge a máxima 

cobertura do solo e há acúmulo de matéria vegetal suficiente para se iniciar o 

pastejo, sendo estes fatores importantes para a sustentabilidade da pastagem. 

A adubação de manutenção deve atender à demanda da forrageira durante a 

fase de utilização do pasto. 

Na área não é feita nenhum tipo de adubação, então, verificamos a 

necessidade, além do calcário de adubo formulado.  

Para aumentar a soma de bases para 60%, fica estabelecida a aplicação de 

1,06 ton. ha-1 de calcário calcítico. 

Quanto a aplicação de adubos químicos, fica estabelecido a adubação com 

1000 kg.Ha-1 do adubo formulado 20-05-20, que suprirá a recomendação de 200 

kg.ha-1 de N, 50 kg.ha-1 de P2O5 e 200 kg.ha-1 de K2O, conforme recomendado para 

adubação de manutenção das forrageiras do gênero Cynodon como é o caso da 

Estrela Africana cultivada na propriedade, considerando um alto nível tecnológico, 

suportando de 4 a 7 UA.ha-1. 
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Para sistemas de produção de leite a pasto não-irrigado, a adubação de 

cobertura ou de manutenção recomendada, deverá ser fracionada em três 

aplicações, no início, meio e final da época chuvosa. (Embrapa, Gado de Leite). 

 

6.7 ORGANIZAÇÃO DOS REGISTROS 

 

As atividades do Sítio Nossa Senhora Aparecida não contam com assessoria de 

terceiros para administrar as entradas e saídas, fato este que é de grande 

importância para gestão dos recursos financeiros do produtor, bem como para 

verificar se as atividades desenvolvidas na propriedade estão gerando lucro, e qual 

o montante gerado, para planejamento e para futuros investimentos ou cortes. 

 Para tal questão, se tratando de agricultura familiar, se o produtor preferir 

poderá contar com a ajuda de sua filha mais velha Maria Vitória, que está passando 

por um treinamento pelo SENAR justamente para aprender sobre a gestão de uma 

propriedade rural, desta forma ela estará auxiliando o produtor na parte 

administrativa da propriedade, e além disso, não será necessário gastar com mão de 

obra de terceiros. 

 O controle do movimento financeiro mensal poderá ser feito de início com o 

auxílio de uma ficha planejada para registrar as entradas e saídas do mês. 

Posteriormente os dados serão transcritos para uma nova ficha de fechamento anual 

contendo os resultados dos doze meses e o saldo do ano. Se o produtor quiser ir 

além e separar custos fixos e variáveis, calcular a margem de contribuição, o lucro 

líquido e o ponto de equilíbrio, este deverá tomar como base a ficha de 

Demonstrativo de Resultado do Exercício – DRE todas apresentadas nos apêndices. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Este trabalho foi de grande valia, pois permitiu a obtenção de muito 

conhecimento sobre as atividades desenvolvidas na propriedade, de modo que esta 

experiência permitiu colocar em prática o conhecimento adquirido em sala de aula, 

realizando cálculos de adubação, calagem e recomendações com embasamento na 

literatura de ações que de alguma forma irão aperfeiçoar o desenvolvimento das 

atividades desenvolvidas na propriedade.   

Também auxiliou na identificação da importância do acompanhamento de um 

profissional capacitado para o correto funcionamento de uma propriedade rural. 

Em vista dos argumentos apresentados neste trabalho, entende-se que 

apesar das dificuldades no manejo, a exploração das culturas anuais como soja e 

milho, com enfoque a bovinocultura leiteira, são atividades que geram lucratividade 

condizente com o esperado, de modo que quando ocorre a agregação de valor aos 

produtos primários por meio da agroindustrialização também desenvolvida na 

propriedade, o rendimento econômico apresenta-se ainda mais satisfatório.  

Através da realização de um planejamento adequado, a curto, médio e longo 

prazo pode-se auferir um aumento significativo na receita líquida obtida pelo 

produtor, de modo que a propriedade passa a ser gerenciada como uma empresa 

rural.   

Por isso faz-se tão importante o conhecimento sobre os elos que formam a 

cadeia do agronegócio brasileiro, para que o profissional quando a campo possa 

identificar as limitações e oportunidades do sistema, e na medida do possível 

escolher as melhores combinações, técnicas, tecnologias é métodos para alcançar o 

objetivo desejado com o máximo de precisão, menor custo e maior lucratividade, e 

desta forma possa contribuir efetivamente para a fixação, sucessão e melhoria da 

qualidade de vida do homem do campo. 
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9. APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Imagem do penetrômetro e nível óptico respectivamente. 

 

 

 

APÊNDICE B – Imagem do Trator com vagão tratador hidráulico e esparramadeira 

de esterco. 

 

 

APÊNDICE C – Imagem da Adubadeira Leli, pulverizador de arrasto e colheitadeira. 
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APÊNDICE D – Imagem da Plantadeira, colhedora de forragens e cultivador. 

 

 

APÊNDICE E – Imagem da Grade, subssolador e plaina traseira com borracha. 

 

 

APÊNDICE F – Imagem da. Camionetas Ford F-4000 e Chevrolet D-20. 

 

 

 

APÊNDICE G – Imagem do Misturador de ração, ordenhadeira e resfriador de leite. 
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APÊNDICE H - Imagens das residências do Sr. Primo e Sr. Antônio 

Respectivamente. 

 

 

 

APÊNDICE C 

 

 

 

APÊNDICE I - Imagem das residências do Sr. Adriano Sala, e Eduardo Sala 

Respectivamente. 

 

 

APÊNDICE J - Imagem do antiga residência do Sr. Adriano Sala, e de Seu 

Colaborador Respectivamente. 
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APÊNDICE K – imagens da Bezerreira e do galpão de tratos das vacas 

respectivamente.

 
 

APÊNDICE L – Imagem do galpão de manejo e tronco respectivamente.  

 

APÊNDICE M – imagem do compost Barn e Sala de Ordenha respectivamente  

 

 

APÊNDICE N - imagem do barracão de guarda dos equipamentos e agroindústria 

respectivamente 
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APÊNDICE O - Imagem dos silos utilizados para armazenamento da silagem de 

milho.   

 

 

APÊNDICE P - imagem do barracão de armazenamento do grão úmido de milho. 
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APÊNDICE Q - imagem da lagoa de captação de água da chuva. 

 
 

APÊNDICE R - imagem da lagoa de sedimentação de resíduos sólidos. 

 
 

APÊNDICE S - imagem da lagoa de fermentação. 
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APÊNDICE T - Modelo de ficha de controle mensal de caixa preenchida 

CONTROLE MENSAL DE CAIXA 
ANO:  

MÊS:  

        

Data Descrição da operação Entrada (R$) Saída (R$) 

 06/11/2017    Aquisição de adubo - 580,00 

 08/11/2017  Óleo diesel - 1.300,00 

 09/11/2017  Venda da produção 8.000,00 - 

        

        

        

        

        

        

TOTAL --- R$ R$ 

Obs.: 

 

APÊNDICE U - Modelo de ficha de fechamento anual de caixa preenchida. 

FECHAMENTO ANUAL DE CAIXA ANO: 2017  

Mês Entrada (R$) Saída (R$) 

Janeiro 5.250,00 4.300,00 

Fevereiro 950,00 550,00 

Março   

Abril   

Maio   

Junho   

Julho   

Agosto   

Setembro   

Outubro   
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Novembro   

Dezembro   

TOTAL   

SALDO FINAL   

OBS; 

 

APÊNDICE V- Modelo de ficha de demonstrativo de resultado do exercício / anual. 

PERÍODO       

DISCRIMINAÇÃO                                             

1 VENDAS TOTAIS       

 Vendas à Vista       

Vendas à Prazo       

       

2 CUSTOS VARIÁVEIS       

CMA ou CMV       

ICMS       

PIS/COFINS       

ISS       

Comissões       

Fretes e Embalagens       

       

3 MARGEM CONTRIBUIÇÃO       

       

4 CUSTOS FIXOS       

Retirada dos Sócios       

Salários + Encargos       

Seguros       

Despesas Bancárias e Juros       

Honorários Contábeis       

Materiais de Expediente       

Aluguel       

Despesas de Viagem       
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Água, Luz e Telefone       

Propaganda       

Depreciação       

Despesas c/ Veículos       

Manutenção       

5 LUCRO OPER. (3-4)       

6 RESULT. EXTRA OPERAC.       

7 LUCRO LÍQUIDO (5+6)       

8 PONTO EQUILÍBRIO (4/3) 

X(1) 
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10. ANEXOS 

 

ANEXO 01 - Laudo da análise física do solo da trincheira 01 de 0 – 20 cm. 
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ANEXO 02 - Laudo da análise física do solo da trincheira 01 de 80 – 100 cm. 
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ANEXO 03 - Laudo da análise física do solo da trincheira 02 de 20 – 40 cm. 
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ANEXO 04 - Laudo da análise física do solo da trincheira 02 de 80 – 100 cm. 
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ANEXO 05 - Laudo da análise química do solo do talhão 01 de 0 – 20 cm. 
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ANEXO 06 - Laudo da análise química do solo da pastagem (tal. 02) de 0 – 20 cm. 
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ANEXO 07 - Laudo da análise química do solo do talhão 03 de 0 – 20 cm. 
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ANEXO 08 - Laudo da análise bromatológica da silagem de milho. 
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