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RESUMO 

A preocupação com o meio ambiente é um assunto muito abordado, 

devido as alterações climáticas decorrentes às atividades humanas. 

Dentre estas atividades está a agricultura, que em algum momento, 

diretamente ou indiretamente causará algum impacto ambiental. Desta 

forma, atualmente o grande desafio é produzir em alto nível, de uma forma 

que atenda as necessidades da população global, sem causar impactos de 

grande magnitude ao meio ambiente. Assim, este trabalho tem o intuito de 

propor um manejo mais sustentável às propriedades rurais, com o auxílio 

de orientações técnicas de um engenheiro agrônomo, viabilizando a 

prática de um modelo de agricultura mais sustentável, levando em 

considerações questões ambientais, sociais e econômicas. Este trabalho é 

divido em três etapas, a primeira caracteriza-se como o levantamento, 

sendo a coleta de todas as informações relacionadas a propriedade em 

estudo. A segunda etapa é o diagnóstico, onde define-se os pontos 

favoráveis e desfavoráveis da propriedade em questão, e as possíveis 

melhorias a ser empregadas. Por fim, vem o planejamento, onde se utiliza 

as etapas anteriores, para propor melhorias, e um manejo produtivo mais 

sustentável, que proteja o meio ambiente, e mesmo assim ofereça 

rentabilidade ao produtor rural. Estas recomendações vão desde a simples 

utilização de inoculantes, até a complexa implantação de um sistema de 

rotação de culturas na propriedade, que tem por finalidade alcançar um 

aumento produtivo para o sítio Água da Esperança. 

 

Palavras-chave: manejo sustentável, rentabilidade, rotação de culturas.   
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1 INTRODUÇÃO 

Na atualidade o agronegócio possui grande importância global, 

devido ao enorme montante de dinheiro que movimenta, e a produção de 

alimentos que supre as necessidades da população. No Brasil, segundo 

Barros, Geraldo (2017), o agronegócio representa cerca de 21% do PIB, e 

também tem um fundamental papel social, pois gera aproximadamente 

21% dos empregos no País. 

Um dos maiores desafios enfrentados no século XXI, é a 

maximização da produção de alimentos, de origem animal e vegetal, que 

possibilite suprir as necessidades da população, de uma maneira a não 

exaurir os recursos naturais utilizados,  sem causar grandes alterações 

nas interações ecológicas, minimizando os impactos ambientais. 

A metodologia utilizada foi a pesquisa de campo, dividindo-se em 

três fases que serão interligadas, a fim de propor alternativas de manejo, 

que sejam viáveis para o produtor, e venha a maximizar a lucratividade da 

propriedade rural. 

Na primeira fase do trabalho, é realizado um levantamento 

detalhado da propriedade, no intuito de se conhecer todas suas 

características, e o manejo produtivo que é utilizado. Desta forma, foram 

coletados todos os dados relacionados a propriedade, e da região onde a 

mesma esta localizada. 

A segunda fase consiste em um diagnóstico da propriedade em 

questão, onde foram relacionados seus pontos favoráveis e desfavoráveis, 

para possibilitar o estudo, e aplicação de alternativas que maximizem sua 

produção e consequente lucratividade, de maneira a não depauperar os 

recursos naturais. 

O planejamento, que caracteriza-se como a terceira fase do 

trabalho, é composto por um conjunto de medidas que serão propostas ao 

produtor. O intuito é melhorar a propriedade, incluindo novas técnicas 

produtivas, que possibilite uma melhor utilização dos recursos disponíveis, 

de uma maneira racional, almejando o aumento de sua lucratividade.  
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2 LEVANTAMENTO DA PROPRIEDADE 

 
2.1 DADOS DO PROPRIETÁRIO 

A propriedade em estudo pertence ao Sr. Edinaldo Joelson 

Rodrigues, 41 anos, nasceu aos 15 de setembro do ano de 1975 na cidade 

de São João do Ivaí-PR, onde sempre residiu. É agricultor e Contador, 

residente na Rua Arcangelo de Biage, n° 186, perímetro urbano da cidade 

de São João do Ivaí, Estado do Paraná. O Sr. Edinaldo é casado com a 

Sra. Dilma Albertini Rodrigues, possui dois filhos, Eduardo Albertini 

Rodrigues e Isadora Albertini Rodrigues, menores de idade, que residem 

com ele e sua esposa. 

O proprietário é cooperado nas cooperativas de crédito rural 

COAMO e C. Vale, onde entrega sua produção de grãos e retira insumos 

utilizados para a condução da lavoura. 

O Sr. Edinaldo é formado em Ciências Contábeis e  possui um 

escritório localizado na Rua Santo Fabris, n°20, em São João do Ivaí – 

PR, sendo assim, o sítio Água da Esperança não é sua única fonte de 

renda. 

2.2 ESCALA DE INOVAÇÃO DO PRODUTOR 

A agropecuária brasileira tem se destacado no cenário mundial 

devido aos altos níveis de produção alcançados. Estes patamares foram 

atingidos, graças ao trabalho dos produtores, e evolução tecnológica 

disponível no mercado, como maquinários cada vez mais modernos, 

implementos automatizados, sementes melhoradas geneticamente, maior 

gama de moléculas para defensivos agrícolas. Porém, o nível de inovação 

por parte dos produtores rurais não caminha no mesmo ritmo da evolução 

tecnológica. De acordo com Buainain et al. (2002), isto acontece devido a 

carência de recursos e o baixo nível de capitalização de uma grande 

parcela dos produtores rurais. 

A inovação tecnológica aderida pelos produtores rurais é 

diversificada e heterogênea, diante destas circunstâncias, Rogers (1995), 

sugeriu uma classificação que enquadra os produtores em inovadores, 

adotadores, maioria inicial, maioria tardia e retardatários.  
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De acordo com a classificação sugerida pelo autor, os inovadores 

representam 2,5% das pessoas. Esta classe tem maior contato com 

inovações, e aceitam os riscos na sua utilização.  

Os adotadores constituem 13,5 % dos indivíduos a aderirem uma 

inovação. Eles são mais cautelosos que os inovadores, e coletam 

informações a respeito da inovação, antes de utilizá-la.  

A maioria inicial é representada por 34% dos produtores, que 

utilizam uma inovação antes da maioria das outras pessoas, mas 

necessita vê-la sendo utilizada em outras propriedades.  

A maioria tardia representa 34% dos indivíduos que aguardam um 

longo período para utilizar uma inovação.  

Os retardatários são os últimos a aderirem à uma inovação, e são 

16% dos produtores. Nesta ultima classe enquadra-se agricultores com 

baixo poder aquisitivo. Através dos motivos citados anteriormente, estes 

indivíduos utilizam uma inovação tecnológica tardiamente, aguardando a 

total comprovação de que essa tecnologia lhe trará bons resultados. A 

curva de Inovação Tecnológica proposta por Rogers (1995), esta 

representada na figura 01. 

 

 
Figura 01. Curva de Adoção de Inovações de Rogers. 
Fonte: Rogers (1995). 
 

Conforme classificação de adoção de inovações descrita por Rogers 

(1995), é possível relatar que o Sr. Edinaldo classifica-se como a “maioria 

inicial” dos produtores, pelo fato de não aderir a uma tecnologia antes de 

vê-la sendo utilizada em outras propriedades, mas também não aguarda 

longo período de tempo para inovar, como a maioria tardia.  
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2.3 IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE 

O sítio Água da Esperança, é constituído pelos lotes 14-A, 14-

REMANESCENTE, 14-B e lote 13, inscritos nas Matriculas nºs 

929/6.130/6.131 e 5.684, todas do Cartório de Registro de Imóveis da 

Cidade e Comarca de São João do Ivaí-PR. Possui área total de 33,88 

hectares, localizado na Gleba Bulha, nas margens esquerda do córrego da 

Água da Esperança, no município e comarca de São João do Ivaí-PR. A 

propriedade util iza 30,25 hectares para o cultivo de lavouras anuais, milho 

e soja, e o restante da área, ou seja, 3,63 hectares é ocupada pela sede 

do sítio, e APP (Área de Preservação Permanente), sendo esta APP 

distribuída ao redor de uma mina d’água localizada ao lado da sede da 

propriedade, e a margem esquerda do córrego Água da Esperança. 

A propriedade encontra-se geograficamente localizada na latitude 

24°02’22.22”S, longitude 51°52’57.71”O e altitude de 394 metros. O croqui 

da área pode ser observado na figura 02. 

 
Figura 02 - Imagem de satélite, do sitio Água da Esperança. 
Fonte: Google Earth (2017), modificado pelo autor. 
  
2.4 HISTÓRICO DE AQUISIÇÃO 

A propriedade foi adquirida pelo Sr. Edinaldo em 12 de setembro do 

ano de 2011, do Sr. Jivan Carvalho do Nascimento, pelo valor de 

R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), o hectare, o que equivale a 
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R$60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais), o alqueire. Atualmente o 

valor do hectare no Município de São João do Ivaí, gira em torno de 

R$50.000,00 (cinquenta mil reais), ou R$121.000,00 (cento e vinte e um 

mil reais), o alqueire. Isto demonstra que o valor do hectare de terra no 

Município teve uma valorização de 100% (cem por cento), nesse período 

de tempo.  

 

2.5 ROTEIRO DE ACESSO 

O acesso a propriedade Água da Esperança se da pela Rodovia 

Vereador José Gonçalves Ávila PR-650, sentido ao Município de Godoy 

Moreira, que inicia-se na Avenida Itaipú, em frente a churrascaria Itaipú. A 

partir deste ponto percorre-se aproximadamente 8 km (oito quilômetros), 

pela referida Rodovia, então, entra em uma estrada de chão à direita que 

dá acesso à Vila Rural Benedito Segato, pertencente ao Município de São 

João do Ivaí. Ao percorrer 150 metros, há uma bifurcação na qual segue-

se á esquerda pela estrada da Água da Esperança por mais 2 km (dois 

quilômetros), chegando assim na propriedade. O roteiro de acesso à 

propriedade estudada, pode ser visualizado na figura 03. 

 

 
Figura 03 - Imagem de satélite do roteiro de acesso do sitio Água da Esperança. 
Fonte: Google Earth (2017), modificado pelo autor. 
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2.6 REDE VIÁRIA 

O sítio Água da Esperança tem boa localização, e um bom sistema 

viário. O trajeto é composto pela rodovia Vereador José Gonçalves Ávila, 

que permite acesso ao Município de Godoy Moreira, estando em boas 

condições de utilização. A parte final do trajeto é ligada pela estrada rural 

Água da Esperança, cascalhada, e não possui nenhum ponto íngreme até 

a sede da propriedade. As boas condições das vias que ligam o Município 

à propriedade, contribuem ao acesso de veículos e máquinas agrícolas, 

mesmo em períodos com altos índices pluviométricos, facilitando as 

atividades agrícolas, como também o escoamento da produção.   

 

2.7 HISTÓRICO E UTILIZAÇÃO ATUAL DA ÁREA 

O Sr. Edinaldo relatou que sua família sempre realizou atividades 

ligadas à agropecuária. No ano de 2011 o proprietário adquiriu o Sítio 

Água da Esperança por incentivo de seu pai, e desde então as atividades 

realizadas são totalmente voltadas à agricultura. Devido às boas 

condições de conservação de solo e relevo suavemente planos, optou-se 

pelo cultivo de monoculturas, atividade predominante nesta região. 

Sempre utilizou de práticas conservacionistas na propriedade, como uso 

de plantio direto, terraceamento e plantio em contorno. O sistema de 

cultivo aderido é o de sucessão de culturas, cultivando-se soja na safra de 

verão e milho na safra de inverno. O sistema de rotação de culturas não é 

utilizado na propriedade. 

 
2.8 INFRA-ESTRUTURA 

 

2.8.1 Benfeitorias 

A propriedade dispõe de uma casa de construção mista, em 

alvenaria e madeira, com 40 m² (quarenta metros quadrados) de área, que 

em raras ocasiões é utilizada pelo Sr. Waldemar, pai do proprietário. 

Possui também um barracão em alvenaria com 240 m² (duzentos e 

quarenta metros quadrados), onde são guardados as máquinas e 

implementos agrícolas. Podendo ser visualizado no quadro 01.  
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Quadro 01. Inventário das benfeitorias do sítio Água da Esperança. 
Benfeitoria Valor 

(R$) 

Idade 

Aparente 

Vida 

Útil 

Residual 

(%) 

Valor 

Residual 

Depreciação 

(R$) ha/ano  

Casa 24.000,00 15 25 20 12.480,00 22,66 

Barracão 50.000,00 5 25 20 42.000,00 47,22 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

2.8.2 Inventário de Maquinários e implementos 

Os maquinários e implementos da propriedade estudada, ficam 

alocados no barracão de alvenaria de 240 m² (duzentos e quarenta metros 

quadrados) em sua sede. 

A manutenção dos maquinários e implementos é realizada 

preventivamente, segundo o proprietário. Estas operações são efetuadas 

por profissionais do Município. Segundo o Sr. Edinaldo a manutenção 

periódica é realizada com intuito de evitar falhas e quebras dos 

maquinários no período de realização das atividades agrícolas, não 

ocasionando atrasos no plantio e pulverizações. 

 O sítio Água da Esperança dispõe de maquinários e implementos, 

apresentados no quadro 02, avaliados de maneira comparativa, por meio 

dos preços utilizados em empresas de revenda da região.  

 
Quadro 02 - Maquinários e implementos 

Descrição Marca Modelo Ano Valor atual Est.de 
conservação 

Trator New Holland TL75 2011 60000 ÓTIMO 
Semeadora Planti Center 7 linhas 2011 30000 ÓTIMO 
Pulverizador Jacto Am-18 2013 55000 BOM 

Fonte: Autor. 
 

Legenda:  

 Bom: algumas pinturas danificadas; 

 Ótimo: condições bem semelhantes aos novos. 

De acordo com o quadro 02, a propriedade em estudo, encontra-se 

com um nível satisfatório em relação as máquinas para a realização das 

atividades agrícolas, tendo em vista o tamanho da propriedade, e as 

atividades realizadas. 



  20 

2.9 DEPRECIAÇÃO DAS MÁQUINAS 

 A depreciação não é apenas a quantidade de dinheiro equivalente à 

deterioração de um bem, devem ser considerados os custos operacionais 

relacionados, e também os fatores determinantes de sua vida útil. 

(NORMAN LEE PURTON). A desvalorização dos bens ocorre devido ao 

tempo utilizado, uso ou absolência. Visa-se com a depreciação recuperar 

o capital, de maneira a prover recursos suficientes para repor os bens 

depreciados. 

Para máquinas agrícolas atribui-se vida útil de 10 anos (IDEAGRI). 

Para aquelas com utilização superior a esse período, não se calcula mais 

a depreciação, pois segundo a Lei 11.638/2007, resta-lhes apenas um 

valor residual. Na propriedade Água da Esperança, será calculado a 

depreciação de todos os maquinários e implementos agrícolas, sendo eles 

um trator New Holland TL-75, ano 2011, semeadora Planti Center, 7 

linhas, ano 2011, e pulverizador Jacto AM-18, 2000 litros, ano 2013. Para 

o cálculo da depreciação dos bens, foi utilizado o valor do bem novo, 

subtraindo o valor atual, dividido pela idade útil, elucidando-se assim a 

depreciação anual de cada máquina/equipamento. Os valores obtidos 

estão dispostos no quadro 03. 

Quadro 03. Depreciação das máquinas do Sítio Água da Esperança 
Máquinas/Equip. Bem Novo 

R$ 
Valor Atual Vida Útil 

(anos) 
Idade Útil 

(anos) 
Depreciação/ano 

R$ 
Trator New 

Holland TL-75, 
(2011) 

75.000,00 60.000,00 10 06 2.500,00 

Semeadora Planti 
Center, 07, 

(2011) 

40.000,00 30.000,00 10 06 1.666,67 

Pulverizador 
Jacto AM-18, 

2000 Lt, (2013 

65.000,00 55.000,00 10 04 2.500,00 

Fonte: autor. 
 
2.10 RECURSOS HUMANOS 

A propriedade estudada, é voltada apenas ao cultivo de culturas 

anuais, soja e milho, no sistema de sucessão de culturas, e não dispõe de 

funcionários, sendo então caracterizada pela agricultura familiar.  

Devido ao pequeno porte da propriedade, as atividades agrícolas 

não demandam de muita mão-de-obra, desta forma o Sr. Edinaldo 
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desenvolve-as apenas com o auxílio de seu pai o Sr. Waldemar 

Rodrigues. 

 
2.11 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

O Sr. Edinaldo é associado nas cooperativas COAMO (Cooperativa 

Agroindustrial Mourãoense Ltda.), e a C.VALE (Cooperativa Agroindustrial 

de Palotina), unidades do Município de São João do Ivaí, onde realiza a 

aquisição de sementes e insumos para a condução das culturas, e 

também efetua entrega da produção e comercialização. A propriedade 

recebe assistência técnica da cooperativa COAMO, a qual, disponibiliza a 

prestação de serviços de profissionais para auxiliar o produtor em suas 

atividades.  

 

2.12 UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’s) 
 

Equipamento de Proteção Individual - EPI é todo dispositivo ou 

produto, de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado a proteger 

sua saúde e a integridade física. (NR 6, MINISTÉRIO DO TRABALHO E 

EMPREGO, 2001).  

Sendo assim, o uso de EPI é necessário e obrigatório para 

atividades agrícolas que apresentem risco de contaminação ao 

trabalhador, pelo fato do mesmo ficar exposto à algumas substâncias 

nocivas à saúde no momento da aplicação de defensivos e preparação da 

calda. Entretanto ainda ha utilização inadequada desses equipamentos, 

assim se utilizados incorretamente, ao invés de proteger o trabalhador, os 

EPIs podem causar um maior grau de contaminação, podendo acarretar 

sérios riscos à saúde.    

É o que acontece na propriedade em estudo, pois para a realização 

das atividades de risco com contaminação pelo uso de agroquímicos, o 

uso de EPIs é feito de maneira incorreta, visto que, na maioria das vezes, 

são utilizadas somente luvas para o manuseio de defensivos, de 

embalagens vazias e pulverização.  

O proprietário dispõe de trator com cabine fechada para a realização 

das aplicações de defensivos, deste modo dispensa o restante dos 

equipamentos necessários. Porem, a utilização incompleta do 
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Equipamento de Proteção Individual não oferece segurança adequada ao 

trabalhador, pois permite que o mesmo em algum momento fique exposto 

a substâncias químicas nocivas dispersas no ar. Desta forma, tal 

exposição em algum momento, pode ocasionar complicações ao 

trabalhador, colocando em risco sua saúde. 

 
2.13 VALORAÇÃO DO IMÓVEL RURAL 

De acordo com relatos do Sr. Edinaldo, e pesquisas de mercado 

realizadas, foi possível relacionar o valor total dos bens móveis e imóveis 

do sítio Água da Esperança. Estes dados podem ser visualizados na 

tabela 01. 

Tabela 01. Valor das benfeitorias e máquinas. 
DISCRIMINAÇÃO VALOR UNITÁRIO 

(R$) 
VALOR TOTAL (R$) 

Benfeitorias - 74.000,00 

Máquinas e Implementos - 145.000,00 

Total  219.000,00 

Fonte: autor. 

 

2.14 CARACTERIZAÇÃO REGIONAL 

2.14.1 Caracterização do Município     

         O Município de São João do Ivaí teve sua emancipação política, 

caracterizando sua elevação a Município, no dia 26 de junho de 1964, e 

instalação da Sede Municipal no dia 20 de dezembro de 1964, localiza-se 

na região noroeste do Estado do Paraná, na Microrregião de Ivaiporã. São 

João do Ivaí possui três distritos: Santa Luzia da Alvorada, Luar e Ubaúna 

(PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ, 2012).  

O mesmo possuí uma área de 352,632 km² e está inserido 

geograficamente a latitude 23° 58’ 48” S, e longitude 51° 49’ 05” O, 

encontra-se situado a uma altitude mediana de 495 m acima do nível 

médio do mar (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO IVAÍ, 2012). 

O Município de São João do Ivaí é voltado à agricultura. A economia 

é essencialmente sustentada pela agropecuária, com uma área de 28.868 

hectares explorados. Dentre as atividades mais executadas se encontra 

as explorações das culturas anuais (soja, milho e trigo), com uma área de 

22.396 hectares, sendo que deste total, aproximadamente 18.000 ha são 
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destinados ao cultivo da soja. Em áreas com topografia desfavoráveis a 

implantação das culturas anuais é exercida as atividades em uma área 

explorada de 6.088 hectares. Os outros 384 hectares são explorados com 

culturas perenes (café, fruticultura, silvicultura), horticultura e aqüicultura. 

A renda per capita no município é de R$.8.772,00, e a população total é 

de 11.115 habitantes, sendo, população urbana 8.874 e rural 2.651 (censo 

2016). O número de propriedades rurais é de 979 (censo agropecuário 

2006).  

A tabela 02 demonstra como as atividades agropecuárias estão 

distribuídas no município de São João do Ivaí com suas respectivas áreas 

de ocupação. Observa-se que as lavouras temporárias estão em primeiro 

lugar na tabela ocupando a maior parte da área do município. 

 A agropecuária vem em segundo lugar em ocupação de área, porém 

esta distante em aproximadamente 14.000 ha das lavouras temporárias, 

demonstrando que o município é muito dependente da agricultura, 

principalmente das culturas de soja e milho, que são as mais cultivadas. 

As demais atividades somam menos de 3.000 ha. Deste modo, pode-se 

concluir que o município tem pouca diversificação quanto às atividades 

agrícolas, tornando-o dependente de um número restrito de atividades. 

  
Tabela 02. Estabelecimentos Agropecuários e Área Segundo as Atividades Econômicas em São 
João do Ivaí. 

Atividades Econômicas Estabelecimentos Área (ha) 
Lavoura Temporária 705 20.016 
Horticultura e Floricultura 9 34 
Lavoura Permanente 31 2.500 
Pecuária e Criação de outros animais 231 6.088 
Produção florestal 20 200 
Aqüicultura 10 30 
Total 979 28.868 

FONTE: IBGE – Censo Agropecuário/SEAB DERAL, 2011. 

 

A tabela 03 ilustra o valor bruto da produção agropecuária (VBP) do 

município de São João do Ivaí, e deste valor total em reais a qual a 

agricultura movimenta, mais de 50% do (VBP) vem da cultura da soja. 

Somando o valor que o restante dos produtos agropecuários movimenta, 

não equivale ao valor que apenas a soja movimenta, levando a conclusão 
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que este cereal é responsável por boa parte da economia do Município. 

Desta forma uma frustração de safra de soja pode acarretar problemas à 

economia do Município.  

 

Tabela 03. Valor bruto da produção agropecuária - VBP - 2011 

  FONTE: DERAL/SEAB – 2011. 
 

A tabela 04 relata as culturas que são cultivadas no município com 

suas respectivas áreas de ocupação, nota-se que cultiva-se um grande 

numero de culturas no município, porém as culturas de soja e milho tem o 

predomínio, e demais culturas como alho, amendoim, maracujá entre 

outros, ocupam áreas muito menores, o que mostra falta de incentivos 

para o desenvolvimento destas culturas, que poderiam gerar maior 

rentabilidade, melhorando economicamente a situação financeira de 

pequenos produtores e também gerar empregos no meio rural. 

 
Tabela 04. Área cultivada do município – 2011. 

Produtos 
Área Colhida 
(ha) 

Produção 
(ton.) 

Rendimento 
Médio (kg/ha) 

Valor (R$) 

Alho 1 2 2.000 7.000,00 
Amendoim 1 2 2.000 4.000,00 
Arroz 40 70 1.750 42.000,00 

Café (em côco) 170 175 1.029 1.307.000,00 

Cana-de-Açúcar 2.150 161.250 75.000 9.030.000,00 
Feijão 370 581 1.570 749.000,00 
Fumo (em folha) 4 8 2.000 33.000,00 
Mandioca 129 2.970 23.023 1.336.000,00 
Manga 1 3 3.000 2.000,00 
Maracujá 1 10 10.000 16.000,00 
Melancia 1 12 12.000 4.000,00 

Produtos R$ % no VBP 

1 - Soja 48.462.397,50 54,55 

2 - Milho (safrinha) 14.113.896,40 15,89 

3 - Milho (Safra normal) 1.328.836,50 1,50 

4 - Trigo 2.575.192,50 2,90 

5 - Leite 1.911.000,00 2,15 

6 - Cana 7.843.200,00 8,83 

7 - Mandioca (Indústria e Consumo) 904.718,00 1,02 
8 - Bovinos de corte, garrotes, novilhas, 
touros, vacas 

7.328.335,14 8,25 

Total 88.839.937,38 
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Milho 9.000 37.070 4.119 10.121.000,00 
Soja 19.000 64.600 3.400 42.894.000,00 
Tomate 1 40 40.000 52 
Trigo 2.700 5.818 2.155 2.449 

 FONTE: IBGE - Produção Agrícola Municipal. 
 

O Município de São João do Ivaí, limita-se com os Municípios de 

Barbosa Ferraz, Borrazópolis, Fênix, Godoy Moreira, Kaloré, Lunardelli e 

São Pedro do Ivaí, como é possível visualizar na figura 04.   

 

É notável também destacar que no município existem duas 

cooperativas: COAMO (Cooperativa Agroindustrial Mourãoense Ltda.), e a 

C.VALE (Cooperativa Agroindustrial de Palotina), e ainda nos municípios 

vizinhos Lunardelli e São Pedro do Ivaí, está localizada a COCARI, outra 

cooperativa importante para os produtores do município. 

De acordo com a Prefeitura Municipal de São João do Ivaí (2012), o 

município se localiza a 40 km de Ivaiporã, sede da regional administrativa, 

comercial e da saúde, esta a uma distância de 87 km de Campo Mourão, 

esta a 134 km de Londrina e 100 km de Maringá.  E esta situado a 404 km 

da Capital do Estado do Paraná, a cidade de Curitiba, e 502 km do porto 

de Paranaguá (principal porto escoador da produção do Estado do 

Paraná).  

 

 Figura 04. Mapa do Município de São João do Ivaí. 
 Fonte: Prefeitura Municipal de São João do Ivaí.  
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2.15 VALOR DA TERRA NUA 

De acordo com o Departamento de Economia Rural – DERAL, o 

preço das terras agrícolas mecanizada no município de São João do Ivaí 

no ano de 2017 tem o valor de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos 

reais) por hectare. 

Segundo o Sr. Edinaldo e proprietários vizinhos ao sítio Água da 

Esperança, o valor de mercado estimado para a região está em torno de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por hectare. 

Segue o quadro 04 demonstrando o comparativo de preço de terras 

(hectare) de acordo com o DERAL e com o preço de mercado estimado na 

região onde se localiza a propriedade. 

Quadro 04 - Comparativo de preço de terras para o município de São João do Ivaí 
Fonte de Pesquisa 1 hectare sítio Água da Esperança (33,88 ha) 

Valor Deral 31.200,00 1.057.056,00 

Valor Mercado 50.000,00 1.694.000,00 

Fonte: Autor  
 

2.16 DESTINO E ARMAZENAGEM DE EMBALAGENS DE DEFENSIVOS 

Após a utilização dos defensivos agrícolas, faz-se a tríplice lavagem 

das embalagens, e estas são armazenadas de maneira segura em um 

compartimento em anexo ao barracão, na propriedade, e posteriormente 

são entregues nas cooperativas as quais o proprietário é associado, 

sendo que em sua maior parte são entregues na Coamo. 

 
2.17 CLIMA 
 
2.17.1 Classificação Climática 

Atualmente a classificação climática mais utilizada é a de Koppen-

Geiger, que baseia-se principalmente na temperatura e precipitação das 

regiões. Partindo do ponto em que a vegetação natural pode ser 

considerada a melhor expressão do clima de uma determinada região, 

vegetação semelhante implica que o clima seja semelhante (MENDONÇA 

et al, 2007). 

Usando esta classificação proposta por Koppen-Geiger, o clima do 

estado do Paraná foi definido como Cfa e Cfb. A região da propriedade em 
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estudo, caracteriza-se por Cfa - clima subtropical úmido, com 

temperaturas médias superiores a 22° C em meses mais quentes. Possui 

verões quentes com grandes concentrações de chuvas. Não possui 

períodos de secas definidas, porém pode haver ocorrência de veranicos 

de 12 a 20 dias esporadicamente. Já a temperatura média dos meses mais 

frios é inferior a 18°C (mesotérmico), apresentando geadas pouco 

frequentes. (IAPAR, 2010). A figura 05 ilustra a classificação climática 

para o Estado do Paraná. 

 

 
Figura 05 - Classificação Climática – Segundo Koppen-Geiger  
Fonte: IAPAR (2010). 
 
 
2.18 ÍNDICE PLUVIOMÉTRICO 

A média pluviométrica anual registrada no município de São João do 

Ivaí nos últimos dez (10) anos, variou entre 1.500 e 1.700 mm/ano, o que 

proporciona boas condições para o cultivo de culturas anuais e perenes. 

Os meses que apresentam maior volume de precipitação vão de outubro a 

fevereiro, enquanto que os que apresentam menor volume pluviométrico, 

vai de maio a agosto. A média mensal pluviométrica do Município, dos 

últimos 10 anos, pode ser visualizada na figura 06.  
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  Figura 06 – Média mensal de precipitação (mm) no intervalo de 10 anos.  
  Fonte. COAMO  
 

2.19 TEMPERATURA 

A média de temperaturas anuais registrada no município de São 

João do Ivaí nos últimos dez (10) anos variou entre 17 e 25 °C, o que 

proporciona boas condições para o cultivo de culturas anuais e perenes. 

Os meses que apresentam maior índice de temperatura vão de outubro a 

março e os de menor índice térmico de maio a agosto. Estes valores 

podem ser visualizados na figura 07.  

 

 
 Figura 07 - Média mensal de temperatura, nos últimos 10 anos, para São João do Ivaí-PR. 
 Fonte: COAMO  
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 A temperatura e o índice pluviométrico estão entre as condições 

climáticas que mais interferem no desenvolvimento das plantas. Podendo 

influenciar o metabolismo em processos como fotossíntese, dormência e 

floração, como também no desenvolvimento de patógenos, pragas e 

plantas daninhas. 

 A propriedade estudada beneficia-se no cultivo de lavouras anuais, 

como soja e milho, pelo fato do clima da região apresentar características 

propícias, com altos índices pluviométricos e média de temperaturas 

ideais durante os meses de estabelecimento das culturas. Estes fatores 

são fundamentais para que estas culturas apresentem alta produtividade. 

 

2.20 BACIA HIDROGRÁFICA  

O município de São João do Ivaí está localizado na Bacia 

Hidrográfica do Rio Ivaí, que possui uma área total de 36.540,0 Km² 

(SEMA-2007), cerca de 19% da área do estado, e uma população de 

1.229.767 habitantes (IBGE-2004), em torno de 12% do total do estado. É 

importante destacar que a Bacia do Ivaí esta dividida nas seguintes 

Unidades Hidrográficas de Gestão de Recursos Hídricos: Alto Ivaí e Baixo 

Ivaí. Toda área do município de São João do Ivaí (353 km²) faz parte da 

Bacia Hidrográfica do Rio Ivaí, e equivale a cerca de 1,0% da área total da 

bacia. A figura 08 ilustra a localização da bacia hidrográfica do Ivaí 

(SEMA, 2010). 

 
Figura 08. Localização da Bacia Hidrográfica do Ivaí 
Fonte: Bacias Hidrográficas do Paraná – Série Histórica. 
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 A Bacia do Ivaí possui uma população urbana de 930.821 habitantes 

(IBGE, 2004) e o índice de atendimento para abastecimento público de 

água é de 99%. Já o índice de atendimento de coleta de efluentes 

domésticos fica em torno de 36% (SEMA, 2010). 

 A disponibilidade hídrica superficial da Bacia do rio Ivaí é de 233 mil 

L/s, o que representa 20% do total do estado. O valor demandado é de 6,5 

mil L/s, representando apenas 3% do total disponível na bacia. (SEMA, 

2010). 

 

2.21 RECURSOS NATURAIS 

 Recursos naturais são elementos da natureza à disposição do 

homem que são utilizados para sua sobrevivência, podendo estes ser 

extraídos de forma direta ou indireta e transformados para atender suas 

necessidades. Estes recursos são divididos em renováveis e não 

renováveis, os renováveis são a água, energia solar e energia do vento, já 

as árvores e o solo são considerados limitados e denominados 

potencialmente renováveis. E os recursos naturais não renováveis são o 

petróleo e os minérios.  

 

2.21.1 Reserva Legal 

 A reserva legal é uma área localizada no interior de uma 

propriedade rural ou posse, coberta por vegetação nativa ou exótica, 

tendo funções de assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da 

propriedade, conservar a biodiversidade, auxiliar a reabilitação dos 

processos ecológicos, bem como abrigar e proteger espécies da fauna e 

flora nativa, e especialmente, assegurar e preservar o bem-estar das 

populações humanas. (FAEP, 2012). 

 O tamanho da reserva legal varia dependendo do Estado da 

Federação onde localiza-se. Todo imóvel rural do Estado do Paraná deve 

manter 20% (vinte por cento) de sua área como Reserva Legal. Porem há 

uma exceção, as áreas consolidadas de Reserva Legal de propriedades 

com área menor que quatro (04) módulos fiscais. (FAEP, 2012). 

 Deste modo, a propriedade em estudo esta isenta de Reserva Legal, 

pelo fato que no Município de São João do Ivaí, onde esta localizada, um 



  31 

(01) modulo fiscal equivale a 18 hectares, sendo assim, a área total da 

propriedade do Sr. Edinaldo que é de 33,88 hectares equivale a 1,88 (um 

virgula oitenta e oito) módulos fiscais.  

 

2.21.2 Área de Preservação Permanente (APP) 

 Área de Preservação Permanente é uma área protegida, coberta ou 

não por vegetação nativa, localizada ao redor de corpos d’água, perenes 

ou temporários, ao redor de lagos e lagoas naturais e reservatórios 

artificiais, nas encostas ou em algumas partes onde a declividade for 

superior a 45º, no topo de morros, montes e montanhas. Tem como função 

a preservação dos recursos hídricos, manter em equilíbrio as relações 

ecológicas preservando a biodiversidade local, manter a beleza natural, 

conter erosão do solo, facilitar o desenvolvimento e preservação da fauna 

e flora, e especialmente, preservar e assegurar o bem-estar das 

populações humanas. (FAEP, 2012). O quadro 05 demonstra a 

composição da APP, segundo o novo código florestal. 

Quadro 05. Composição da APP segundo tamanho da propriedade e largura do leito do curso 
d'água. 

Largura da APP consolidada em cada uma 
das faixas marginais ao longo do curso 

d’água* 

Tamanho da 
propriedade em 

módulos 
fiscais APP de rios 

menos de 10 m 
APP de rios de mais de 10 

m 

Somada as APPs 
a exigência de 

recuperação não 
deve ultrapassar 

0 a 1 5 m 5 m 10 % 
1 a 2 8 m 8 m 10 % 
2 a 4 15 m 15 m 20 % 

4 a 10 20 m 

Metade da largura do curdo 
d’água, observando o mínimo 

de 30 e o máximo de 100 
metros 

Sem limites 

Acima de 10 
Metade da largura do curso d’água, observando 

o mínimo de 30 e o máximo de 100 metros** 
Sem limites 

*De acordo com o Novo Código Florestal “A Faixa marginal ao longo do curso d’água” é 
contada a partir da borda do leito regular onde corre a água durante o ano todo, e não 
mais de leito do rio quando atinge o nível mais alto na época das chuvas. 
 
** Nos demais casos, conforme determinação do Programa de Regularização Ambiental 
observando o mínimo de 30 e o máximo de 100 metros. 

   Fonte: Novo Código Florestal, FAEP 2012. 
 

A propriedade em estudo limita-se na sua parte inferior pelo córrego 

Água da Esperança, o qual apresenta largura do leito do curso d’água de 

5 metros. Em torno do córrego, o proprietário possui mata ciliar com 
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largura de 15 metros, estando portanto regularizado quanto ao Novo 

Código Florestal, que diz que em propriedades com área de 1 a 2 módulos 

fiscais, e largura do curso d’água de até 10 metros, a mata ciliar deve ser 

de 8 metros. Porém, o excedente de mata ciliar deve ser preservado e em 

hipótese alguma pode ser removido, sob pena de multas e advertência 

quando da retirada de APP em torno de cursos d’água. 

 
2.21.3 Recursos Hídricos 

É de suma importância salientar que os recursos hídricos de uma 

propriedade devem ser preservados, e utilizados de maneira racional e 

correta, visto que, de acordo com a Resolução CONAMA Nº 357 

(Conselho Nacional do Meio Ambiente), de 17 de março de 2005, 

considerando que a saúde e o bem-estar humano, bem como o equilíbrio 

ecológico aquático, não devem ser afetados como consequência da 

deterioração da qualidade das águas.  

A propriedade em estudo é banhada pelo córrego Água da 

Esperança na sua parte inferior, e possui uma mina d’água localizada a 

poucos metros de sua sede. Não util iza-se água do córrego para nenhuma 

atividade na propriedade. A água da mina, é utilizada apenas para o 

preparo de caldas de defensivos agrícolas. 

 Para o consumo humano na propriedade, o Sr. Edinaldo utiliza água 

de sua residência, localizada no perímetro urbano do Município de São 

João do Ivaí, que recebe tratamento químico, físico e biológico pela 

Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR. 

O valor do pH da água da referida mina foi de 6,7, obtido pela 

medição realizada através de um phmetro. Este valor de pH da água da 

propriedade em estudo, esta dentro da faixa que favorece a eficácia da 

maioria dos defensivos agrícolas, que esta entre 5 e 7.  Segundo Embrapa 

(2006), os herbicidas necessitam de um pH da calda mais ácido, desta 

forma, diminui-se a dissociação de suas moléculas, que são absorvidas 

com mais facilidade pelas plantas, aumentando sua eficácia.  

Na propriedade em questão não se faz uso de adjuvantes para a 

redução do pH da calda e maximização da ação de herbicidas. O 

recomendado é a utilização de produtos que possuem essa especificidade, 
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porém é de suma importância seguir a orientação de um Engenheiro 

Agrônomo, pois há variação do valor de pH ideal para cada herbicida. 

(EMBRAPA TRIGO, 2006).   

  

2.22 SOLOS 

Entende-se como solo a camada externa da superfície terrestre, que 

possua características agricultáveis. É formado através da exposição da 

rocha, através das eras, á processos químicos, físicos e biológicos de 

decomposição, desintegração e recombinação, transformando-se em um 

material poroso de características específicas. (REICHARDT; CARLOS 

TIMM, 2012).  

O solo é um recurso natural imprescindível para a existência da vida 

no planeta. Oferece água e nutrientes as plantas, que por sua vez 

alimentam os animais. Fornece sustentação para as edificações humanas. 

É a base de onde provem todos os recursos necessários a nossa 

sobrevivência.   

A formação do solo é caracterizada pela ação de agentes físicos, 

químicos e biológicos sobre a rocha, processo denominado de 

intemperismo. Este fenômeno formará um material semi consolidado que 

iniciará a formação do solo. (LEPSCH, 2002). 

Segundo Lepsch (2002), as rochas surgem em grandes 

profundidades, sob elevados níveis de temperatura e pressão. Ao 

aflorarem na superfície terrestre, as rochas ficam expostas a diferentes 

patamares de pressão, temperatura e úmida, tornando-se instáveis. Estas 

variações propiciam o surgimento de rachaduras, caracterizando o 

intemperismo físico. Por meio destas aberturas, inicia-se o processo de 

intemperismo químico e biológico, proveniente da penetração da água e 

organismos vivos.  

É de extrema importância conhecer as características físicas, 

químicas e biológicas do solo, possibilitando manejá-lo racionalmente. 

Com esses conhecimentos será possível realizar a condução correta das 

culturas, obtendo maior nível de produção. O manejo correto do solo alem 

de possibilitar sucesso na exploração das culturas, auxilia na sua 
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conservação e na consequente preservação do meio ambiente. (BERTONI; 

LOMBARDI - NETO, 2007).  

 

2.22.1 Topografia 

De acordo com Bertoni e Lombardi-Neto (2007), a topografia de um 

terreno é determinada pelo comprimento de rampas ou lançantes e a 

declividade, tendo assim influencia direta sobre processos de erosão 

hídrica. 

A topografia representa um dos principais parâmetros que 

determinaram a capacidade de uso de um solo. Desta maneira solos com 

uma declividade suave permitirão uma faixa mais ampla de culturas que 

poderão ser exploradas, e consequentemente demandará menores níveis 

de práticas conservacionistas. (BERTONI, 2010).  

As classes de declividades foram elaboradas a partir de informações 

do Manual Brasileiro para Levantamento da Capacidade de Uso do solo, 

usualmente dispostas em relação das limitações oferecidas para o 

trabalho de máquinas agrícolas. Estas classes estão descritas no quadro 

06. 

Quadro 06 - Classes de Declividade. 
A- Declives suaves, inferiores a 2,5%, podendo ser arados em todas as direções e 

sentidos.  
B- Declives moderados, entre 2,5 e 12%, podendo ser trabalhados em curvas de 

nível por tratores de rodas. 

C- Declives fortes, entre 12 e 50%, podendo ser trabalhados mecanicamente apenas 
em curvas de nível e por máquinas simples de tração animal ou, em certos 
limites, por tratores de esteiras. 

D- Declives muito fortes, superiores a 50%, não mais podendo ser trabalhados 
mecanicamente, nem mesmo pelas máquinas simples de tração animal. 

Fonte: Manual Brasileiro para Levantamento da Capacidade de uso do Solo. 
 

A declividade do terreno pode influenciar na velocidade do 

escorrimento superficial da água da chuva, tendo relação com o potencial 

erosivo que este solo pode desenvolver, influenciando também no nível de 

umidade, profundidade e coloração. Áreas com maior declividade 

apresentam solos mais secos, normalmente mais rasos, mais quentes, 

com baixo teor de matéria orgânica, e com coloração mais clara, algumas 

vezes são mais avermelhados que solos com menor declividade. Solos 
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como menores declividades tendem a ser mais úmidos, pois há maior 

acúmulo de água, normalmente mais profundos, apresentam maior teor de 

matéria orgânica e são mais frescos. (BERTONI E LOMBARDI NETO, 

2005). 

Os dados para a determinação da declividade da propriedade em 

estudo foram obtidos com o auxílio de um aparelho chamado clinômetro 

de bolso. A declividade da propriedade em estudo variou de 3 a 8%, estes 

valores, e seu posicionamento podem ser observados na figura 09. 

 
Figura 09 – Declividade do sítio Água da Esperança 
Fonte: Google Earth (2017), modificado pelo Autor.  
 

O Sítio Água da Esperança enquadra-se na classe B – declives 

moderados onde a declividade varia de 2,5 a 12%, considerando as 

classes determinadas pelo Manual Brasileiro para Levantamento da 

Capacidade de Uso do solo. 

 

2.22.2 Conservação do Solo 

Conforme Lepsch (2002), utilizando práticas conservacionistas, é 

possível cultivar o solo sem causar um esgotamento significativo, 

quebrando assim conflitos ecológicos entre a agricultura do homem e o 
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equilíbrio ambiental. Essas técnicas integram a tecnologia moderna, e 

permitem assim reduzir significativamente processos erosivos. 

A harmonia na paisagem é visível em locais onde utiliza-se práticas 

conservacionistas na agricultura, o cultivo é feito de maneira racional. 

Áreas declivosas são ocupadas e protegidas por florestas, revitalizando os 

processos ecológicos do local, melhorando a qualidade do ar, a 

quantidade de precipitações e a qualidade das águas de rios e nascentes. 

(EMBRAPA, 2005).  

As práticas conservacionistas dividem-se em mecânicas, que se 

utiliza estruturas artificiais adequadamente dispostas, no intuito de 

maximizar a conservação dos solos, em práticas vegetativas que utiliza a 

vegetação para proteger o solo de processos erosivos, e também em 

práticas edáficas, que consistem em modificações químicas e físicas, 

melhorando a fertilidade e estrutura do solo, auxiliando no controle de 

processos degradatórios, como a erosão.  (BERTONI, 2010). 

Na propriedade do Sr. Edinaldo realiza-se práticas de conservação 

de solo, como a conservação da palhada das culturas, devido ao uso do 

plantio direto, onde a semeadura é realizada sem o revolvimento do solo. 

Esta prática auxilia na conservação dos restos culturais, o que 

proporciona maior proteção da superfície do solo ao impacto da água da 

chuva, minimizando, e até mesmo impedindo processos erosivos. Os 

restos vegetais presentes na área melhoram o teor de matéria orgânica do 

solo, e também minimiza a infestação de plantas invasoras (BERTONI, 

2010).  

Práticas de caráter edáfico, como a calagem também é utilizada na 

propriedade em estudo. Este manejo é realizado no intuito de corrigir o 

pH, e neutralizar a acidez do solo. Os índices de pH e acidez do solo 

estão intimamente ligados a disponibilidade de nutrientes do solo à planta. 

A calagem tem a função de aumentar o nível de pH do solo e diminuir sua 

acidez, isso melhora a disponibilidade de nutrientes, e contribui com o 

aumento da eficiência de adubos, proporcionando um ambiente favorável 

ao desenvolvimento das plantas. (TROEH e THOMPSON, 2007). 

Métodos de caráter mecânico são fundamentais para a minimização 

da velocidade das enxurradas da água da chuva.  O Sr. Edinaldo utiliza 
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terraços tipo base larga em sua propriedade, que vem sendo eficaz no 

controle da erosão. O terraceamento tem a função de diminuir o 

comprimento da rampa, área continua de escorrimento da água da chuva, 

minimizando a velocidade do escoamento da água superficial. Estes 

terraços serão distribuídos de acordo com alguns fatores, como 

comprimento da rampa, ou nível de declividade, rugosidade do terreno, 

tipo de solo, sua profundidade e permeabilidade, características 

climáticas, apontando nível pluviométrico da região, manejos agrícolas 

adotados, plantio convencional, cultivo mínimo ou plantio direto. 

(EMBRAPA, AGEITEC).  

Outra prática efetuada na propriedade é o plantio em contorno, que 

consiste nas operações de cultivo no sentido transversal ao declive, 

seguindo curvas de nível, que em conjunto com a prática de 

terraceamento diminuem a incidência de erosões  (EPAMIG, 2009).  

 
2.22.3 Erosão 

O processo de erosão caracteriza-se pela desagregação e 

transporte de partículas sólidas do solos, provocada pela ação de agentes 

exógenos, como água das chuvas, água de rios, como também pela ação 

dos ventos. Estas partículas são deslocadas de seu local de origem até 

pontos mais baixos do terreno, ocasionando depauperamento deste solo 

devido sua perda de fertilidade. (BERTONI, 2010). 

A suscetibilidade de uma área agrícola à processos erosivos está 

diretamente ligada a declividade do terreno e ao manejo empregado a 

este solo. Áreas com declividade acentuada possuem menor resistência 

ao escoamento superficial, e propiciam que as enxurradas atinjam maior 

velocidade, potencializando o grau de erosão. O manejo inadequado do 

solo, como falta de cobertura vegetal, plantio em desnível, terraços 

alocados equivocadamente, plantio convencional, podem colaborar para 

que processos erosivos aconteçam. (LEPSCH, 2002). 

A propriedade estudada realiza um manejo adequado do solo, 

utilizando práticas edáficas, culturais e mecânicas, com intuito de cultivá-

lo sustentavelmente. A declividade da área do sítio Água da Esperança 

classifica-se como plano à suavemente ondulado, fator este que aliado às 
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praticas conservacionistas, diminuem a velocidade de enxurradas, 

minimizando os índices de processos erosivos. (LEPSCH, 2002). Devido 

ao fator topografia, aliado às práticas de conservação de solo, a 

propriedade em estudo não apresenta nenhum tipo de erosão.    

 

2.22.4 Compactação do Solo  

O processo de compactação do solo pode ser caracterizado como 

uma alteração estrutural do solo, onde ocorre o rearranjamento de suas 

partículas e agregados, alterando-se suas formas e tamanho, resultando 

um aumento de densidade, interferindo em suas características, e 

dificultando o crescimento radicular das plantas. (EMBRAPA, 2005). 

De acordo com Falker (2013), os níveis de compactação do solo 

utilizados após as medições com o penetrômetro, podem ser interpretados 

de acordo com os dados expostos na tabela 05. 

Tabela 05. Níveis de compactação do solo da propriedade. 

Níveis de Compactação do Solo Tipo de Solo 
(Umidade Capacidade a 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 

Fonte: Falker 2013. 
Classificação em função do teor de argila segundo EMBRAPA 
Solos Leves: abaixo 20%; Solos Médios: entre 20 e 50%; Solos Pesados: acima de 50%. 

Para a realização do teste, foram feitas 10 (dez) amostras por 

hectare. Os dados obtidos foram registrados e transformados em gráfico 

com valores da média da compactação, expostos na figura 10. 
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Figura 10 - Valores médios de resistência do solo à penetração, da propriedade. 

 

Os resultados expressos na figura 10, obtidos a partir da utilização 

do Penetrômetro, e interpretação conforme os parâmetros de Falker 

(2009), demonstram que o solo da propriedade em estudo, que é 

classificado como pesado (teor de argila acima de 50%), apresenta um 

nível tolerável de compactação (abaixo de 2500 kPa) nos cinco primeiros 

centímetros, e um nível intermediário de compactação (2500 a 4000 kPa) 

entre 7 e 20 centímetros de profundidade, voltando a ser tolerável a partir 

desta profundidade. Sendo assim, estes dados obtidos através das 

análises de compactação, elucidam que a faixa entre 7 a 20 centímetros 

de solo da propriedade em estudo apresenta um nível intermediário de 

compactação, pois alcançou aproximadamente 3.600 kPa. Conforme 

Embrapa (2005), níveis de compactação do solo acima do tolerável 

interferem na disponibilidade e armazenamento de água, difusão de calor, 

nas reações do solo, disponibilidade de nutrientes, e também no 

crescimento radicular das plantas.  

Em um solo com níveis de compactação acima do tolerável, como foi 

constatado no sitio Água da Esperança, as plantas sofrem maior estresse 

em períodos de déficit hídrico, absorvem menor quantidade de nutrientes, 

e estão sujeitas a acamamento e tombamento, pelo fato de seu sistema 
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radicular apresentar-se superficial. Estes fatores podem acarretar um 

decréscimo do índice produtivo das culturas implantadas nesta área.  

   

 2.22.5 Capacidade de Uso do Solo 

A capacidade de uso do solo pode ser expressa como sua 

adaptabilidade para fins diversos, sem que haja empobrecimento e 

depauperamento pelos fatores de desgaste, através de cultivos anuais, 

perenes, pastagens, reflorestamento e vida silvestre. O Uso mais 

adequado dependerá do tamanho da propriedade, de sua localização, das 

atividades realizadas, disponibilidade de água e recursos disponíveis, e 

habilidade do proprietário. (EMBRAPA, 2003). 

Diante disso, segundo LEPSCH (2007), um sistema de classificação 

técnica, baseado em classes de capacidade de uso das terras, faz-se 

necessário para decisões a respeito do planejamento do uso do solo.  

De acordo com a classificação baseada no Manual Brasileiro para 

Levantamento da Capacidade de Uso da Terra, o sítio Água da Esperança, 

em estudo, caracteriza-se como A-II-e-IV. O Grupo A refere-se a solos 

cultiváveis com qualquer tipo de intensidade, a Classe II, são Terras 

cultiváveis com problemas simples de conservação, e a subclasse e-IV 

caracteriza uma possível erosão laminar, que pode ocorrer devido a 

compactação intermediária que há no solo da propriedade, que dificulta a 

infiltração da água da chuva, e pode ocasionar esse fenômeno. Para esta 

classificação na qual a propriedade estudada se enquadra, é necessário 

uma ou mais práticas especiais para serem cultivadas sem que haja riscos 

de degradação, tais como plantio em contorno, cobertura verde, culturas 

com terraços e, em alguns casos, pode ser necessário a remoção de 

pedras e utilização de adubos e corretivos (BERTONI, 2010).  

Deste modo, entende-se que as terras do sítio Água da Esperança 

são adequadas para o plantio de culturas anuais, necessitando apenas do 

uso de práticas simples de controle de erosão e de melhoramento do solo, 

as quais realiza-se na propriedade estudada. A classificação da 

capacidade de uso do solo, pode ser observada na figura 11, abaixo 

representada. 



  41 

 
Figura 11.  Classif icação da Capacidade de Uso do Solo 

 

2.22.6 Análise de Solo e Granulometria 

A amostragem do solo da propriedade em estudo, é realizada 

periodicamente, a cada 2 anos, e são submetidas à análises laboratoriais. 

Para os parâmetros de fertilidade do solo de 0 a 20 centímetros da 

propriedade em estudo, foi utilizada uma análise recente que o produtor 

solicitou para fins de financiamento. Para verificar os índices 

granulométricos do solo da propriedade, retirando amostras de 20 a 60 

centímetros, foi necessário abrir uma trincheira, como pode ser observado 

na figura 12. Os resultados obtidos nas análises químicas e físicas do solo 

serão utilizados para a classificação deste solo, e para a recomendação 

de adubação.  

Os resultados obtidos nas análises laboratoriais do solo da 

propriedade em estudo podem ser observados nos quadros 07 e 08. 
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Quadro 07 - Análise química do solo do sítio Água da Esperança. 

Fonte: Laboratório de análise Acqua Sollus (2016).  
*ANS – Análise não solicitada. 
 
Quadro 08 - Análise física do solo do sítio Água da Esperança 
Parâmetros Unidades Resultado de 0- 20 cm Resultado de 20 – 60 cm 
Argila % 71,00 77,00 
Silte % 17,00 14,00 
 Areia % 12,00 9,00 

Fonte: Laboratório de análise Acqua Sollus (2016). 
 

 
                     Figura 12 - Trincheira 1m³ 

Amostra de 0 – 20 (cm) 
 

Talhão Único 
 

pH em CaCl2 4,81 
pH em SMP 5,95 

M.O. (%) 2,11 
P (mg/dm3) 6,19 
K+ (cmol/dm3) 0,23 
Ca++ (cmol/dm3) 9,26 
Mg++ (cmol/dm3) 0,90 
H+ (cmol/dm3) 5,00 
Al³+ (cmol/dm3) 0,10 
SB (cmol/dm3) 10,39 
CTC (cmol/dm3) 16,54 
V (%) 66,86 
Fe (mg/dm3) ANS 
Mn (mg/dm3) ANS 
Cu (mg/dm3) ANS 
Zn (mg/dm3) ANS 
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2.22.7 Interpretação das Análises de Solo 

Para a interpretação das análises de solo do sítio Água da 

Esperança, foi utilizado os dados descritos nos quadros 06, 07, e também 

a Tabela de Interpretação de Análises de Solo da Embrapa, 1999; Oliveira 

et. al. 1989; IAPAR, 2000. 

- Saturação por Bases (V%): O valor apresentado na analise de solo, do 

V%, está muito próximo ao recomendado para culturas anuais, como soja 

e milho, que é 70%. Deste modo não é necessário realizar sua correção 

neste momento. 

- Capacidade de Troca Catiônica (CTC): Conforme a tabela de 

interpretação da Embrapa, os valores da CTC da propriedade em estudo 

classifica-se como alto. 

- Matéria Orgânica (M.O): O teor de matéria orgânica classifica-se como 

médio, conforme valor apresentado na análise de solo. 

- Fósforo (P): Conforme interpretação de analises de solo da Embrapa, o 

nível de Fósforo do solo da propriedade em estudo é classificado como 

médio. 

- Potássio (K): O nível de potássio classifica-se como médio para o cultivo 

da soja, e como médio para o cultivo do milho, conforme  interpretação de 

analises de solo da Embrapa. 

- Cálcio (Ca++)  : O valor apresentado na analise de solo, caracteriza o teor 

de Cálcio da propriedade em estudo como alto, dispensando sua correção. 

- Magnésio (Mg++): O valor apresentado na analise de solo, caracteriza o 

teor de Magnésio como alto, não necessitando correção. 

- Alumínio (Al³+): Conforme interpretação de análises de solo da Embrapa, 

o nível de Alumínio do solo da propriedade em estudo é classificado como 

não tóxico. 

- Micronutrientes: A análise de solo fornecida pelo Sr. Edinaldo não 

apresenta as quantidades de micronutrientes, pelo fato de não ter sido 

solicitada. 
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2.22.8 Classificação do Solo 

O solo da propriedade estudada foi classificado através de análises 

químicas e físicas, e também pela abertura de trincheiras, como descrito 

nos quadros 06, 07, e visualizado na figura 12. Através dos parâmetros 

obtidos na análise de solo, observação das trincheiras, e auxílio do 

Manual Brasileiro de Classificações de Solo, classificou-se o solo do sítio 

Água da Esperança como Latossolo Vermelho Eutrófico, pelo fato de 

apresentar horizonte B latossólico, matiz 2,5 YR mais avermelhados nos 

primeiros 100 cm, pouca diferenciação entre horizontes, grande 

estabilidade dos agregados e saturação por bases superior a 50% 

(V%>50) (EMBRAPA, 2006).  

 

2.23 CULTURAS EXPLORADAS 

Na propriedade em questão cultiva-se apenas soja e milho. Segundo 

o proprietário, no verão a área total da propriedade é destinada ao cultivo 

da soja, devido a sua maior rentabil idade, em comparação ao milho, e na 

safra de inverno é plantado apenas milho safrinha. Não é realizada a 

prática de rotação de culturas na propriedade em estudo. 

 
2.23.1 Soja (Glycine max) 

Atualmente o Brasil possui o segundo lugar no ranking mundial de 

produção de soja, ficando atrás apenas dos EUA. A produtividade média 

brasileira gira em torno de 2.882 kg/ha. Na safra 2015/2016 o País 

produziu um montante de 95,63 milhões de toneladas de soja. O Estado 

do Paraná é o segundo maior produtor de soja do País, e possui uma 

produtividade de 3.141 kg/ha, ficando acima da média de produtividade 

brasileira, e quase iguala-se a média produtiva americana, que é de 3.230 

kg/ha. (EMBRAPA, 2016).  

 

2.23.1.1 Época de plantio e cultivares utilizadas   

O plantio da soja no Sítio Água da Esperança para a última safra de 

verão (2016/2017), ocorreu entre os dias 07 e 09 de Outubro de 2016. A 

cultivar utilizada foi a TMG 7062 IPRO, da empresa Tropical 
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Melhoramento e Genética, que possui tecnologia intacta e inox. Foi 

semeada na área total agricultável da propriedade, 30,25 hectares.  

O Sr. Edinaldo teve preferência por esta cultivar TMG 7062 PRO, 

devido ao seu ciclo precoce, que proporciona a efetuação da semeadura 

em momento mais favorável, com condições ideais para sua germinação. 

Outros fatores determinantes para a escolha do material, foi sua alta 

produtividade, excelente sanidade, porte da cultura, o que aumenta a 

resistência ao acamamento, resistência a lagartas e ferrugem asiática. As 

demais características da cultivar, estão expressas no quadro 09.  

 
Quadro 09. Características da cultivar de soja TMG 7062 IPRO. 

Cultivar TMG 7062 IPRO 
Porte Médio 

Grupo de Maturação 6.2 
Habito de Crescimento Semi-determinado 

Peso de 1000 sementes 
185 gramas (dependendo das 

condições edafoclimáticas) 
Cor da flor Branca 

Cor de Pubescência Cinza 

Descrição da 
Cultivar 

Cor do Hilo Marrom-claro 
 

Resistência ao acamamento Resistente 
Exigência a fertilidade Média a alta 

Potencial produtivo Elevado 
Ramificação Boa 

Características 
Agronômicas 

Tolera plantios antecipados Não 
 

Região de 
Adaptação 

PR, SC, RS, SP, Norte de MS, Médio Norte e Parecis MT, 
Triangulo/Oeste MG, Sudeste/Leste GO, e Paraguai. 

Comportamento em relação à doenças 
 

 Resistente Mod.Resistente Suscetível 
Cancro da haste (Diaporte sp.)  X   
Ferrugem asiática (P. pachyrhizi) X   
Mancha alvo (C. cassicola)  X  
Mancha“Olho-de-rã” (C. sojina) X   
Oídio (M. diffusa)   X 
Pústula bacteriana (X. axonopodis) X   
Nematoide das galhas (M. incognita)   X 
Nematoide lesões radiculares (P. 
brachyurus) 

  X 

Nematoide de cisto (H. glycines)   X 
Fonte: TMG, 2017 
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2.23.1.2 Espaçamento e densidade populacional 

Para o plantio da soja safra 2016/2017, utilizou-se o espaçamento 

de 0,45 m (quarenta e cinco centímetros) entre linhas, com uma 

densidade de 12 sementes por metro linear, o que equivale à uma 

população de 266.666,67 plantas por hectare. A população total de 

plantas por hectare foi utilizada de acordo com as recomendações 

previstas pela empresa detentora do cultivar. 

 

2.23.1.3 Tratamento de sementes e inoculação 

Na propriedade em estudo o tratamento de sementes foi feito 

utilizando o produto Standak Top que é uma mistura pronta contendo 

(Friponil + Tiofanato Metílico + Piraclostrobina), sendo um inseticida 

(Fipronil), que protege a plântula contra Tamanduá-da-soja (Sternechus 

subsignatus), Vaquinha-verde-amarela (Diabrotica Speciosa), Lagarta-

elasmo (Elasmopalpus lignosellus), Coro (Lyogenis suturalis), Coro 

(Phyllophaga cuyabana), Torrãozinho (Aracantus mourei) e Piolho-de-

cobra (Porcellio laevis), e também um fungicida (Tiofanato-Metílico + 

Piraclostrobina), que protege a semente e à plântula de soja contra 

Mancha-púrpura-da-semente (Cercospora kikuchii), Phomopsis-da-

semente (Phomopsis sojae), Cancro-da-haste (Phomopsis phaseoli f.sp. 

malis), Podridão-de-fusarium (Fusarium semitectum), Antracnose 

(Colletotrichum dematium var. truncata), Fungo-de-armazenamneto – 

Tombamento (Aspergillus flavus). A dosagem utilizada do produto foi de 

200 ml para 100 kg de sementes. O tratamento foi realizado 

industrialmente pela Cooperativa Coamo, pois o produtor já adquiriu a 

semente tratada. 

De acordo com o informado pelo Sr. Edinaldo, na propriedade em 

estudo não se utiliza inoculantes com bactérias fixadoras de nitrogênio, 

denominadas Bradyrhizobium, para a cultura da soja. 

 

2.23.1.4 Adubação e calagem  

Para realizar a adubação corretamente, é necessário inteirar-se das 

características químicas e físicas do solo, e se faz imprescindível 
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conhecer seu histórico, como também realizar análises químicas 

periódicas. 

A adubação na propriedade não é feita com base em análises 

químicas laboratoriais do solo, e estas análises apenas são realizadas a 

cada dois anos porque são exigidas para realizar financiamentos de 

custeio junto a Banco do Brasil. Assim, a adubação no Sitio Água da 

Esperança não é feita sob critério técnico, e utiliza-se formulados e doses 

de acordo com os preços de campanhas sugeridos pelo mercado, e 

também de acordo com adubações realizadas em safras anteriores. A 

adubação adotada para a cultura da soja na safra 2016/2017 foi de 210 

kg/ha do formulado 06-35-06 (N-P-K), no sulco de plantio.  

De acordo com informações do Sr. Edinaldo, a calagem no Sitio 

Água da Esperança não é realizada à 05 anos. 

 

2.23.1.5 Plantas invasoras e método de controle  

As plantas invasoras causam grandes problemas na cultura da soja, 

e as perdas serão signif icativas de acordo com a invasora e grau de 

infestação. A cultura é prejudicada pelo fato da invasora realizar uma 

competição por água, nutrientes e luz solar, além do fato de prejudicar o 

processo de colheita, como também danificar a qualidade dos grãos. 

Através de visita na área e informações dadas pelo produtor as 

principais plantas invasoras identificadas foram capim-amargoso (Digitaria 

insularis), buva (Conyza bonariensis), corda-de-viola (Ipomoea 

grandiofolia), Picão- preto  (Bidens pilosa), Losna-branca (Parthenium 

hysterophorus L.).  

Para o controle das plantas invasoras da propriedade em estudo, 

foram realizadas duas aplicações, uma pré-emergente e outra pós-

emergente. A pré-emergente foi realizada 10 dias antes do plantio, com a 

aplicação do herbicida Roundup (Glifosato) que é um inibidor da síntese 

da EPSPS, na dosagem de 3,0 L/ ha, em conjunto com este herbicida o 

produtor  utilizou o Aminol 806 (2,4-D, Sal Dimetilamina), que é um 

mimetizador de auxina, na dosagem de 1,0 L/ha, mais Assist (óleo 

mineral) na dose de 0,5 L/ ha. 
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Para o controle pós-emergente, realizado dois dias após o plantio, 

foi utilizado o herbicida Gramocil (Paraquate+Diurom), inibidor do 

Fotossistema I, na dosagem de 3,0 L/ha, em conjunto com este herbicida 

o Sr. Edinaldo utilizou o Select 240 EC (Cletodim), inibidor da síntese da 

ACCase, na dosagem de 0,5 L/ha,  mais óleo Assist 0,5 L/ha. Em ambas 

as aplicações utilizou-se 150 L/ha de calda. As operações de pulverização 

relatadas foram efetuadas pelo pai do proprietário o Sr. Waldemar, 

utilizando maquinários e implementos da propriedade. 

 

2.23.1.6 Principais pragas e métodos de controle  

De acordo com relatos do proprietário a principal praga de grande 

importância encontrada foi o Percevejo marrom (Euchistos heros). Não 

houve ataque significativo de lagartas à cultura, pelo fato que este cultivar 

possui a tecnologia Intacta, sendo assim resistente a esta praga. Para 

avaliação de pragas presentes na cultura, e nível de infestação, foi 

realizado pano de batida por profissionais da cooperativa Coamo que 

presta assistência técnica na propriedade em estudo. Ao realizar o pano 

de batida e o mesmo apresentar dois ou mais percevejos adultos, deve-se 

realizar o controle. 

Para o controle dos percevejos, principalmente o percevejo marrom 

(Euchistos heros), foram realizadas três aplicações do inseticida Connect 

(Imidachoprid) na dose de 0,75 L/ ha, cada, sendo a primeira realizada no 

estádio reprodutivo R3, e as outras duas aplicações foram efetuadas com 

intervalo de 10 dias. As operações de pulverização relatadas foram 

efetuadas pelo pai do proprietário o Sr. Waldemar, utilizando maquinários 

e implementos da propriedade. 

 
2.23.1.7 Principais doenças e métodos de controle   

De acordo com informações do proprietário, a cultura da soja safra 

2016/2017 não apresentou nenhum tipo de doença. O Sr. Edinaldo tem a 

metodologia de realizar aplicação preventiva de fungicidas para a 

prevenção da ferrugem asiática. Para a safra 2016 o produtor efetuou 

duas aplicações do fungicida Orkestra (estrobilurina e carboxamida), que 

possui ação protetiva e sistêmica. A primeira aplicação ocorreu no estagio 
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R1 (início do florescimento), na dose 0,2 L/ha, de Orkestra, mais Assist 

(óleo mineral) na dosagem de 0,5 L/ha. A segunda aplicação foi efetuada 

20 dias após a primeira, utilizando o mesmo fungicida, e mesma dosagem 

da aplicação anterior, e o mesmo óleo mineral, com a mesma dosagem 

utilizada na primeira aplicação. As operações de pulverização relatadas 

foram efetuadas pelo pai do proprietário o Sr. Waldemar, utilizando 

maquinários e implementos da propriedade. 

Observa-se com os dados levantados a respeito de pulverizações de 

defensivos agrícolas, que o Sr. Edinaldo não realiza rotação de 

ingredientes ativos, o que pode ocasionar resistência de patógenos, 

pragas e plantas invasoras. 

 

2.23.1.8 Colheita e produtividade 

Na propriedade estudada o processo de colheita é terceirizada, pelo 

fato da mesma não possuir colhedora de grãos. A colheita da soja safra 

2016/2017 foi realizada entre os dias 03 e 05 de fevereiro de 2017, com 

umidade de 16%. A produtividade obtida foi de 3.720 kg/ha, ou seja, 62 

sacas. 

 

2.23.1.9 Transporte e comercialização  

  A propriedade em estudo não possui veículo para efetuar o 

transporte de sua produção, assim, esse serviço é terceirizado. Toda a 

produção de soja do sítio Água da Esperança, obtida na safra 2016/2017, 

ou seja, 1876 sacas de 60Kg, foram entregues e comercializadas na 

Cooperativa Agroindustrial Coamo. Segundo o produtor, a totalidade da 

produção de soja safra 2016/2017 foi comercializada pelo valor de 

R$68,00 /saca de 60 Kg.     

 

2.23.1.10 Custo de produção da soja, safra 2016/2017  

Os custos de aquisição dos insumos necessários para o cultivo da 

soja safra 2016/2107, estão descritos no quadro 10. 

Quadro 10. Custos dos insumos para a produção da soja 

Insumo Volume/ha Total Utilizado Valor Unitário Valor Total (R$) 
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...cont. Quadro 10 

Semente de soja TMG 
7062 IPRO + Trat. Ind. 

1,24 saca 38 309,00 11.742,00 

Adub. Form. 06-35-06 210 kg 6.352,50 kg 1.550,00 (ton) 9.846,38 

Roundup (Glifosato) 3,0 L 90,75 L 468,61 (20 L) 2.126,32 

Aminol 806 1,0 L 30,25 L 391,39 (20 L) 592,00 

Óleo Assist 0,5 L 60,5 L 14,60 (litro) 883,30 

Gramocil 3,0 L 90,75 L 672,53 (20 L) 3.051,60 

Select 240 EC 0,50 L 15,125 L 115,00 (litro) 1.739,38 

Connect 0,75 L 68,07 L 45,50 (litro) 3.097,19 

Orkestra 0,35 L 21,17 L 1.210,30 (5 L) 5.124,41 

TOTAL                                                                        38.202,58 
Fonte: Trabalho de campo 2017. 

 

No quadro 11 estão descritos os custos das operações de plantio e 

pulverizações, da cultura da soja safra 2016/2017. 

Quadro 11 – Descrição dos custos com pulverizações e plantio, soja 2016/2017. 
Descrição Especificações V.U./ha (R$) Qtde (ha) Valor R$ 

 
CUSTOS VARIÁVEIS 

A – OPERAÇÕES 
A.1. Pulverizações  – (2+3+2 = 07) 
 
Pulverização 

Trator New Holland 
TL 75 4x4 + 
Pulverizador de 
arrasto 18 metros 
2000 litros 

 
 

7,00 

(07) 
aplicações= 
R$211,75 

 
 

1.482,25 

A.2 Plantio Direto 
 
Plantio 

Semeadora Plant 
Center 07 linhas  

 
35,00 

 
30,25 

 
1.058,75 

 
Total 

    
2.541,00 

Fonte: Produtor 
 

Os valores gastos nas operações de colheita e transporte da cultura 

da soja safra 2016/2017, estão dispostos nos quadros 12 e 13. 

Quadro 12 – Descrição dos custos com a colheita, soja 2016/2017. 

Produto 
Total de sacas 

colhidas 
Porcentagem 

Custo total da 
operação (R$) 

Soja 1876 7% 8.929,76 

Fonte: Registros do Produtor. 
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Quadro 13 – Descrição dos custos com o transporte, soja 2016/2017. 

PRODUTO 
TOTAL de sacas 

(60 kg)  
Valor transporte 

(saca)  
Custo total da 
operação (R$) 

Soja 1876 1,00 1.876,00 

Fonte: Registros do Produtor. 
 

A depreciação de benfeitorias e maquinários da propriedade em 

estudo, se enquadraram como custos fixos, e devem ser contabilizados. 

No ano agrícola na propriedade cultiva-se duas safras, inverno e verão, 

desta forma a depreciação total supracitada, ou seja, R$9.034,68, será 

dividida em duas partes iguais, sendo que uma parte será contabilizada na 

safra verão, e a outra na safra inverno. Os respectivos valores de 

depreciação referente a safra de soja 2016/2017, estão expostos no 

quadro 14. 

Quadro 14 – Valores da depreciação de benfeitorias e maquinários, safra soja 2016/2017. 

Descrição Depreciação Total (R$) Depreciação ha/ano (R$) 

Casa 384,00 11,33 

Barracão 800,00 23,61 

Trator New Holland TL-75 1.250,00 36,89 

Semeadora Planti Center 833,34 24,60 

Pulverizador Jacto 1.250,00 36,89 

TOTAL 4.517,34 133,33 

Fonte: Autor, 2017. 

 

2.23.1.11 Receita e fluxo de caixa 

Os cálculos do lucro líquido obtido pela cultura do soja safra 

2016/2017 da propriedade estudada, foram efetuados considerando que a 

produção foi comercializada a R$68,00/saca 60Kg. Estes cálculos foram 

estimados de acordo com os valores descritos anteriormente,  e estão 

descritos na tabela 06.  

Tabela 06. Resultado da exploração da cultura de soja safra 2016/2017. 

Componente Valor (R$) % no faturamento 

A - Receita Total 127.568,00 100 

            B - Custo Total 56.066,68   43,95 
Lucro Total (A-B) 71.501,32   56,05 

Fonte: Registros das Cooperativas e do Produtor. 
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Os resultados da tabela 06 apontam que o soja safra 2016/2017 da 

propriedade estudada, que possui 30,25 hectares agricultáveis, a qual a 

cultura ocupou sua totalidade, proporcionou ao proprietário um lucro total 

de R$71.501,32. Sendo assim, infere-se que a lucratividade foi de 

R$2.363,68 por hectare. 

 
2.23.2 Cultura do Milho Segunda-Safra (Zea mays) 

O milho está entre os cereais mais produzidos mundialmente, 

participa ativamente da alimentação dos povos, e dos animais. É muito 

utilizado pelas indústrias, pois origina uma grande variedade de produtos 

com ótimas características nutricionais. (FANCELLI et al., 2004). 

  No Brasil o sistema produtivo de milho está mais especializado, 

produtores já obtém um patamar de produção acima de 12 toneladas por 

hectare. Este cenário tornou-se realidade devido a profissionalização dos 

produtores, que tem a disposição assistência técnica capacitada, e 

tecnologias ligadas a cultura, que tornam-se cada vez mais avançadas. 

(EMBRAPA, 2015). 

De acordo com a Embrapa, 2015, os altos índices produtivos da 

cultura do milho no Brasil, se dá pela implementação tecnológica, onde se 

destacam a utilização de híbridos com alto grau de melhoramento 

genético, resistentes a pragas e ao uso do herbicida glifosato. Reduziu-se 

o espaçamento de plantio, e aumentou a densidade, permitindo o melhor 

controle de plantas daninhas, maximizando o aproveitamento de água, luz 

e nutrientes pela cultura, e também minimizou-se processos erosivos. 

Outro fator de grande relevância para o sucesso na produção do milho, foi 

a melhoria na qualidade de sementes associada ao tratamento químico 

industrial. A otimização de maquinários utilizados, garantiu a maximização 

germinativa, e boa distribuição de sementes, proporcionando maior índice 

de sobrevivência de plantas do plantio a colheita. 

O plantio de milho brasileiro é realizado em dois períodos distintos, 

o de primeira safra (safra de verão), e o de segunda safra (safra de 

inverno, ou safrinha). Atualmente no período do verão cultiva-se soja, 

devido as melhores condições de comercialização, que proporcionam 

maior rentabilidade ao produtor. Este é um dos fatores que leva o 
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agricultor a plantar o milho na segunda safra, ainda que as condições não 

sejam as mais propícias para o estabelecimento da cultura. O 

aprimoramento do sistema de produção, e melhoramento genético dos 

materiais, resultaram na elevação do rendimento das lavouras de milho de 

segunda-safra. (EMBRAPA, 2015). Segundo a Conab (abril de 2014), no 

ano de 2014, no Brasil, o plantio de milho segunda safra foi 33,2% maior 

que o plantio de primeira safra, elucidando que a maioria dos agricultores 

opta por plantar o milho na safra de inverno.   

       

2.23.2.1 Época de plantio e cultivares utilizadas   

O plantio do milho no sítio Água da Esperança para a última safra de 

inverno, ano de 2016, ocorreu entre os dias 01 e 03 de março de 2016. A 

variedade utilizada foi o Híbrido AG 9030 VTPRO, da empresa Agroceres. 

Esta variedade possui porte de planta baixo, inserção de espiga baixo, 

ciclo superprecoce, excelente sistema radicular, alta qualidade de colmo. 

Possui tecnologias como Stay Green, onde o caule da planta permanece 

vivo e resistente até o ponto de maturidade fisiológica, e a tecnologia 

VTPRO 2, que garante resistência a lagartas. Foi semeada na área total 

agricultável da propriedade, 30,25 hectares.  

A opção por este híbrido se deu em função de algumas 

características do material, como por exemplo por apresentar ciclo 

superprecoce, a fim de antecipar a colheita e minimizar os riscos com 

geadas durante o ciclo da cultura. Outros fatores decisivos para a escolha 

do material, foi o alto teto produtivo, a sua sanidade foliar e tolerância a 

cercóspora, excelente qualidade de colmo, que auxilia na arquitetura e 

sustentação da planta, evitando tombamento, e o seu bom empalhamento, 

que dificulta a entrada de água na espiga e o estabelecimento de 

patógenos que causam danos aos grãos.  

O produtor não efetua o plantio de áreas de refúgio na cultura do 

milho, o que em longo prazo, pode prejudicar a eficiência da tecnologia BT 

(Bacillus thuringiensis), devido a possível obtenção de resistência das 

pragas à esta tecnologia. Área de refúgio é uma parte da área de plantio 

com uma população de plantas que não possuem a tecnologia BT. Nesta 

área de refúgio haverá proliferação de insetos suscetíveis a tecnologia, 
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que irão acasalar com insetos resistentes, originando insetos suscetíveis 

ao longo das futuras gerações. Este manejo reduzirá a população de 

insetos resistentes, o que proporcionará maior eficiência e durabilidade da 

tecnologia BT (Bacillus thuringiensis). (AGROCERES SEMENTES, 2016).  

 
2.23.2.2 Espaçamento e densidade populacional 

Para o plantio do milho safrinha do ano de 2016, utilizou-se o 

espaçamento de 0,45 m (quarenta e cinco centímetros) entre linhas, com 

uma densidade de 2,5 sementes por metro linear, o que equivale à uma 

população de 55.555,55 plantas por hectare. A população total de plantas 

por hectare foi utilizada de acordo com as recomendações previstas pela 

empresa detentora da variedade, onde estipula-se que o ideal de plantas 

para o plantio da safrinha deve estar entre 55.000,00 e 60.000,00 

plantas/ha. 

 

2.23.2.3 Tratamento de sementes  

O produtor não possui a relação de produtos utilizados no 

tratamento de sementes do milho plantado na safrinha de 2016. Ele relata 

que o tratamento do material foi realizado industrialmente pela 

Cooperativa Coamo, fornecedora da semente. 

  

2.23.2.4 Adubação  

Para realizar a adubação corretamente, é necessário inteirar-se das 

características químicas e físicas do solo, e se faz imprescindível 

conhecer seu histórico, como também realizar análises químicas 

periódicas. 

A adubação na propriedade não é feita com base em análises 

químicas laboratoriais do solo, e estas análises apenas são realizadas a 

cada dois anos porque são exigidas para realizar financiamentos de 

custeio junto a Banco do Brasil. Assim, a adubação no Sitio Água da 

Esperança não é feita sob critério técnico, e utiliza-se formulados e doses 

de acordo com os preços de campanhas sugeridos pelo mercado, e 

também de acordo com adubações realizadas em safras anteriores. A 
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adubação adotada para a cultura do milho safrinha 2016 foi de 206 kg/ha 

do formulado A10-15-15 (N-P-K), no sulco de plantio.  

 
2.23.2.5 Plantas invasoras e método de controle  

Através de visita a propriedade e informações dadas pelo produtor, 

as principais plantas invasoras identificadas foram buva (Conyza 

bonariensis), capim-amargoso (Digitaria insularis), corda-de-viola 

(Ipomoea grandiofolia), picão-preto (Bidens pilosa), trapoeraba 

(Commelina benghalensis).  

Para o controle das plantas invasoras identificadas, foi realizada 

uma aplicação pós-emergente, dez dias após o plantio da cultura. Foi 

aplicado o herbicida Primoleo (Atrazina) que possui ação sistêmica, na 

dosagem de 3,1 L/ ha, em mistura com Assist (óleo mineral), na dose de 

0,5 L/ ha. 

A operação de pulverização relatada foi efetuada pelo pai do 

proprietário o Sr. Waldemar, no período da manhã, utilizando maquinários 

e implementos da propriedade. 

 

2.23.2.6 Principais pragas e métodos de controle  

De acordo com relatos do proprietário, a cultura não teve problemas 

com ataque de lagartas. Isto se dá pelo fato da variedade cultivada 

possuir tecnologia BT (Bacillus thuringiensis), que proporciona um 

controle eficaz desta praga. O Sr. Ednaldo informou que teve problemas 

após a emergência da cultura, com o Percevejo marrom (Euchistos heros), 

e Percevejo-verde (Nezara viridula).  

Para o controle dos percevejos, principalmente o percevejo marrom 

(Euchistos heros), foram realizadas duas aplicações do inseticida Connect 

(Imidachoprid) na dose de 1 L/ ha, cada, sendo a primeira realizada dez 

dias após o plantio da cultura, e a outra aplicação foi efetuada com 

intervalo de 10 dias.  

 

2.23.2.7 Principais doenças e métodos de controle   

A variedade utilizada pelo produtor, AG9030 VTPRO, não 

apresentou nenhuma doença, segundo seus relatos. Realizou-se apenas 
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uma aplicação preventiva de fungicida, no intuito de impedir a infecção da 

cultura pela Ferrugem-polissora (Puccinia polysora), o que comprometeria 

o limbo foliar da planta, e consequentemente prejudicaria processos 

fotossintéticos, reduzindo o enchimento de grãos. Esta aplicação 

preventiva foi efetuada no estádio fisiológico V3 (três folhas 

desenvolvidas), utilizado o fungicida de ação sitêmica Abacus 

(PIRACLOSTROBINA/EPOXICONAZOL), dos grupos químicos 

estrubilurina e triazol, na dosagem de 0,35 L/ha, mais Assist (óleo 

mineral), na dosagem de 0,5 L/ha. Esta aplicação ocorreu no período da 

manhã, sendo efetuada pelo pai do proprietário, o Sr. Waldemar. 

 

2.23.2.8 Colheita e produtividade 

A colheita do milho segunda-safra 2016 foi realizada entre os dias 

27 e 29 de junho de 2016, com umidade de 22%. A produtividade obtida 

foi de 4.200 kg/ha, ou seja, 70 sacas. 

 

2.23.2.9 Custo de produção do milho segunda-safra  

Os custos de aquisição dos insumos necessários para o cultivo do 

milho segunda-safra 2016, estão descritos no quadro 15. 

 
Quadro 15 - Custos dos insumos para a produção do milho segunda-safra 2016. 

Insumo Volume/ha Total Utilizado Valor Unitário Valor Total (R$) 

Semente de milho AG 
9030 VTPRO2 + Trat. 

Ind. 
1,03 sacas 31 sacas 466,60 14.464,60 

Adub. Form. A10-15-15 206 kg 6.231,50 kg 1.205,00 (ton) 7.508,96 

Primoleo (Atrazina) 3,1 L 93,8 L 17,00 (litro) 858,27 

Óleo Assist 0,5 L 30,25 L 14,00 (litro) 423,50 

Connect 0,75 L 68,07 L 41,00 (litro) 2.790,87 

Abacus 0,350 L 10,5 L 179,00 (litro) 1.879,50 

Total                                                                           R$ 27.925,70 
Fonte: Trabalho de campo 2017. 
 

No quadro 16 estão descritos os custos das operações de plantio e 

pulverizações, da cultura do milho segunda-safra 2016. 
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Quadro 16 – Descrição dos custos com pulverizações e plantio, milho segunda-safra 2016. 
Descrição Especificações V.U./ha (R$) Qtde (ha) Valor R$ 

 
CUSTOS VARIÁVEIS 

A – OPERAÇÕES 
A.1. Pulverizações  – 04 
 
Pulverização 

Trator New Holland 
TL 75 4x4 + 
Pulverizador 18 
metros  - 2000 litros 

 
7,00 

(04) 
aplicações= 
R$121,00 

 
847,00 

A.2 Plantio Direto 
 
Plantio 

Semeadora Plant 
Center 07 linhas  

 
35,00 

 
30,25 

 
1.058,75 

 
Total 

    
1.905,75 

Fonte: Produtor 
 

Os valores gastos nas operações de colheita e transporte do milho 

segunda-safra 2016, estão dispostos nos quadros 17 e 18. 

 

Quadro 17 – Descrição dos custos com a colheita, milho segunda-safra 2016. 

Produto 
Total de sacas 
(60kg) colhidas 

Custo /ha (sacas 
60 kg) 

Custo total da 
operação (R$) 

Milho 2118 6  4.900,50 

Fonte: Registros do produtor. 
 

Quadro 18 – Descrição dos custos com o transporte, milho segunda-safra 2016. 

PRODUTO TOTAL de sacas  
Valor transporte 

(saca)  
Custo total da 
operação (R$) 

Milho 2118 1,00 2118,00 

Fonte: Registros do Produtor. 
  

Como já descrito, os custos fixos de depreciação de maquinários e 

benfeitorias da propriedade estuda, foram divididos em duas partes 

homogêneas, onde uma foi atribuída para a cultura da soja, e a outra será 

atribuída para a cultura do milho segunda-safra 2016. Estes valores estão 

expressos no quadro 19. 

 
Quadro 19 – Valores da depreciação de benfeitorias e maquinários, milho segunda-safra 2016 

Descrição Depreciação Total (R$) Depreciação ha/ano (R$) 

Casa 384,00 11,33 

Barracão 800,00 23,61 

Trator New Holland TL-75 1.250,00 36,89 

Semeadora Planti Center 833,34 24,60 
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...Cont. Quadro 19. 

Pulverizador Jacto 1.250,00 36,89 

TOTAL 4.517,34 133,33 

Fonte: Autor, 2017. 

 

2.23.2.10 Receita e fluxo de caixa 

Os cálculos do lucro líquido obtido pela cultura do milho segunda-

safra 2016 da propriedade estudada, foram efetuados considerando que a 

produção foi comercializada a R$27,00/saca 60Kg. Estes cálculos foram 

estimados de acordo com os valores descritos pelo Sr. Edinaldo, os quais 

ele anota para ter um controle geral das receitas e despesas da 

propriedade a cada safra. Os resultados obtidos estão expressos na 

tabela 07.  

Tabela 07 - Resultado da exploração da cultura de milho segunda-safra 2016. 
Componente Valor (R$) % no faturamento 

A - Receita Total 57.186,00 100 

            B - Custo Total 41.367,29 72,34 
Lucro Total (A-B) 15.818,71 27,66 

Fonte: Registros das Cooperativas e do Produtor. 
 

Os resultados da tabela 07, apontam que o milho segunda-safra 

2016 da propriedade estudada, proporcionou ao proprietário um lucro total 

de R$15.818,71, com uma lucratividade de R$522,93 por hectare.  

 
2.23.3 Lucratividade do sitio Água da Esperança, safras 2016/2017 

A receita total obtida no sítio Água da Esperança, foi calculada 

durante as safras 2016/2017, nas culturas de soja e milho segunda safra. 

Estes dados são referentes ao milho segunda-safra 2016, e soja safra 

2016/2017. Estes resultados estão expressos na tabela 08. 

 
Tabela 08 - Resultados da Lucratividade do Sítio Água da Esperança, safras 2016/2017. 

Componente Valor (R$) % no faturamento 

A - Receita da cultura da soja 71.501,32 81,88 
B - Receita da Cultura do Milho 
Safrinha 

15.818,71  
18,12 

Lucro Total  87.320,03 100 
Fonte: Registro do proprietário. 
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Com o resultado obtido, infere-se que a propriedade em estudo 

obteve uma receita total de R$87.320,03, durante o período de cultivo do 

milho segunda-safra 2016, e cultivo da cultura da soja safra 2016/2017, 

com uma lucratividade de R$2.886,61 por hectare, neste ano agrícola. A 

cultura da soja safra 2016/2017 correspondeu a 81,88 % do total da 

lucratividade obtida, e a cultura do milho segunda-safra 2016, 

correspondeu a 18,12 %. Assim elucida-se que a cultura da soja é a fonte 

de maior rentabilidade do sítio Água da Esperança. 
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3 DIAGNÓSTICO 

O diagnóstico dos fatores favoráveis e desfavoráveis do sítio Água 

da Esperança, a seguir relatados, interferem diretamente e indiretamente 

na lucratividade da propriedade. Estes fatores foram identificados e 

embasados através dos dados obtidos no levantamento.  

Esta fase do trabalho, o diagnóstico, visa identificar os pontos 

positivos e também os pontos que necessitam serem melhorados, no 

intuito de aumentar a produtividade e rentabilidade da propriedade, 

proporcionando uma maior receita ao proprietário. 

 

3.1 PONTOS FAVORÁVEIS 

3.1.1 Localização da Propriedade 

O sítio Água da Esperança tem boa localização, estando a poucos 

quilômetros das cooperativas do Município, as quais o proprietário é 

cooperado. O acesso a propriedade se dá em sua maior parte por uma 

rodovia municipal bem conservada, e estrada rural cascalhada, o que 

facilita o trafego de máquinas e implementos agrícolas, e também auxilia 

no escoamento da produção da propriedade. 

 
3.1.2 Solos 

Os parâmetros descritos na análise química de solo da propriedade, 

demonstram que o teor de nutrientes estão em um nível satisfatório para a 

obtenção de uma boa produtividade das culturas que são cultivadas, 

necessitando apenas de adubação de manutenção. 

 

3.1.3 APP e Reserva Legal 

As áreas de preservação permanente da propriedade, sendo mata 

ciliar do córrego que limita-se com a propriedade, e da mina d’água, estão 

de acordo com as normas do Novo Código Florestal, não havendo 

necessidade de mudanças.  

A propriedade em estudo não precisa recompor os 20% de 

vegetação referente a Reserva Legal. Conforme o Novo Código Florestal, 

propriedades com área inferior a quatro módulos fiscais, que é o caso da 

propriedade em estudo, ficam dispensadas dessa obrigatoriedade. 
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3.1.4 Clima da Região 

O clima da região onde a propriedade encontra-se localizada, possui 

um alto índice pluviométrico bem distribuído durante o ano, e 

temperaturas adequadas ao cultivos de lavouras de verão e inverno, com 

baixa incidência de geadas. Estes fatores proporcionam um bom 

desenvolvimento das culturas, e boa produtividade. 

 

3.1.5 Híbridos e Cultivares utilizados 

O Sr. Edinaldo utiliza híbridos de milho e cultivares de soja com alta 

tecnologia, com bom potencial produtivo, e bem adaptados a região, que 

proporciona bons índices produtivos. 

 

3.1.6 Armazenagem de Embalagens de Defensivos 

A propriedade possui um local em anexo ao barracão de máquinas, 

onde são armazenadas estas embalagens dos defensivos, que depois de 

passarem por tríplice lavagem são devolvidas as cooperativas. 

  

3.1.7 Recursos Hídricos 

A propriedade limita-se na sua parte inferior com o Rio Água da 

Esperança, mas as atividades agrícolas dispõem da água proveniente de 

uma mina localizada próxima a sede. A água possui boa qualidade e pH 

quase neutro, proporcionando boa qualidade de calda para as 

pulverizações. 

 

3.1.8 Práticas de Conservação de solo 

Na propriedade utiliza-se praticas conservacionistas de caráter 

edáfico, vegetativo e mecânico. As culturas são implantadas com 

adubação de manutenção, o que previne o depauperamento do solo. 

Utiliza-se o sistema de plantio direto. A semeadura é realizada em 

contorno, em conjunto aos terraços, evitando possíveis erosões. 

 
3.1.9 Maquinários e Implementos 

A propriedade dispõe de bons maquinários e implementos agrícolas, 

que são suficientes para suprir a demanda de atividades realizadas. 
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3.1.10 Manutenção de Maquinários e Implementos 

O Sr. Edinaldo realiza periodicamente a manutenção preventiva dos 

maquinários e implementos agrícolas da propriedade, mantendo-nos em 

boas condições, evitando falhas e quebras durante as atividades 

agrícolas.  

 

3.2 PONTOS DESFAVORÁVEIS 

3.2.1 Inoculação da Semente de Soja 

Conforme informado pelo Sr. Edinaldo, na propriedade em estudo 

não é feita a inoculação das sementes para a semeadura da soja com 

bactérias fixadoras de nitrogênio (Bradyrhizobium).  

 

3.2.2 Ausência de Área de Refúgio 

Área de refúgio, é uma parte da área de plantio com uma população 

de plantas que não possuem a tecnologia Bt. Nesta área de refúgio haverá 

proliferação de insetos suscetíveis a tecnologia, que irão se reproduzir, 

originando insetos suscetíveis. Este manejo reduzirá a população de 

insetos resistentes, mantendo a eficiência e durabilidade da tecnologia BT 

(Bacillus thuringiensis). (SEMENTES AGROCERES, 2016). 

Na propriedade em estudo não é realizada esta pratica de plantio de 

área de refúgio, podendo ocasionar a perda de durabilidade e eficiência 

da tecnologia BT, devido ao aumento de resistência dos insetos.  

 

3.2.3 Rotação de Princípio Ativo em Pulverizações 

De acordo com dados obtidos no levantamento, constatou-se que a 

maioria das aplicações de defensivos agrícolas realizadas na propriedade, 

utiliza apenas um princípio ativo. Este manejo pode ocasionar o aumento 

da resistência de pragas, doenças e plantas daninhas a estas moléculas, 

dificultando o controle e erradicação. 

 

3.2.4 Utilização de EPI’s 

Na propriedade os EPI’s são utilizados de maneira inadequada, pois 

apenas as luvas são utilizadas para o manuseio e aplicação dos 
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defensivos agrícolas, podendo ocorrer intoxicação do aplicador, 

oferecendo-lhe graves riscos a sua saúde. 

 

3.2.5 Análise de Solo 

As análises de solo da propriedade não são realizadas de maneira 

correta, realiza-se apenas para fins de obtenção de crédito agrícola. 

Desta forma não são consideradas as reais condições de fertilidade do 

solo, como também, se há a necessidade de realizar uma adubação de 

correção, ou apenas adubação de manutenção. 

 

3.2.6 Adubação Nitrogenada de Cobertura no Milho  

A cultura do milho extrai grandes quantidades de nitrogênio, sendo 

assim, para alcançar alta produtividade, se faz necessário a utilização de 

adubação nitrogenada em cobertura para complementar as quantidades 

supridas pelo solo (EMBRAPA, 2012). 

Na propriedade em estudo, segundo o Sr. Edinaldo, a prática de 

adubação nitrogenada em cobertura no milho não é realizada.  

  

3.2.7 Compactação do Solo 

De acordo com a análise de compactação de solo realizada com o 

auxílio de um penetrômetro, foi constatado que entre 5 e 20 centímetros, o 

solo da propriedade apresenta um nível intermediário de compactação, 

estando acima do tolerável. 

 

3.2.8 Adjuvantes 

A propriedade não utiliza adjuvantes nas aplicações de defensivos 

agrícola. Alguns fatores, como temperatura, velocidade do vento, UR%, 

podem interferir no momento das pulverizações, diminuindo a eficiência 

dos agroquímicos utilizados. Assim, estes adjuvantes tem a função de 

minimizar estas interferências, aumentando a eficiência dos produtos.    

 
3.2.9 Rotação de Culturas 

Na propriedade em estudo, não realiza-se a rotação de culturas, 

apenas a sucessão, intercalando a soja e o milho. A falta desta prática 
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pode aumentar o índice de pragas e doenças da área, e também provocar 

a degradação física, química e biológica do solo, e um consequente 

decréscimo de produtividade das culturas.    
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4 PLANEJAMENTO 

O planejamento agrícola, segundo Milton C. C. Campos et al. 

(2009), pode ser considerado como uma prática realizada pelos 

produtores rurais, que tem por finalidade elevar a produtividade e o 

rendimento das culturas, de maneira a maximizar os lucros e reduzir os 

custos de produção, visando desta maneira identificar e erradicar os 

possíveis fatores que interfiram negativamente no sistema produtivo. 

 Para a realização do planejamento do sítio Água da Esperança, a 

princípio foi feito um levantamento da propriedade, relatando todas suas 

características, e metodologias utilizadas pelo Sr. Edinaldo para a 

execução das atividades agrícolas. 

Após o levantamento de dados e técnicas utilizadas na propriedade 

em estudo, foi realizado um diagnóstico apontando os pontos favoráveis e 

desfavoráveis da mesma. Deste modo foi possível realizar o planejamento 

para a propriedade, no qual o Sr. Edinaldo teve participação.  

Este planejamento tem por finalidade propor técnicas que venham 

melhorar os pontos desfavoráveis da propriedade, utilizando seus pontos 

favoráveis neste processo, no intuito de realizar um manejo sustentável na 

propriedade, diminuindo os custos, aumentando as receitas e 

consequentemente maximizando os lucros.  

 
4.1 INOCULAÇÃO DAS SEMENTES DE SOJA 

A fixação biológica de nitrogênio que acontece entre a simbiose 

entre raízes de soja e bactérias do gênero Bradyrhizobium, fornece o 

nitrogênio que a cultura da soja demanda durante seu ciclo para alcançar 

uma produtividade média de 3.600 Kg/ha, e proporciona de 20 a 30Kg/ha, 

de nitrogênio para a próxima cultura (Fundação MS, 2014/2015). 

Realizando a inoculação reduz-se os custos na cultura da soja com 

adubos nitrogenados, e também minimiza-se os impactos ambientais 

ocorridos devido ao uso destes adubos. Desta maneira, utilizando este 

manejo, é possível alcançar altos níveis de produtividade para a cultura, 

de maneira mais sustentável, e ainda reduzir os custos de produção. 
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Os métodos utilizados na inoculação das sementes de soja, estarão 

descritos no item “implantação da cultura da soja”.  

 

4.2 ÁREAS DE REFÚGIO 

 Tendo em vista que o Sr. Edinaldo faz uso de variedades e 

cultivares de milho e soja que possuem a tecnologia “Bt” (Bacillus 

thuringiensis) em sua propriedade, é necessário a utilização de áreas de 

refúgio para a manutenção da tecnologia.  

De acordo com Zancanaro, Orlando et al, (2012), para a cultura do 

milho recomenda-se 10% da área ao plantio de uma variedade 

convencional, e que esta esteja no máximo a 800 metros da cultura que 

possui a tecnologia Bt.  

Para a cultura da soja a recomendação é de 20% da área de plantio, 

destinada ao cultivo de uma cultivar sem a tecnologia Bt. A maneira e a 

posição do refúgio serão conforme as características da propriedade. 

(EMBRAPA, 2016).  

Ao associar plantas com e sem a tecnologia Bt em áreas de plantio, 

estará aumentando a longevidade da tecnologia, e minimizando a 

possibilidade do crescimento da população de insetos resistentes 

(ZANCANARO, ORLANDO et al, 2012).   

 A variedade e cultivar de milho e soja que serão recomendados para 

a utilização na área de refúgio, serão explícitos nos itens que descrevem 

a implantação de cada cultura.  

 

4.3 ROTAÇÃO DE PRINCÍPIO ATIVO EM PULVERIZAÇÕES 

A rotação de princípio ativo em pulverizações, é um método no qual 

objetiva-se minimizar o surgimento de organismos biótipos, resistentes às 

moléculas dos defensivos agrícolas (EMBRAPA, 2013). 

Com os dados obtidos através do levantamento da propriedade em 

estudo, constatou-se que o Sr. Edinaldo não realiza a rotação de princípio 

ativo de defensivos agrícolas em grande parte das pulverizações 

realizadas na propriedade. De acordo com a Embrapa (2013), este manejo 

pode ocasionar um aumento na pressão de seleção de organismos, que 



  67 

possivelmente irão criar resistência aos mecanismos de ação dos 

defensivos, tornando-os ineficientes. 

A recomendação da utilização de diferentes princípios ativos, para a 

maioria das aplicações realizadas na condução das culturas implantadas 

na propriedade, serão descritas durante o planejamento das mesmas.   

 
4.4 UTILIZAÇÃO CORRETA DE EPI’S (EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 

INDIVIDUAL) 

Os agroquímicos são produtos tóxicos, que manuseados de forma 

inadequada oferecem grandes riscos a saúde humana. De acordo com a 

Andef (2016), estes produtos, apesar de serem minuciosamente 

estudados, precisam ser utilizados de forma racional, somente quando 

necessário, e de maneira adequada.  

As maiores preocupações na utilização de defensivos agrícolas, é 

com intoxicações do aplicador e resíduos que ficam nos alimentos. Se as 

normas de utilização de agroquímicos, como utilização correta de EPI’s, 

dose e período de carência, forem seguidas, conforme prescrição dos 

fabricantes dos produtos, efeitos colaterais indesejáveis não devem 

ocorrer (ANDEF, 2016). 

Para que um equipamento seja considerado EPI, devem possuir um 

Certif icado de Aprovação (CA), do Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE). A Lei 6.514/77 é a que institui a obrigatoriedade do CA, e garante 

que o equipamento é um EPI. (ANDEF). 

Com informações fornecidas pelo Sr. Edinaldo, foi evidenciado que 

na propriedade em estudo, não se faz a utilização correta de E.P.I’s para 

a aplicação de defensivos agrícolas, somente luvas são utilizadas no 

manuseio destes produtos. Desta forma, este planejamento propõe a 

utilização correta desses equipamentos durante as aplicações realizadas 

na propriedade. 

Para o manuseio de agrotóxicos os EPI’s são compostos por luvas, 

botas, tocas árabes, respiradores, calça, jaleco, viseira facial e avental. O 

tecido deve ser impermeável, evitando a absorção de gotículas de 

agrotóxico (JACTO,2017).  
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Segundo a Jacto (2017), estatísticas apontam que 90% dos casos 

de intoxicação por agrotóxicos ocorrem por absorção via pele, 5% via oral 

e 2% por via respiratória. Desta forma se faz imprescindível a utilização 

completa de EPI, e que este seja de qualidade, evitando assim possíveis 

intoxicações.   

Os equipamentos de proteção individual podem ser comprados em 

lojas especializadas, ou na cooperativa com a qual o produtor trabalha. 

 

4.5 ANÁLISE DE SOLO 

Na propriedade em estudo, a coleta da amostra de solo para a 

análise, não é feita de maneira adequada, visto que realiza-se este 

procedimento apenas para fins de liberação de crédito agrícola. Diante 

disso, este planejamento tem a finalidade de propor a realização da 

análise de fertilidade, periodicamente (a cada 2 anos), através de critérios 

técnicos, com intuito de definir o formulado e a dosagem correta, trazendo 

economia e aumento da margem de lucro para o produtor. 

O solo é a base de sustentação e fonte de onde as plantas 

absorvem os nutrientes necessários para seu desenvolvimento. Desta 

forma, é necessário realizar um acompanhamento periódico de sua 

fertilidade, através de análises químicas, verif icando a disponibilidade de 

nutrientes e a possível presença de elementos tóxicos às plantas 

(BERNARDES; ET AL, 2012).  

O único método que permite conhecer a capacidade do solo em 

suprir as necessidades nutricionais da plantas, mesmo antes ao plantio, é 

a análise de solo. Este procedimento é o mais simples e econômico para 

levantar as características de fertilidade do solo, possibilitando uma 

correta recomendação de correção e adubação para as culturas, visando 

obter uma maior lucratividade.  (CARDOSO; FERNANDES, 2009). 

Para uma maior credibilidade da análise de solo, que tenha por 

finalidade auxiliar a recomendação de fertilizantes e corretivos, é 

necessário ter rigoroso controle na coleta da amostra, interpretação dos 

resultados e recomendação de fertilizantes e corretivos. 
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4.5.1 Coleta da Amostra 

A divisão da área da propriedade deve ser em talhões homogêneos, 

de no máximo 10 ha. O coletor deve andar em ziguezague, e retirar pelo 

menos 20 subamostras da área total do talhão, utilizando um trado de 

rosca, livre de restos vegetais ou pedras. A profundidade deve ser entre 

0-20 cm, entre as linhas de semeadura. Estas amostras coletadas devem 

ser misturadas em um recipiente limpo, para formar a amostra composta, 

que conterá cerca de 300 gramas. Esta amostra deve ser colocada em um 

saco plástico limpo, identificada com os dados da propriedade e 

proprietário, e encaminhada ao laboratório para que seja realizada a 

análise. (CARDOSO; FERNANDES, 2009). 

 

4.5.2 Interpretação de Resultados e Recomendações 

 O resultado da análise de solo da propriedade, deve ser interpretada 

por um profissional da área, que seja capacitado a este fim, e de sua 

confiança. 

 A partir desta interpretação, o profissional recomendará o melhor 

manejo a ser aplicado, de acordo com a situação atual do solo, e as 

necessidades nutricionais da cultura a ser implantada. 

 Conforme resultados apresentados na análise química do solo da 

propriedade estudada, verificou-se que, pelo fato do V%, ou saturação por 

bases do solo estar em 66,86%, muito próximo ao recomendado pela 

EMBRAPA, sendo 70%, para culturas anuais, e os principais nutrientes 

apresentarem-se altos, neste momento, não há necessidade de realizar-se 

adubação de correção, mantendo-se assim o sistema de adubação de 

manutenção. Porém, recomenda-se que análises de solo sejam efetuadas 

periodicamente, e caso haja um decréscimo do valor destes nutrientes, 

aplicar o devido manejo.   

 

4.6 ADUBAÇÃO NITROGENADA NA CULTURA DO MILHO 

 A cultura do milho sofre grandes influências quando submetida a 

algum tipo de estresse, dentre eles, destaca-se a baixa fertilidade dos 

solos. O nitrogênio (N) é considerado um nutriente essencial para o 
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incremento de produtividade das culturas, porém os solos do Brasil, em 

sua maior parte, apresentam um baixo teor disponível deste nutriente. 

Desta forma, torna-se indispensável o uso da adubação nitrogenada para 

a condução desta cultura. (DARTORA, J. et al., 2013).  

 A propriedade em estudo, de acordo com relatos do Sr. Edinaldo, 

não faz uso da adubação nitrogenada para a cultura do milho. Diante 

disso, este planejamento propõe a prática da adubação nitrogenada, 

associada ao manejo e condução da cultura. A recomendação da 

quantidade, época e maneira de aplicação, serão descritos no item 

“adubação de cobertura”, na cultura do milho. 

 

4.7  MONITORAMENTO DA COMPACTAÇÃO DO SOLO    

De acordo com dados obtidos no levantamento, utilizando um 

penetrômetro modelo PLG 1020, constatou-se que de 0 a 5 centímetros  o 

solo da propriedade em estudo apresenta um nível tolerável de 

compactação (abaixo de 2500 kPa). Entre 7 a 20 centímetros de 

profundidade, o solo da propriedade apresenta um nível intermediário de 

compactação, pois nessa faixa a compactação variou de 2600 a 3600 kPa. 

Este nível intermediário de compactação presente na faixa entre 7 a 

20 centímetros, diminui a retenção de água do solo, as trocas gasosas, e 

o desenvolvimento radicular das plantas, prejudicando o desenvolvimento 

e produção das culturas (EMBRAPA, 2005). De acordo com A. N. Beulter e 

J.F. Centurion (2004), quando a resistência à penetração é de 0,85 Mpa, 

na camada de 0,05-0,15 m do solo, e o sistema radicular da planta sofre 

um decréscimo superior a 18%, há redução de produtividade na cultura da 

soja. 

A compactação do solo da propriedade é ocasionada principalmente 

pelo manejo empregado, sendo o sistema de plantio direto com a 

sucessão de culturas, onde cultiva-se soja na safra verão e milho na 

safrinha. Frente a isso, este planejamento recomenda ao produtor um 

monitoramento de produtividade nas próximas safras, juntamente com 

avaliação periódica de compactação do solo, a cada 2 anos. Caso haja um 

decréscimo considerável de produção pelas culturas, relacionado ao 
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aumento da compactação, o produtor deve considerar o uso de técnicas 

alternativas para minimizá-la. 

De acordo com Embrapa (2011), a rotação de culturas pode 

minimizar os índices de compactação do solo, melhorando suas condições 

físicas, químicas e biológicas, sendo assim uma ferramenta indispensável 

no sistema de plantio direto.  

Se a compactação intermediária, que foi constatada no solo da 

propriedade em estudo, não for minimizada com o uso do sistema de 

rotação de culturas, que será recomendada neste trabalho, o produtor 

pode utilizar a escarificação. Caso necessite utilizar a escarificação, a 

operação deve ser realizada no período de entressafra, após a colheita da 

cultura da soja, de maneira racional, com o solo em condição friável, fora 

do período de chuvas, precavendo processos erosivos.   

 

4.8 USO DE ADJUVANTES 

 Os adjuvantes são substâncias que se adicionadas à caldas de 

pulverização de defensivos agrícolas, tem a função de maximizar a 

eficiência do produto, facilitar a aplicação, e evitar possíveis problemas. 

(VARGAS, L; ROMAN, E. S., 2006). 

 De acordo com Vargas; Roman (2006), os adjuvantes aumentam o 

espalhamento superficial de gotas na folha da planta, aumentando a taxa 

de absorção do produto. Possui propriedades que aumentam a adesão, 

diminuem a velocidade de evaporação, quebra de tensão superficial da 

água, diminuição da deriva, aumento de translocação do produto na 

planta, redutor e estabilizador de pH da calda. 

 O Sr. Edinaldo informou que não faz uso de adjuvantes, pelo fato de 

não conhecer os reais benefícios do produto. Desta forma, este 

planejamento propõe o uso de um adjuvante testado e aprovado por 

diversos institutos de pesquisa. A intenção é melhorar as aplicações de 

defensivos agrícolas da propriedade, com intuito de maximizar o controle 

de doenças, pragas e plantas daninhas.   

 A recomendação da dose, e especif icações da utilização do 

adjuvante, serão descritas no decorrer do planejamento das culturas que 

serão implantadas na propriedade.  
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4.9 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ROTAÇÃO DE CULTURAS 

O sistema de rotação de culturas, pode ser definido como a 

alternância planejada de espécies vegetais, em uma mesma área, no 

decorrer do tempo, porém na mesma estação do ano. Neste sistema, 

normalmente utiliza-se culturas com sistemas radiculares diferentes, 

gramíneas e leguminosas. O intuito é a presente cultura deixar algum 

efeito benéfico ao solo, e também para cultura sucessora. (EMBRAPA, 

2007). 

 Estudos realizados no Estado do Paraná, apontam que o sistema de 

rotação de culturas, a longo prazo, aumenta o teor de matéria orgânica do 

solo, devido a maior cobertura pelas culturas e a ciclagem de nutrientes, 

diminui a fonte de inóculos de doenças, pragas e plantas daninhas, 

reestrutura o solo, e melhora suas condições físicas, químicas e 

biológicas (FRANCHINI, et al, 2011). 

O Sr. Edinaldo aponta que o motivo pelo qual não utiliza o sistema 

de rotação de culturas em sua propriedade, é a inviabilidade 

proporcionada por culturas que não provem renda, inclusas nesse 

sistema. Desta forma, desde a aquisição da propriedade utiliza-se o 

sistema de sucessão de culturas, onde cultiva-se soja na área total da 

propriedade na safra verão, e milho nas mesmas proporções no inverno. A 

cultura do trigo não é utilizada, segundo o produtor, devido a instabilidade 

e queda brusca de preços, e severidade de doenças, como a brusone 

(Pyricularia grisea), e giberela (Gibberella zeae).  

Diante disso, este planejamento vem propor um sistema mais 

sustentável de produção agrícola, incluindo um maior número de culturas 

a serem implantadas. Este sistema respeitará as possibilidades da 

propriedade, evitando prejudicar sua operacionalidade, almejando a 

otimização da lucratividade. A rotação de culturas será implantada de 

maneira gradativa, para isso, a propriedade será dividida em quatro 

talhões homogêneos, e o sistema terá quatro ciclos. A configuração da 

divisão dos talhões da propriedade estudada, esta na imagem ilustrada 

pela f igura 13. 
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Figura 13 - Imagem de satélite, para a divisão dos talhões da propriedade. 

 Para a safra verão a cultura da soja ocupara 3 talhões, pelo fato de 

ser a maior fonte de renda da propriedade, e o milho irá ocupar 1 talhão. 

Na safra de inverno 50% da área, ou seja, 2 talhões, serão ocupados por 

um consorcio de milho com brachiaria, 1 talhão será destinado para a 

cultura do trigo, e 1 talhão será plantado nabo forrageiro. Esta distribuição 

de culturas para a safra de inverno terá o milho em consorcio com 

brachiaria em 2 talhões, devido ao fato do produtor ter maior experiência e 

confiança nessa cultura. O trigo, devido ao maior índice de riscos 

envolvendo a cultura, será implantado apenas em 1 talhão a cada ciclo. O 

outro talhão será feito cobertura verde, utilizando a cultura do nabo, que 

durante o ciclo de rotação irá ser implantado em todos os talhões.  

O sistema de rotação de culturas proposto para a propriedade em 

estudo, terá início na safra verão 2017/2018, e término na safra inverno 

de 2021, totalizando 4 ciclos de cultivo. Ao final do sistema, as culturas 

sugeridas, terão sido implantadas em todos os talhões, concluindo assim 

a rotação de culturas na propriedade. 

O esquema no qual o sistema de rotação de culturas proposto, irá 

compor os talhões da propriedade em estudo, elucidando quando e como 

cada cultura será estabelecida, sendo divididas em safra verão e safra 

inverno,  esta descrito no quadro 20, abaixo apresentado. 
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  Quadro 20. Esquema do Sistema de Rotação de Culturas 

Ciclos Safra/ Ano Talhões Culturas 

I, II e III Soja 
Verão 2017/2018 

IV Milho 

I e II Milho + Brachiaria 

III Trigo 

1° ciclo 

Inverno 2018 

IV Nabo  

I,II e IV Soja 
Verão 2018/2019 

III Milho 

I e IV Milho + Brachiaria 

II Trigo 

2° ciclo 

Inverno 2019 

III Nabo  

III, IV e I Soja 
Verão 2019/2020 

II Milho 

III e IV Milho + Brachiaria 

I Trigo 

3° ciclo 

Inverno 2020 

II Nabo  

II,III e IV Soja 
Verão 2020/2021 

I Milho 

II e III Milho + Brachiaria 

IV Trigo 

4° ciclo 

Inverno 2021 

I Nabo  

   Fonte: Elaboração do autor 
 
4.10 PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DAS CULTURAS SAFRA 

VERÃO  

4.10.1 Cultura da Soja (Glycine max) 

A cultura da soja é a que tem a maior produção no Brasil, e também 

a maior área de plantio , isto ocorre devido aos bons preços praticados 

nos últimos anos, e avanços tecnológicos constantes para a cultura. De 

acordo com a Conab, 2009, na safra 2008/2009 a área de plantio da 

cultura no País chegou a 21 milhões de hectares, com produção de 58 

milhões de toneladas de grãos. (LUDWIG, et al, 2010). 
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A soja (Glycine max), é uma planta leguminosa, dicotiledônea anual, 

herbácea, possui raízes pivotantes com um eixo principal e muitas 

ramificações, suas folhas são trifoliadas. Seu habito de crescimento pode 

ser indeterminado, semideterminado e determinado, suas flores tem 

fecundação autógama, onde o pólen da flor fecunda o estigma dela 

mesma, ou a flor da mesma planta. A estatura das plantas varia entre as 

cultivares, sendo recomendado que esta seja entre 60 a 110 centímetros. 

Seu ciclo pode variar de acordo com a região onde é cultivada, devido as 

variações edafoclimáticas. No Paraná o ciclo da soja é classificado como 

precoce (até 115 dias), semiprecoce (116-125 dias), médio (126-137 dias) 

e semitardio (138-145 dias). (NEUPOMUCENO; FARIAS; NEUMAIER, 

2008). 

Como já mostrado anteriormente no levantamento, o clima da região 

onde localiza-se a propriedade em estudo, caracteriza-se como Cfa, de 

acordo com a classificação de Koopen-Geiger. Possui condições propícias 

para o cultivo da cultura da soja, pois apresenta média de temperatura e 

precipitação, adequada para o desenvolvimento da cultura, e uma 

consequente alta produtividade. Estes fatores aliados aos bons preços 

pago nas últimas safras, faz com que a cultura tenha predominância de 

plantio na safra verão na região. Por estes motivos, e devido ao fato da 

cultura prover a maior parte da renda da propriedade, seu cultivo terá a 

área de 75% da área total cultivável do sítio Água da Esperança, ou seja, 

22,68 hectares.   

 

4.10.1.1 Escolha da cultivar 

 A escolha de uma cultivar de soja, deve levar em consideração a 

adaptabilidade da mesma para a região, e os níveis médios de produção 

das safras anteriores. Com base nesses fatores, a cultivar que será 

recomendada para o plantio da safra verão 2017/2018 da propriedade em 

estudo, é a MONSOY M6410 IPRO. Esta cultivar teve um dos maiores 

índices produtivos no Município de São João do Ivaí nas safras 2015/2016 

e 2016/2017, de acordo com um levantamento realizado pela Cooperativa 

Coamo. 
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Esta cultivar a M6410 IPRO, possui ciclo entre 125-130 dias, e foi 

escolhida devido a sua ampla adaptação geográfica e rusticidade,  possui 

precocidade (2ª safra), alta estabilidade, alto potencial produtivo, 

excelente sanidade foliar, resistência ao acamamento. Além dessas 

características supracitadas, esta cultivar possui tecnologia RR (Roundup 

Ready), tolerância ao Glifosato, e tecnologia Bt (Bacillus thuringiensis), 

que promove resistência às principais espécies de lagarta que atacam a 

cultura (MONSOY, 2016). As demais especificações da cultivar estão 

descritos no quadro 21. 

Quadro 21. Características da cultivar de soja M6410 IPRO. 
Cultivar M6410 IPRO 

Porte Médio 
Grupo de Maturação 6.4 

Habito de Crescimento indeterminado 

Peso de 1000 sementes 
121 gramas (dependendo das 

condições edafoclimáticas) 
Cor da flor Roxa 

Cor de Pubescência Cinza 

Descrição da 
Cultivar 

Cor do Hilo Preto-imperfeito 
 

Resistência ao acamamento Resistente 
Exigência a fertilidade Média a alta 

Potencial produtivo Elevado 
Ramificação Alto 

Características 
Agronômicas 

Tolera plantios antecipados Sim 
 

Região de 
Adaptação PR, SP, MS, Micro Região 301 GO/MG. 

Comportamento em relação à doenças 
 Resistente Mod.Resistente Suscetível 

Cancro da haste (Diaporte sp.)   X  
Mancha alvo (C. cassicola)  X  
Mancha“Olho-de-rã” (C. sojina)   X 
Oídio (M. diffusa)  X  
Pústula bacteriana (X. axonopodis)  X  
Nematoide das galhas (M. incognita)   X 
Nematoide lesões radiculares (P. 
brachyurus) 

  X 

Nematoide de cisto (H. glycines)   X 
 Fonte: MONSOY sementes. 

 
4.10.1.2 Área de refúgio e cultivar escolhida 

Entende-se que, área de refúgio é uma porção de plantas de uma 

determinada cultura, que não possui a tecnologia Bt (Bacillus 

thuringiensis). Esta, tem a função de garantir a presença e reprodução da 
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população de insetos suscetíveis a tecnologia Bt. Desta forma, ocorrera o 

possível acasalamento entre mariposas suscetíveis e resistentes, da área 

de refúgio e cultivar com a tecnologia, formando uma próxima geração de 

lagartas suscetíveis a tecnologia Bt, porque normalmente o gene que 

provem a resistência a proteína Bt é recessivo. (MONSOY, 2016). 

Para a cultura da soja, a recomendação é que a área de refúgio 

possua 20% do tamanho total do talhão. O cultivar escolhido para compor 

esta área, deve ter ciclo bem próximo a da cultivar principal, com 

tecnologia Bt, para serem semeadas na mesma época. (BOGGIA, S. et. Al, 

2016).    

A cultivar recomendada para a área de refúgio será a NS 6767 RR, 

da empresa Nidera Sementes. Esta é uma opção sugerida pela Empresa 

Monsoy Sementes, para áreas de refúgio. Esta cult ivar possui boa 

precocidade com alta produtividade, máxima estabilidade em diferentes 

ambientes, arquitetura favorável ao controle de doenças. Seu ciclo tem 

entre 115-125 dias, possui crescimento indeterminado (grupo de 

maturação 6.2). (NIDERA, 2015). A NS 6767 RR possui a tecnologia 

Roundup Ready, com tolerância a glifosato, e não tem tecnologia Bt 

(Bacillus thuringiensis), motivo pelo qual foi escolhida para compor a área 

de refúgio.  

 

4.10.1.3 Época de plantio, densidade populacional e espaçamento 

 De acordo com a empresa detentora da cultivar M6410 IPRO, o 

plantio deve ser realizado entre os dias 15 de setembro a 10 de outubro. 

O plantio da cultivar selecionada deve ser realizada entre estas datas 

mencionadas, com o solo úmido, próximo a capacidade de campo. A 

profundidade deverá ser entre 3 a 5 centímetros, pois semeadura em 

profundidades maiores pode dificultar a emergência uniforme das 

plântulas. 

 A densidade populacional recomendada pela empresa é de 

240.000,00 a 300.000,00 plantas/ha. A recomendação para o plantio na 

propriedade em estudo será de 290.000,00 plantas/ha. Para a obtenção 

desse stand, o espaçamento entre linhas será de 0,45 m, com 13 

sementes por metro linear, considerando uma germinação mínima de 90%. 
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Este espaçamento entre linhas e a quantidade de sementes por metro, 

está dentro do recomendado pela empresa detentora da cultivar.   

 O saco de sementes para o plantio da cultura da soja, é 

comercializado por volumes de 40kg/cada. Definindo a densidade 

populacional, e considerando que o peso de mil sementes (PMS) da 

cultivar M6410 equivale 121 gramas, utilizará cerca de 1,1 sacas de 

40kg/ha de semente.   

 O plantio da cultivar NS6767 RR para área de refúgio, deve ser 

realizado entre o dia 20 de setembro a 30 de novembro, segundo 

orientações da empresa detentora. Desta forma, o produtor poderá 

realizar o plantio da cultivar principal M6410 e da área de refúgio 

simultaneamente, o que melhora a operacionalidade de plantio. O 

zoneamento agrícola das duas cultivares possui uma janela de plantio que 

inicia-se em datas bem próximas, possibilitando essa operação conjunta 

de semeadura. A densidade populacional será de 310.000,00 plantas/ha, 

com 14 plantas por metro linear, no espaçamento de 0,45 m, considerando 

uma germinação de 90%. Definindo a população do estande, e sabendo 

que o peso de mil sementes (PMS) da cultivar NS6767 RR, equivale a 135 

gramas, utilizará cerca de 1,3 sacas de 40kg/ha de semente. A 

profundidade do plantio será entre 3 e 5 centímetros, com intuito de 

homogeneizar a emergência das plântulas, e formação de stand da 

cultivar principal e da área de refúgio.  

Segundo Boggia, et. al. (2016), a área de refúgio tem de ser 

implantada próxima a cultivar com a tecnologia Bt, sendo que, a distância 

não deve ultrapassar 800 metros, pois este é o alcance máximo de vôo 

das mariposas em período reprodutivo. O plantio dos 20% de área de 

refúgio, será composta em forma de faixa, dentro do talhão da cultivar 

principal, que possui tecnologia Bt, acompanhando a linha de semeadura, 

priorizando a permanência da operacionalidade de plantio.    

 

4.10.1.4 Tratamento de sementes 

As sementes utilizadas para o plantio da cultura da soja na 

propriedade em estudo, para a safra verão 2017/2018, serão adquiridas 

previamente tratadas pela cooperativa. Esta funcionalidade 
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disponibilizada, proporciona maior agilidade na semeadura da cultura, e 

evita a exposição do produtor à produtos tóxicos. Destacando também, 

que o tratamento industrial proporciona qualidade e uniformidade, muitas 

vezes superior ao que era realizado na propriedade. 

O tratamento recomendado será com o Standak Top (Friponil e 

Piraclostrobina), que possui ação inseticida/fungicida, protegendo as 

plântulas contra a ação de patógenos e pragas de solo. 

 
4.10.1.5 Inoculação da cultura da soja 

A operação de inoculação de sementes de soja, não é realizada na 

propriedade em estudo. Frente a isso, este planejamento propõe ao 

produtor a utilização da inoculação, tendo em vista que a cultura da soja 

responde muito bem a esta prática, e possui alta exigência de nitrogênio 

(N). Segundo Toledo, (2016), para cada 1000 kg de grãos de soja 

produzidos, são necessários 80 kg de N, visto que essa quantidade de 

nitrogênio é completamente suprida pela fixação biológica de nitrogênio 

(FBN).  

Os inoculantes para a cultura da soja, são compostos com bactérias 

do gênero (Bradyrhizobium spp). Estes micro-organismos promovem 

simbiose com a planta, disponibilizando o nitrogênio antes inacessível, 

suprindo totalmente a necessidade deste nutriente durante todo o ciclo da 

cultura. Estimativas apontam que a fixação biológica de nitrogênio 

disponibiliza cerca de 300 kg de N/ha, e libera de 20 a 30 kg do nutriente 

para a cultura seguinte (HUNGRIA et. al, 2007). 

O produtor deve ter alguns cuidados com o manuseio de 

inoculantes, como se atentar ao prazo de validade do produto, armazená-

lo em local à sombra com ventilação, mantendo-o se possível em caixa de 

isopor. Depois de inoculada, a semente deve ser plantada em no máximo 

24 horas, priorizando a sobrevivência das bactérias, e a eficiência do 

produto.   

Para a inoculação das sementes de soja, a recomendação será o 

inoculante turfoso Masterfix Soja (Bradyrhizobium spp), que possui 5 

bilhões de células viáveis/g. A dosagem será de 100 gramas para cada 50 

kg de sementes. Para obtenção de máxima eficiência do inoculante, o 
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fabricante recomenda, que a mistura às sementes deve ser realizada um 

dia antes ao plantio da cultura.    

 
4.10.1.6 Adubação de base 

A adubação para a cultura da soja safra 2017/2018, será 

recomendada de acordo com a análise de solos da propriedade, e tabela 

de interpretação de análise de solos e recomendação de adubação para o 

Estado do Paraná (Embrapa, 1999; Oliveira et al., 1989; IAPAR, 2000). 

Conforme interpretação realizada da análise de solo da propriedade, a 

recomendação será a dosagem de 60 kg/ha de P2O5 e 40 kg/ha de K2O. 

O formulado recomendado será o 00-30-20, na dosagem de 207 

kg/ha. Sua aplicação deverá ser realizada no sulco de plantio, ao lado e 

abaixo das sementes, evitando o contado direto do formulado com a 

mesma, que poderá ocasionar possíveis problemas. 

 
4.10.1.7 Manejo e controle de plantas daninhas 

 Uma dos fatores que contribui para a redução da produtividade das 

culturas, é a competição imposta pelas plantas daninhas por água, luz e 

nutrientes. Estas plantas possuem mecanismos que proporcionam-na um 

alto nível de resistência, uma maior disseminação de sementes, maior 

velocidade de crescimento. Estas características lhes dão vantagem sobre 

as culturas, que ao longo do tempo e sucessivos cultivos, acabaram sendo 

domesticadas. Caso haja um alto nível de infestação por plantas daninhas 

em uma cultura, e o controle imposto seja ineficaz, as perdas de 

produtividade possivelmente serão drásticas. 

 Segundo Leite et. al. (2014), o cultivo do milho segunda safra no 

período do inverno, no sistema de plantio direto, muitas vezes não 

proporciona a cobertura ideal da superfície do solo. Esta condição facilita 

a emergência e infestação de plantas invasoras, dificultando seu controle,  

Desta forma torna-se indispensável a aplicação de herbicidas para o 

controle das plantas daninhas, antes da semeadura. 

 A propriedade em estudo não possui problemas com infestações por 

plantas daninhas, entretanto, apresenta Buva (Conyza bonariensis), e 

Capim-Amargoso (Digitária insularis), em baixa população, mas que são 
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de difícil controle. Com intuito de realizar um manejo eficaz das plantas 

daninhas da propriedade, a recomendação será um controle químico 

sequencial com duas aplicações antecedentes ao plantio, e uma terceira 

aplicação, caso seja necessário, após a emergência da cultura. 

 A primeira aplicação deverá ser realizada aproximadamente 25 dias 

antes do plantio da soja, utilizando o Roundup WG (Glyphosate) na 

dosagem de 2,0 kg/ha, em conjunto com o U-46 Prime (2,4-D), na 

dosagem de 1,0 L/há, e Verdict® (Haloxfope), na dosagem de 0,6 L/ha, 

com 0,25 L/ha de Assist (óleo mineral), e adjuvante com 0,1 L/ha, sendo 

que o volume da calda de pulverização será de 125 L/ha. A segunda 

aplicação deverá ser feita 10 dias após a primeira, ou aproximadamente 

15 dias antes do plantio da cultura. Os produtos utilizados serão o 

Gramoxil (Paraquate + Diuron), na dosagem de 2,0 L/ha, mais óleo 

mineral Agral com 0,25 L/ha, e adjuvante com dosagem de 0,1 L/ha, com 

volume de calda de 125 L/ha.  

 Referente a aplicação de pós-emergência, o produtor deverá 

monitorar a cultura durante 15 dias, após a semeadura, no intuito de 

identificar a presença de plantas daninhas, podendo ser aquelas que não 

foram eliminadas com as outras aplicações recomendadas, ou plantas que 

estão em processo de emergência. Após o monitoramento, caso seja 

identificado a real necessidade desta aplicação, esta deve ser efetuada 

quando as plantas invasoras emergentes possuírem de 2 a 3 folhas 

definitivas. Os produtos utilizados para esta aplicação pós-emergência, 

será o Zapp Qi 620 (Glifosato Potássico), com dosagem de 2,1 L/ha, em 

conjunto ao herbicida, deverá utilizar 0,25 L/ha de Assist (óleo mineral), e 

adjuvante na dosagem de 0,1 L/ha. O volume da calda utilizada para a 

aplicação será de 125 L/ha. 

 Para o preparo da calda de pulverização, o produtor deverá colocar 

aproximadamente metade do reservatório do pulverizador com água. Após 

essa etapa, o adjuvante deve ser adicionado, na dosagem recomendada, 

para o preparo da calda. E finalmente deve adicionar os defensivos 

agrícolas ao tanque do pulverizador, nas dosagens recomendadas. Estes 

procedimentos devem ser realizados, desta maneira, em todas aplicações 

que utilizar o adjuvante. 
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 As condições climáticas interferem diretamente na eficiência dos 

produtos utilizados em aplicações de defensivos agrícolas, desta forma, 

recomenda-se que o produtor atente-se as previsões meteorológicas. A 

recomendação será que todas as operações de aplicação de defensivos 

agrícolas na propriedade em estudo, se possível, sejam realizadas 

durante o período da manhã, ou em horários do dia em que as 

temperaturas estejam mais amenas, a umidade relativa (UR%) deve ser 

superior a 50%, e a velocidade do vento deve estar entre 3 e 10 km/h 

(ANDEF). Recomenda-se também, que em todas aplicações a serem 

realizadas na propriedade estudada, o aplicador utilize os EPI’s de 

maneira correta, evitando possíveis intoxicações.  

 

4.10.1.8 Manejo e controle de pragas 

A cultura da soja pode sofrer ataques por pragas desde o momento 

de sua germinação, até a fase da maturidade fisiológica, onde 75% dos 

grãos já desligaram-se das vagens. Essas pragas são classificadas como 

de importância primária e secundária, de acordo com a frequência que 

ocorrem na cultura. O ataque destas pragas, sem manejo e controle 

adequado, pode acarretar danos graves à cultura. (GRIOLLI, 2016). 

De acordo com Griolli (2016), é de suma importância o 

monitoramento das pragas na cultura da soja, utilizando os métodos de 

avaliação visual das estruturas da planta, avaliando a porcentagem de 

desfolha, e o método do pano de batida, que deve ser realizado entre as 

fileiras da soja, em diversos pontos da área.   

A propriedade em estudo utilizará uma cultivar de soja para a safra 

2017/2018, com tecnologia INTACTA IPRO, que possui a proteína Bt, 

conferindo proteção contra o ataque das principais lagartas. E uma 

cultivar sem tecnologia Bt para a área de refúgio, para a manutenção 

desta tecnologia. Não será recomendado aplicações de inseticidas para a 

cultivar INTACTA, porém, se faz necessário o monitoramento semanal da 

cultura, pelo produtor e técnicos especializados, no intuito de identificar o 

possível ataque de lagartas.  

Para a área de refúgio, também é recomendado o monitoramento 

constante da cultura, pelo produtor, e também por um técnico 
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especializado, durante a fase vegetativa e reprodutiva da cultura, visando 

identificar possíveis ataques. Caso se faça necessário medidas de 

controle, deverá utilizar uma aplicação do inseticida Nomolt 150 

(Teflubenzurom), na dosagem de 0,05 L/ha, o volume de calda da 

aplicação deverá ser de 145 L/ha. Em caso de reincidência da praga nesta 

área, o produtor deverá utilizar o inseticida Lannate (Metomil) numa 

dosagem de 0,09 L/ha, com o mesmo volume de calda. Caso haja 

infestação por lagartas mais agressivas, como a Helicoverpa, o produtor 

deverá tomar medidas mais intensivas, utilizando produtos com ação mais 

rápida. Neste caso a recomendação é a aplicação do inseticida Belt 

(Flubendiamida), na dosagem de 0,07 L/ha e o mesmo volume de calda 

das recomendações anteriores. Se houver uma nova infestação por estas 

lagartas, o produtor deverá utilizar o inseticida Premio (Clorantraniliprole), 

na dosagem de 0,15 L/ha, com o volume de calda igual as outras 

aplicações. Ressaltando que é de extrema importância o monitoramento 

da cultura, pelo produtor e um técnico especializado, para que as 

aplicações não sejam realizadas de maneira preventiva, mas apenas com 

a real necessidade do controle da praga, evitando assim, gastos 

desnecessários. 

A partir do estádio fisiológico R3, que dá início a formação de 

vagens da cultura, deve-se atentar-se a presença de percevejos, 

principalmente o percevejo marrom (Euschistus heros), que possui maior 

incidência. Ao realizar o monitoramento com pano de batida, em vários 

pontos da cultura, e este apresentar uma média de 2 percevejos adultos 

por batida, o produtor deverá realizar uma aplicação com o produto Engeo 

Pleno (Tiametoxam) na dosagem de 0,15 L/ha, e um volume de calda de 

145 L/ha. Após esta aplicação, o monitoramento semanal deve continuar 

sendo realizado, e com a reincidência de percevejos, deverá ser realizada 

uma nova aplicação com o produto Orthene (Acefato), na dosagem de 1,0 

kg/ha, com o mesmo volume de calda. 

Há outras pragas que causam danos a cultura da soja, podendo 

reduzir drasticamente sua produção, dentre elas se destacam os ácaros. 

De acordo com a ROGGIA, S.; GOMES, D.R.S (2012), os ácaros reduzem 

os índices e aproveitamento fotossintético da cultura, prejudicando o 
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processo de enchimento de grãos, e consequentemente reduzem os níveis 

de rendimento, e produtividade. A partir do estádio R4, plena formação 

das vagens, deverá realizar-se o monitoramento da incidência de ácaros. 

Se a praga for detectada na cultura, aplicar o produto Kraft 36 EC 

(Abamectina), na dosagem de 0,15 L/ha, com volume de calda de 145 

L/ha. 

 
4.10.1.9 Manejo e controle de doenças 

A cultura da soja tem a possibilidade de desenvolver um grande 

número de doenças durante seu ciclo, sendo que a maioria são causadas 

por fungos e bactérias. Dentre estas doenças, a ferrugem asiática 

(Phakopsora pachyrhizi), e as DFC (doenças de final de ciclo), sendo elas: 

Crestamento-foliar (Cercospora kikuchii), Mancha-parda (Septoria 

glycines), Oídio (Erysiphe diffusa) e Mancha-alvo (Corynespora cassicola), 

são às mais prejudiciais à cultura, podendo até, em alguns casos, levar a 

perda total da produção. 

De acordo com os princípios do triângulo da doença, para que a 

mesma ocorra, é necessário a união de três fatores: a presença de um 

hospedeiro suscetível, um patógeno infeccioso (com capacidade de 

infectar), e finalmente, um ambiente favorável para o seu 

desenvolvimento. Frente a isso, este planejamento propõe medidas de 

monitoramento da ocorrência destas doenças, no intuito de racionalizar as 

aplicações de fungicida da propriedade. Desta forma, haverá redução de 

custos gerados por aplicações desnecessárias, e consequentemente a 

adoção de um manejo mais sustentável.  

O Município de São João do Ivaí, conta com os serviços da EMATER 

(Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural), que por 

sua vez, instala coletores de esporos na região, e faz leituras semanais, 

avaliando a quantidade de inóculos viáveis. O produtor deverá procurar a 

EMATER, se possível, uma vez a cada semana, para consultar esses 

resultados. E também acompanhar previsões meteorológicas, atentando-

se às probabilidades de grandes volumes de chuva, por períodos 

prolongados. De acordo com Soares, (2016), se o ambiente estiver 

favorável (alto teor de umidade), e a região tiver relatos da doença, ou 
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presença de um grande número de inóculos viáveis, é recomendado a 

aplicação de fungicidas.   

Todo o monitoramento proposto, tem intenção de evitar aplicações 

precipitadas, sem real necessidade. Mesmo assim, recomenda-se que o 

produtor faça uma aplicação de fungicida por volta dos estádios 

fenológicos R1-R2, (início do florescimento/florescimento pleno), da 

cultura, pois nesta fase, a reprodutiva (florescimento, formação de vagens 

e enchimento de grãos), a planta se encontra mais suscetível ao ataque 

de patógenos, pois destina a maior parte de sua energia para estas 

estruturas. O produto utilizado será o fungicida de ação sistêmica e 

protetora Orkestra® SC (Fluxapiroxade + Piraclostrobina), dos grupos 

químicos carboxamidas e estrubilurina, na dosagem de 0,35 L/ha, com 

0,25 L/ha de Assist (óleo mineral), e 0,1 L/ha de adjuvante, o volume da 

calda será de 145 L/ha. Este fungicida oferece excelente proteção à 

cultura, pois possui grande eficácia contra ferrugem asiática e doenças 

final de ciclo (DFC).  

O produtor deverá continuar com o manejo recomendado, após a 

primeira aplicação, acompanhando as leituras dos coletores de esporos da 

EMATER, e também ficar alerta às previsões meteorológicas. Se as 

condições tornarem-se propícias ao desenvolvimento da doença, uma 

nova aplicação deve ser realizada. Desta vez, o produto utilizado será o 

fungicida sistêmico Aproach® Prima (Picoxistrobina + Ciproconazole), dos 

grupos químicos estrubilurina e triazol, na dosagem de 0,3 L/ha, com 0,25 

L/ha de Assist (óleo mineral), mais 0,1 L/ha de adjuvante, com o mesmo 

volume de calda da outra aplicação.   

 
4.10.1.10 Antecipação da colheita da soja com o uso da dessecação 

A recomendação desta operação, será para antecipar a colheita da 

soja, obtendo maior uniformidade na umidade de grãos, e também para a 

antecipação do plantio do milho safrinha. Esta aplicação deverá ser 

realizada no estádio de desenvolvimento R8 da cultura, quando 75% dos 

grãos estiverem desligados das vagens, apontando que atingiram a 

maturidade fisiológica. O produtor deverá aplicar o herbicida Gramoxone 
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200 (Paraquate), na dosagem de 1,2 L/ha, com 0,25 L/ha de Assist (óleo 

mineral), o volume da calda será de 145 L/ha.  

 
4.10.1.11 Colheita e produtividade 

A colheita deverá ser iniciada quando os grãos apresentarem 16% 

de umidade, evitando possíveis quebras e danos mecânicos. Esta 

estimativa de teor de umidade, pode ser realizada através de medições 

feitas nas cooperativas onde o produtor trabalha.  

Se todos os fatores relacionados ao desenvolvimento da cultura 

forem favoráveis, principalmente o clima, a produtividade esperada será 

cerca de 4.380 kg/ha, ou seja,  73 sacas, que serão comercializadas a R$ 

62,00 por saco de 60Kg. Esta produtividade, está embasada na fertilidade 

do solo da propriedade, e nas quantidades de nutrientes recomendadas 

neste planejamento. 

 
4.10.1.12 Custos de produção 

Os custos de produção da cultura da soja safra 2017/2018, estão 

descritos abaixo, nos quadros 22 e 23. 

 
Quadro 22. Custos com insumos agrícolas para a safra da soja 2017/2018. 

PRODUTO TOTAL UTIL. (ha) VALOR UNIT. VALOR TOTAL (R$) 

Semente de Soja 
M6410 IPRO 

1,1 sacas/ 40 kg 340,00 6.785,86 

Semente de Soja NS 
6767 RR (refúgio) 

1,3 sacas/ 40 kg  180,00 1.061,42 

Adub. Form. 0-30-20 207 kg 1.250,00 ton. 5.868,45 

Zapp QI 620 2,1 L 14,00 L 666,80 

U-46 BR (2,4-D) 1 L 11,00 L 249,50 

Verdict® 0,6 L 58,00 732,00 

Gramoxone 1,2 L 21,50 L 585,14 

Gramocil  2 L 23,30 L 1.056,89 

Agral 0,06 L 10,50 L 14,28 

Roundup WG 2,0 Kg 15,50 kg 703,08 

Aproach® Prima 0,3 L 42,50 L 289,17 

Lannate (Metomil) 0,090 L 185,00 L 75,92 

Nomolt 150 0,050 L 80,30 L 91,06 

Belt 0,070 L 250,00 L 170,00 
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…Cont. Quadro 22. 

Premio 0,150 L 530,00 L 360,61 

Kraft 36 EC 0,150 L 75,00 L 255,15 

Engeo  Pleno 0,150 L 145,00 L 493,29 

Orthene 750 BR 1,0 kg 38,50 kg  873,18 

Orkestra® 0,35 L 235,00 L 1.865,43 

LI 700 (adjuvante) 0,10 L 50,00 L 567,00 

Assist (óleo mineral) 0,25 L 11,00 249,50 

Inoculante MasterFix 0,08 kg/saca 80,00 kg 159,67 

TOTAL                                                                                                   22.441,40 
Fonte: Elaboração do autor 2017. Preços: C. VALE; Área: 22,68 ha. 

 

Quadro 23. Custos com mecanização agrícola (R$/ha) para a safra da soja 2017/2018. 

Descrição Especificações V.U./ ha Qtde/ha Valor R$ 
CUSTOS VARIÁVEIS 

A – OPERAÇÕES 
A.1. Pulverizações (Herbicidas / Inseticidas / Fungicidas) – (3+6+2 = 11) 

 
Pulverização 

Trator NH TL75 4x4 + 
Pulverizador 18 metros 

2000 litros 
7,00 

 
22,68 * 11 
aplicações
= 249,48 

 

1.746,36 

A.2 Plantio Direto 

Plantio 
Trator NH TL75 4x4 + 
Semeadora 07 linhas 

35,00 22,68 793,80 

A.3 Colheita e Transporte 

 
Colheita 

Oper. Terceirizada 7% 22,68 7.187,04 

Transporte Oper. Terceirizada  1,00/saca 1.656 sc 1.656,00 

Subtotal A -                                                                                                    R$ 11.383,20 
B – INSUMOS (Total do quadro 21)                                                             R$ 22.441,40 

CUSTOS FIXOS 
C -  Depreciação 
Benfeitorias + maquinários/implementos                R$  3.388,00 
Custo Total (A+B+C) R$ / 22,68 ha                                                             R$ 37.212,60 
Custo Total R$/ha                                                                                         R$ 1.640,77 

 Fonte: Elaboração do autor, 2017. 

 

4.10.1.13 Receita e fluxo de caixa 

O planejamento na propriedade em estudo, para a cultura da soja 

safra 2017/2018, foi realizado para obter uma produtividade média de 

4.380 kg/ha, ou seja,  73 sacas, que serão comercializadas a R$ 62,00 por 

saco de 60kg. Utilizando os resultados dos custos supracitados, com a 
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receita obtida, foi possível calcular o lucro líquido da cultura. Estes 

valores estão descritos na tabela 09.  

Tabela 09. Resultado da Exploração da cultura da soja, safra 2017/2018 

Componente Valor (R$) % no faturamento 

A - Receita Total 102.672,00 100 

             B - Custo Total 37.212,60 36,24 
 Lucro Total (A-B)              65.459,40 63,76 

Fonte: Registro do proprietário. 

O cálculo descrito, aponta que o lucro total da cultura da soja safra 

2017/2018 do sítio Água da Esperança, será de R$ 65.459,40, na área de 

22,68 ha. Desta forma elucida-se que o produtor terá uma lucratividade de 

R$ 2.886,22, por hectare, com a cultura da soja. 

 

4.10.2 Cultura do Milho Safra Verão (Zea mays) 

4.10.2.1 Escolha da variedade 

A variedade de milho recomendada para a safra verão 2017/2018, 

será o AS 1633, da empresa Agroeste. Esta variedade oferece ótima 

sanidade foliar, e uma boa estabilidade de plantio, pois possui uma ampla 

adaptabilidade regional. Apresenta alto potencial produtivo, precocidade, 

excelente sistema radicular e empalhamento, ótima uniformidade de 

plantas e espigas, boa tecnologia Stay Green, tecnologia Bt (Bacillus 

thuringiensis). As demais características desta variedade de milho, estão 

descritas no quadro 24. 

 
Quadro 24. Características do Híbrido AS 1633 

AS 1633 

Elevado Potencial Produtivo 

Precocidade com Estabilidade 

Responsivo ao manejo 

Qualidade de grãos 

Ampla adaptação geográfica 

Pontos fortes 

Apresenta maior tolerância ao estresse hídrico 

quando comparado a outros híbridos 

Recomendações Evitar Plantio de milho sobre milho 
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Responsivo ao uso de fungicidas 

Evitar exposição prolongada após ponto de colheita 

Técnicas 

Monitorar áreas com a ocorrência de Phaeosphaeria e 

Polyssora, realizando manejo preventivo quando 

necessário. 

760 graus dias até florescimento 

Ciclo 1556 graus dias da emergência até a maturação 

fisiológica 

Espaçamento (80-90 cm) 60 – 65 mil plantas/ha População 

recomendada Espaçamento (45-50 cm) 55 – 60 mil plantas/ha 

Fonte: Agroeste 

A cultura do milho safra verão 2017/2018 ocupará apenas um talhão 

da propriedade, ou seja, uma área de 7,56 hectares. 

 

4.10.2.2 Área de refúgio e variedade escolhida 

A área de refúgio é uma ferramenta que tem a finalidade de 

preservar e realizar a manutenção da tecnologia Bt (Bacillus 

thuringiensis). De acordo com a Embrapa Milho e Sorgo (2011), a área de 

refúgio deve ter aproximadamente de 5 a 10% da área total da variedade 

de milho com a tecnologia Bt, e estar localizada no máximo a 800 metros 

de distância. 

A variedade recomendada para o refúgio será a Agroeste 3700 RR2, 

que possui boa precocidade, excelente sanidade foliar e sistema radicular, 

alto teto produtivo, boa adaptabilidade a diferentes regiões, e não possui 

tecnologia Bt, enquadrando-se ao sistema de refúgio.  

 

4.10.2.3 Época de plantio, densidade populacional e espaçamento 

De acordo com recomendações da empresa, a variedade AS 1633 

Agroeste deverá ser plantada entre 01 de outubro a 10 de novembro. Esta 

operação deve ser realizada entre estas datas mencionadas, com o solo 

úmido, próximo a capacidade de campo. A profundidade média de 

semeadura deverá ser entre 3 a 5 centímetros. 

A densidade populacional recomendada pela empresa detentora da 

variedade para o espaçamento de 0,80 a 0,90 metros é de 60.000 a 
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65.000 plantas/ha, e para o espaçamento 0,45 a 0,50 metros de 55.000 a 

60.000 plantas/ha. A recomendação para o plantio na propriedade em 

estudo, será de 58.000 plantas/ha. Para a obtenção desse stand, o 

espaçamento entre linhas será de 0,45 m, com 2,6 sementes por metro 

linear, considerando uma germinação mínima de 90%. Com esta 

densidade no plantio, será utilizado 1,1 sacas/ha de sementes, para 

obtenção da população recomendada.    

 A área de refúgio será semeada nas bordas do talhão, 

conjuntamente com a variedade principal, com o mesmo espaçamento e 

densidade populacional por hectare. Desta forma haverá um melhor 

aproveitamento na operação de plantio, e uma melhor operacionalidade 

para o processo de colheita. 

 
4.10.2.4 Tratamento de sementes  

As sementes de milho para a safra verão 2017/2018, serão 

adquiridas com tratamento industrial, previamente realizados com o 

produto Avicta® Completo, que oferece proteção contra nematóides, 

doenças e pragas. Este produto é composto por Avicta® 500 FS 

(Abamectina), Cruiser® 350 FS (Thiamethoxam) e Maxim® XL – 

(Fludioxonil + Mefenoxam). 

 
4.10.2.5 Adubação de base 

A adubação para a cultura do milho safra 2017/2018, será 

recomendada de acordo com as interpretações de analise de solo e 

recomendação de adubação para o Estado do Paraná da tabela (Embrapa, 

1999; Oliveira et al., 1989; IAPAR, 2000). Com base nos resultados da 

análise química do solo da propriedade em estudo, e interpretação da 

tabela da Embrapa, o formulado recomendado será o 10-15-15, na 

dosagem de 165 kg/ha. A aplicação será feita na base, no plantio da 

cultura.  

4.10.2.6 Adubação de cobertura 

A cultura do milho necessita de uma grande quantidade de 

nitrogênio (N) durante o seu ciclo, este nutriente oferece excelentes 
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resposta em termos de produtividade para a cultura, desta forma será 

recomendado a adubação em cobertura com uma fonte de N. 

Esta adubação será efetuada com o formulado 27-00-00+Mg 

YaraBela, na dosagem de 82 kg/ha. A aplicação será realizada à lanço, 

após a emergência da cultura, em duas parcelas com 41kg/ha, cada. A 

primeira aplicação deverá ser feita entre 15 a 20 dias após a emergência 

da cultura, e a segunda aplicação realizar-se-á no estádio V4 da cultura, 

aproximadamente 6 semanas após a emergência. As aplicações deverão 

ser realizadas preferencialmente após às 9 horas da manhã, sem que haja 

orvalho sobre a cultura, com o solo com umidade próxima a capacidade de 

campo. 

   

4.10.2.7 Manejo de plantas invasoras 

O manejo de plantas invasoras para o talhão destinado ao cultivo do 

milho safra verão 2017/2018, será equivalente as medidas de controle 

empregadas no restante dos talhões destinados ao cultivo da soja. Onde 

será realizado um controle químico com duas aplicações sequenciais, 

antecedendo o plantio, e um aplicação pós-emergência caso se faça 

necessário. 

A primeira aplicação deverá ser realizada aproximadamente 25 dias 

antes do plantio do milho, utilizando o Roundup WG (Glyphosate) na 

dosagem de 2,0 kg/ha, em conjunto com o U-46 Prime (2,4-D), na 

dosagem de 1,0 L/ha, com 0,25 L/ha de Assist (óleo mineral), e adjuvante 

na dosagem de 0,1 L/ha, sendo que o volume da calda de pulverização 

será de 125 L/ha. A segunda aplicação deverá ser feita 10 dias após a 

primeira, ou aproximadamente 15 dias antes do plantio da cultura. Os 

produtos utilizados serão o Gramoxil (Paraquate + Diuron), na dosagem 

de 2,0 L/ha, mais óleo mineral Agral com 0,25 L/ha, e adjuvante com 

dosagem de 0,1 L/ha, com volume de calda de 125 L/ha.  

Após o plantio, o produtor deverá monitorar a cultura durante 15 

dias, no intuito de identificar a presença de plantas daninhas. Após o 

monitoramento, caso seja identificado a real necessidade desta aplicação, 

esta deve ser efetuada quando as plantas invasoras emergentes 

possuírem de 2 a 3 folhas definitivas. Os produtos util izados para esta 



  92 

aplicação pós-emergência, serão o Sanson 40 SC (Nicosulfurom), com 

dosagem de 0,4 L/ha, e Primóleo (Atrazina) na dosagem de 6,0 L/ha. Em 

conjunto aos herbicidas, deverá utilizar 0,25 L/ha de Assist (óleo mineral), 

e adjuvante na dosagem de 0,1 L/ha. O volume da calda utilizada nesta 

aplicação será de 125 L/ha. 

 
4.10.2.8 Manejo de pragas 

A cultura do milho sofre ataques por insetos desde a emergência de 

plântulas até a fase de maturidade fisiológica, pronunciando-se por 

ataques mais severos e maiores danos econômicos, as lagartas e 

percevejos. Através de modificações genéticas, as variedades de milho 

obtiveram a tecnologia Bt (Bacillus thuringiensis), que lhes oferece 

resistência ao ataque das principais lagartas encontradas na cultura. 

Porém, essa tecnologia não as tornam imunes aos ataques, necessitando 

um monitoramento da incidência, e de possíveis ataques desta praga.  

A variedade de milho recomendada para o cultivo da safra verão 

2017/2018 na propriedade em estudo, possui essa tecnologia Bt, desta 

forma não será recomendado a utilização de inseticidas para o controle de 

lagartas. A recomendação será para o produtor, e um técnico 

especializado, realizarem o monitoramento da cultura, e caso ocorra 

ataques que atinjam um nível de dano econômico, tomar medidas para o 

devido controle. Para a área de refúgio onde a variedade não possui 

tecnologia Bt, deverá realizar o monitoramento da lavoura, e ao passo que 

lagartas pequenas sejam encontradas na cultura, util izar o inseticida 

fisiológico Match EC (Lufenuron), na dosagem de 0,248 L/ha, com 0,1 

L/ha de adjuvante, e 145 L/ha de calda.  

Nos estádios iniciais de desenvolvimento, a cultura do milho sofre 

ataques de percevejo marrom (Euschistus herosa), e percevejo-verde 

(Nezara viridula), que causam danos irreversíveis a cultura. Em casos de 

infestação e controle ineficaz, podem dizimar a cultura. Desta forma, a 

recomendação será a realização de monitoramento da cultura após sua 

emergência, e se houver incidência de percevejos na área realizar uma 

aplicação com inseticida  Engeo Pleno (Lambda-Cialotrina e Tiametoxam), 

com dose de 0,15 L/ha, e adjuvante com 0,1 L/ha, com um volume de 



  93 

calda de pulverização de 145 L/ha. Após a aplicação, continuar o 

monitoramento da cultura até o estádio V2, aproximadamente duas 

semanas após a emergência, e no caso de reincidência da praga, realizar 

uma aplicação com o inseticida Orthene (Acefato), na dosagem de 1,0 

kg/ha, com 0,1 L/ha de adjuvante, e a mesma proporção de calda utilizada 

na aplicação anterior. 

    

4.10.2.9 Manejo de doenças  

O manejo das doenças para a cultura do milho, deverá ser realizado 

com o monitoramento semanal da cultura, acompanhamento das previsões 

climáticas e visitas a Emater do Município, para consultar a evolução de 

viabil idade de inóculos de doenças. Mesmo assim, será recomendado uma 

aplicação de um fungicida quando a cultura estiver com 8 folhas formadas. 

Torna-se inviável a aplicação após este estádio da cultura, devido a 

elevada estatura da planta, e eventuais quebras ocasionadas na 

operação.  

O produto recomendado para a aplicação, será o Abacus 

(Piraclostrobina + Epoxiconazol), fungicida de ação sistêmica, na 

dosagem de 0,38 L/ha, com óleo mineral Assist na dosagem de 0,25 L/ha, 

e 0,1 L/ha de adjuvante. O volume da calda de aplicação deverá ser de 

145 L/ha. Este fungicida previne a ocorrência de algumas doenças do 

milho, como a Ferrugem Polisora (Puccinia polysora), Ferrugem Comum 

(Puccinia sorghi), e Mancha-de-phaeosphaeria (Phaeosphaeria maydis). 

 
4.10.2.10 Colheita e produtividade 

A colheita do milho deve ser iniciada quando os grãos apresentarem 

20% de umidade. Esta medição deverá ser realizada nas cooperativas em 

que o produtor trabalha. 

Se todos os fatores relacionados ao desenvolvimento da cultura 

forem favoráveis, principalmente o clima, a produtividade esperada será 

cerca de 7.500 kg/ha, ou seja, 125 sacas, que serão comercializadas a R$ 

22,00 por saco de 60kg. Esta produtividade, está embasada na boa 

genética da variedade selecionada, na fertilidade do solo da propriedade, 
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e nas quantidades de nutrientes recomendadas para adubação de base e 

cobertura, neste planejamento.  

 
4.10.2.11 Custos de produção da cultura do milho safra verão 

Os custos de produção do milho safra verão 2017/2018, 

contabilizando gastos com insumos agrícolas e os custos com a 

mecanização utilizada para a cultura, estão dispostos nos quadros 25 e 

26. 

Quadro 25. Custos com insumos agrícolas para a safra do milho 2017/2018. 

PRODUTO TOTAL UTIL. (ha) VALOR UNIT. VALOR TOTAL (R$) 

Semente de Milho AS 
1633 

1,1 sacas 510,00 sc 3.817,04 

Semente de Milho 
3700 RR2 (refúgio) 

1,1 sacas  360,00 sc 300,10 

Adub. Form. 10-15-15 165 kg 1.150,00 ton 1.434,51 

YaraBela 27-00-
00+Mg 

82 kg 860,00 ton 533,13 

U-46 BR (2,4-D) 1 L 13,30 L 100,55 

Primóleo 6 L 12,50 L 567,00 

Gramocil  2 L 23,30 L 352,29 

Agral 0,06 L 11,30 L 5,12 

Roundup WG 2,0 Kg 15,50 kg 234,36 

Match EC 0,248 L 65,40 L 12,26 

Sanson 40 SC 0,4 L 105,00 L 317,52 

Engeo  Pleno 0,150 L 145,00 L 164,43 

Orthene 750 BR 1,0 kg 38,50 kg  291,06 

Abacus 0,38 L 159,00 L 456,78 

LI 700 (adjuvante) 0,1 L 50,00 L 151,20 

Assist (óleo mineral) 0,25 L 11,00 62,37 

TOTAL                                                                                                  8.799,72 

Fonte: Elaboração do autor 2017. Preços: C. VALE; Área: 7,56 ha. 

 

Quadro 26. Custos com mecanização agrícola (R$/ha) para a safra do milho 2017/2018. 

Descrição Especificações V.U./ ha Qtde/ha Valor R$ 
CUSTOS VARIÁVEIS 

A – OPERAÇÕES 
A.1. Pulverizações (Herbicidas / Inseticidas / Fungicidas) – (3+3+1 = 7) 

 
Pulverização 

Trator NH TL75 4x4 + 
Pulverizador 18 metros 

2000 litros 
7,00 

 
7,56 * 7 

aplicações
= 52,92 

 

370,44 
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A.2 Plantio Direto 

Plantio 
Trator NH TL75 4x4 + 
Semeadora 07 linhas 

35,00 7,56 264,60 

A.3 Colheita e Transporte 

 
Colheita 

Oper. Terceirizada 6 sc/ha 7,56 997,92 

Transporte Oper. Terceirizada  1,00/saca 945 sc 945,00 

Subtotal A -                                                                                                           R$ 2.576.92 
B – INSUMOS (Total do quadro 24)                                                                    R$ 8.799,72 

CUSTOS FIXOS 
C -  Depreciação 
Benfeitorias + maquinários/implementos                      R$ 1.129,34 
Custo Total (A+B+C) R$ / 7,56 ha                                                                      R$ 12.505,98 
Custo Total R$ / ha                                                                                             R$ 1.654,23 

  Fonte: Elaboração do autor, 2017. 

 

4.10.2.12 Receita e fluxo de caixa 

O planejamento na propriedade em estudo, para a cultura do milho 

safra 2017/2018, foi realizado para obter uma produtividade média de 

7.500 kg/ha, ou seja, 125 sacas, que serão comercializadas a R$ 22,00 

por saco de 60kg. Utilizando a soma dos custos, e a receita total obtida, 

foi possível calcular o lucro líquido da cultura. Estes valores estão 

descritos na tabela 10.  

Tabela 10. Resultado da Exploração da cultura do milho, safra 2017/2018. 

Componente Valor (R$) % no faturamento 

              A - Receita Total 20.790,00 100 

              B - Custo Total 12.505,98   60,15 
             Lucro Total (A-B)                8.284,02   39,85 
Fonte: Registro do proprietário. 

O cálculo descrito, aponta que o lucro líquido da cultura do milho 

safra 2017/2018, será de R$.8.284,02, na área de 7,56 ha. Apontando que 

o produtor terá uma lucratividade de R$.1.095,77, por hectare. 

 
 
4.10.2.13 Lucratividade da propriedade na safra verão 2017/2018 

De acordo com os resultados obtidos, com os cultivos de soja e 

milho implantados na safra verão 2017/2018, é possível calcular a receita 

líquida, ou seja, a lucratividade do sítio Água da Esperança. Estes 

resultados estão expostos na tabela 11. 
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Tabela 11. Resultado Econômico da atividade agrícola, prevista para a safra verão de 2017/218 

Componente Valor (R$) % no faturamento 

Receita Total (Soja + Milho) 123.462,00 100 

Custo Total (Soja + Milho) 49.718,58 40,27 
Lucro Total (Soja + Milho)                   73.743,42 59,73 
Fonte: Elaboração do autor; Outubro 2017. 
 
4.11 PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DAS CULTURAS DE INVERNO 

4.11.1 Cultura do Milho Segunda-Safra (Zea mays), em Consórcio com 

Brachiaria ruziziensis 

 O sistema de plantio direto pode ter limitações, ocasionadas pelo 

baixo acúmulo de palha nos períodos do ano em que o clima não se faz 

favorável, devido a baixas temperaturas, e déficit hídrico por longos 

períodos. Desta forma, sem a cobertura ideal do solo, a sustentabilidade 

do sistema de plantio direto pode ser comprometida. (BARDUCCI et al., 

2009). 

 Frente a isso, o sistema de consórcio de culturas de grãos com 

espécies forrageiras, proporciona um opção para a solução do problema 

de cobertura do solo. Segundo Alvarenga et al., (2006), a cultura do milho 

possui uma arquitetura de planta favorável ao consórcio com espécies 

forrageiras, devido seu alto porte e altura de inserção de espigas, desta 

forma não há problemas na operação de colheita. 

 O consórcio da cultura do milho com espécies forrageiras, promove 

inúmeros benefícios, dentre eles, está a supressão de plantas daninhas, 

devido ao vigoro crescimento e cobertura do solo proporcionado pela 

forrageira. Desta forma haverá a redução da infestação por plantas 

daninhas, uma maior proteção ao solo, com significativas melhoras 

físicas, químicas e biológicas, gerando uma maior sustentabilidade ao 

sistema de plantio direto. (CORREIA; LEITE; FUZITA, 2013). 

 Para este planejamento, a forrageira a ser consorciada com o milho, 

será a Brachiaria (Brachiaria ruziziensis), pelo fato desta possuir sistema 

radicular profundo, o que a proporciona maior resistência a défict hídricos 

e absorção de nutrientes de camadas mais profundas do solo. Com estas 

características citadas, a brachiaria faz-se uma excelente opção para o 

consórcio com a cultura do milho. 
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Segundo Correia; Leite; Fuzita (2013), o consórcio de brachiaria 

com o milho, nas devidas proporções, que serão descritas no 

“planejamento de plantio”, não influenciam nas médias de produtividade 

da cultura, em relação ao cultivo de milho solteiro. 

 A cultura do milho segunda-safra 2018, em consórcio com 

brachiaria, será cultivada em dois talhões da propriedade em estudo, 

numa área de 15,13 hectares. Este direcionamento, justifica-se devido a 

estabilidade produtiva que a cultura proporciona a propriedade estudada. 

Desta forma, a viabilidade de cultivo na propriedade não será afetada, e o 

sistema de rotação de culturas será implantado progressivamente. 

 

4.11.1.1 Escolha da variedade  

 A variedade de milho recomendada para a segunda-safra 2018 da 

propriedade em estudo, será a AS 1777, da empresa Agroeste. Esta 

variedade possui alto teto produtivo, ampla adaptação climática, ótima 

sanidade foliar, boa arquitetura de planta, bom empalhamento, excelente 

qualidade de colmo, resistência a acamamento e quebramento, boa 

tecnologia Stay Green, e tecnologia Bt (Bacillus thuringiensis). As demais 

características da variedade recomendada, estão descritas no quadro 27.  

Quadro 27. Características do Híbrido AS 1777 

AS 1777 

Elevado Potencial Produtivo 

Precocidade com Estabilidade 

Responsivo ao manejo 

Qualidade de grãos 

Ampla adaptação geográfica 

Pontos fortes 

Apresenta maior tolerância ao estresse hídrico quando 

comparado a outros híbridos 

Evitar Plantio de milho sobre milho 

Responsivo ao uso de fungicidas 

Evitar exposição prolongada após ponto de colheita 
Recomendações Técnicas 

Monitorar áreas com a ocorrência de Phaeosphaeria e 

Polyssora, realizando manejo preventivo quando 

necessário. 
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...Cont. Quadro 27. 

636 graus dias até florescimento 
Ciclo 

1445 graus dias da emergência até a maturação fisiológica 

Espaçamento (80-90 cm) 55 – 65 mil plantas/ha 
População recomendada 

Espaçamento (45-50 cm) 55 – 60 mil plantas/ha 

Fonte: Agroeste 

 

4.11.1.2 Área de refúgio e variedade escolhida 

A área de refúgio será estabelecida nos mesmos parâmetros que foi 

implantada no milho safra verão 2017/2018. A área destinada será de 10% 

da área total, ou seja, 1,51 ha, com semeadura nas bordas do talhão. 

A variedade recomendada para estabelecer a área de refúgio, será a 

3200 RR, da empresa Agroeste. Esta variedade possui boa produtividade, 

superprecocidade, boa sanidade foliar, excelente adaptabilidade climática, 

homogeneidade de plantas, bom empalhamento, excelente qualidade de 

colmo, boa arquitetura de planta, com folhas bem eretas. A principal 

característica agronômica desta variedade, que se faz imprescindível para 

a área de refúgio, é que ela não possui tecnologia Bt. 

 
4.11.1.3 Tratamento de sementes 

As sementes de milho para a segunda-safra 2018, serão adquiridas 

com tratamento industrial, previamente realizados com o produto Avicta® 

Completo, que oferece proteção contra nematóides, doenças e pragas. 

Este produto é composto por Avicta® 500 FS (Abamectina), Cruiser® 350 

FS (Thiamethoxam) e Maxim® XL – (Fludioxonil + Mefenoxam). 

 
4.11.1.4 Adubação de base 

A adubação para a cultura do milho, em consórcio com brachiaria, 

será baseada na tabela de interpretação de analises de solos e 

recomendação de adubação para o Estado do Paraná da (Embrapa, 1999; 

Oliveira et al., 1989; IAPAR, 2000). A recomendação será embasada nos 

níveis de nutrientes exigidos pela cultura, e pela fertilidade do solo da 

propriedade em estudo. 

O formulado recomendado será o  10-15-15 com 170 kg/ha, que será 

aplicado na operação de plantio, na forma de adubação de base. 
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4.11.1.5 Planejamento de plantio 

 A variedade AS 1777, Agroeste, deverá ser semeada entre os dias 

01 de fevereiro a 01 de abril, de acordo com a empresa detentora. Porém, 

é recomendado que o plantio não aconteça após o dia 10 de março, pois 

após esta data, o banco não libera seguro para a lavoura, devido ao 

zoneamento agrícola da região, e aos possíveis riscos da cultura sofrer 

com geadas durante seu ciclo. Desta forma, a recomendação será que o 

plantio da cultura do milho aconteça ao término da colheita da soja, que 

de acordo com o planejamento proposto, ocorrerá no início do mês de 

fevereiro. O espaçamento recomendado será de 0,90 metros entre linhas, 

com 5,2 plantas por metro linear, obtendo uma população média de 58.000 

plantas por hectare, considerando uma germinação de 90%. 

 Para a variedade 3200 RR, Agroeste, que irá compor a área de 

refúgio, é recomendado que o plantio ocorra nos mesmos dias da 

variedade principal, pois elas possuem o mesmo ciclo. A população média 

será de 60.000 plantas por hectare, no espaçamento 0,90 metros, com 5,4 

sementes por metro linear. As duas variedades de milho devem ser 

plantadas com 3 a 5 centímetros de profundidade. De acordo com as 

populações definidas a cada uma das variedades, será utilizado 1,2 sacas 

de semente por hectare. 

O plantio da Brachiara ruziziensis será realizado junto a semeadura 

do milho, realizando-as em uma única operação, evitando assim custos 

sobressalentes por conta desta operação. Como o espaçamento do milho 

será 0,90 metros, e a semeadora utilizada possui um espaçamento de 

0,45 metros entre linhas, a cada duas linhas da semeadora, uma ficaria 

vazia e inutilizada. Desta forma, esta linha será destinada a semeadura da 

brachiaria, que será semeada entre as linhas de milho. A densidade de 

plantio da brachiaria será de 7 kg/ha, de sementes, com 3 centímetros de 

profundidade na linha. 

 
4.11.1.6 Adubação de cobertura 

Será recomendado o formulado 27-00-00+Mg YaraBela, na dosagem 

de 62 kg/ha, como adubação de cobertura. A aplicação será realizada à 
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lanço, entre 15 a 25 dias após a emergência da cultura. Esta operação 

deverá ser realizada preferencialmente após às 9 horas da manhã, sem 

que haja orvalho sobre a cultura, com o solo com umidade próxima a 

capacidade de campo. 

 
4.11.1.7 Manejo de plantas invasoras 

Com a realização do plantio do milho segunda-safra, em 

subseqüência a colheita da soja, não haverá infestação de plantas 

invasoras na área, devido ao controle empregado para a cultura 

antecessora. Sendo assim, não será necessário controle químico 

antecedendo o plantio do milho segunda-safra 2018. Recomenda-se um 

monitoramento após a emergência das culturas implantadas, devido a 

possibilidade de emergência de plantas daninhas.  

A aplicação pós-emergência será realizada quando as plantas 

invasoras apresentarem de 2 a 3 folhas definitivas, aproximadamente de 

15 a 20 dias após a emergência da cultura. Os produtos recomendados 

são o herbicida sistêmico, seletivo para folhas largas, Primóleo 

(Atrazina), na dose de 4,0 L/ha, e o herbicida sistêmico Sanson 40 SC 

(Nicosulfurom), na dosagem de 0,4 L/ha, com 0,25 L/ha de Assist (óleo 

mineral), e 0,1 L/ha de adjuvante, com calda de 125 L/ha. O herbicida 

Sanson será eficaz contra plantas invasoras, e também causará um 

estresse momentâneo a cultura da brachiaria, diminuindo sua taxa de 

crescimento, elucidando que a dose letal para a forrageira seria 1,5 L/ha 

do produto. Esta medida de controle de crescimento inicial para a 

brachiaria, é necessária pelo fato dessa forrageira possuir um 

desenvolvimento mais veloz que a cultura do milho, podendo haver 

competição por luz e espaço entre elas, o que atrapalharia o 

desenvolvimento inicial e rendimento da cultura do milho.  

Após a colheita do milho, será necessário dessecar a brachiaria, 

para o estabelecimento da próxima cultura. Esta operação deverá ser 

realizada um mês antes do próximo cultivo, no intuito de controlar a 

forrageira, como também as demais plantas invasoras, possivelmente 

existentes na área. Os produtos recomendados para a dessecação, será o 

herbicida ZAPP QI 620 (Glifosato), na dosagem de 3,0 L/ha, juntamente 
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com Nimbus (óleo mineral) na dosagem de 0,3 L/ha, e 0,1 L/ha de 

adjuvante, com 145 L/ha de volume de calda de pulverização. 

 

4.11.1.8 Manejo de pragas 

 Como já citado anteriormente, as pragas podem causar danos a 

cultura do milho, desde sua emergência até a maturidade fisiológica. 

Desta forma a recomendação será um monitoramento constante da 

cultura, para acompanhar a evolução das mesmas.  

O híbrido AS1777, que predomina na referida área de plantio, possui 

tecnologia Bt, que lhe garante uma maior resistência ao ataque das 

principais lagartas. Porém se faz necessário um acompanhamento 

constante da cultura, e em caso de ataques que atinjam o limiar de danos 

econômicos, que poderá ser identif icado por um técnico especializado, 

efetuar o devido controle. Para a área de refúgio, ao encontrar lagartas 

pequenas na área, efetuar uma aplicação do inseticida fisiológico Nomolt 

150 (Teflubenzurom), na dosagem de 0,05 L/ha, com 145 L/ha de volume 

de calda de aplicação. Em caso de reincidência de ataques de lagartas, 

aplicar o inseticida Premio (Clorantraniliprole), na dosagem de 0,15 L/ha, 

com calda de pulverização com 145 L/ha. 

 Após a emergência da cultura, haverá possíveis ataques de 

percevejo marrom (Euschistus herosa),  percevejo verde (Nezara viridula), 

e percevejo barriga verde (Dichelops melacanthus), ocasionando danos 

irreversíveis na cultura. Desta forma, a recomendação será o 

monitoramento após a emergência da cultura, e se esta praga for 

encontrada, aplicar os inseticidas Connect (Imidacloprido) na dose de 0,75 

L/ha, mais o inseticida Engeo Pleno (Thiametoxam + Lambda Cialotrina), 

na dosagem de 0,248 L/ha, com 145 L/ha, de calda de aplicação. . 

4.11.1.9 Manejo de doenças 

O manejo das doenças para a cultura do milho, deverá ser realizado 

com o monitoramento semanal da cultura, pelo produtor e um técnico 

especializado, acompanhamento das previsões climáticas e visitas a 

Emater do Município, para consultar a evolução de viabilidade de inóculos 

de doenças. Mesmo assim, será recomendado uma aplicação de um 
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fungicida quando a cultura estiver com no máximo 8 folhas formadas, ou 

até mesmo antes, se constatado a real necessidade da aplicação. Torna-

se inviável a aplicação após este estádio da cultura, devido a elevada 

estatura da planta, e eventuais quebras ocasionadas na operação.  

O produto recomendado para esta aplicação, será o Opera® Ultra 

(Pyraclostrobina+Metconazol), fungicida de ação sistêmica, na dosagem 

de 0,75 L/ha, com óleo mineral Assist na dosagem de 0,25 L/ha, e 0,1 

L/ha de adjuvante. O volume da calda de aplicação deverá ser de 145 

L/ha. Este fungicida previne a ocorrência de algumas doenças do milho, 

como a Ferrugem Polisora (Puccinia polysora),  Ferrugem Comum 

(Puccinia sorghi), e Mancha-de-phaeosphaeria (Phaeosphaeria maydis). 

 
4.11.1.10 Colheita e produtividade 

A colheita do milho deve ser iniciada quando os grãos apresentarem 

20% de umidade. Esta medição deverá ser realizada nas cooperativas em 

que o produtor trabalha. 

Se todos os fatores relacionados ao desenvolvimento da cultura 

forem favoráveis, principalmente o clima, a produtividade esperada será 

cerca de 6.120 kg/ha, ou seja, 102 sacas. A comercialização da produção 

será em uma média de R$ 22,00 por saco de 60kg. Esta produtividade, 

está embasada na boa genética da variedade selecionada, na fertilidade 

do solo da propriedade, e nas quantidades de nutrientes recomendadas 

para adubação de base e cobertura, neste planejamento.  

 
4.11.1.11 Custos de produção da cultura do milho segunda-safra 

Os custos de produção do milho segunda-safra 2018, consorciado 

com Brachiaria ruziziensis, sendo os gastos com insumos agrícolas e os 

custos com a mecanização utilizada para a cultura, estão dispostos nos 

quadros 28 e 29 

Quadro 28. Custos com insumos agrícolas para a cultura do milho segunda-safra 2018. 

PRODUTO TOTAL UTIL. (ha) VALOR UNIT. VALOR TOTAL (R$) 

Semente Milho AS 
1777 

1,2 sacas 490,00 sc 8.006,80 

Semente de Milho 
3200 RR2 (refúgio) 

1,2 sacas  370,00 sc 617,77 
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...Cont. Quadro 28. 

Semente Brachiaria 7 kg/ha 15,00 kg 1.588,65 

Adub. Form. 10-15-15 170 kg 1.150,00 ton 2.957,92 

YaraBela 27-00-
00+Mg 

62 kg 860,00 ton 1.134,75 

Primóleo® 4 L 12,50 L 567,00 

Nimbus (óleo mineral) 0,06 L 11,30 L 10,26 

Zapp QI (Glifosato) 2,0 L 14,00 L 423,64 

Nomolt (refúgio) 0,248 L 80,30 L 29,87 

Sanson 40 SC 0,4 L 105,00 L 635,46 

Connect 0,75 L 47,60 L 540,14 

Engeo Pleno 0,248 145,00 L 544,07 

Premio® (refúgio) 0,15 L 530,00 L  119,25 

Opera® Ultra 0,75 L 85,00 L 964,54 

LI 700 (adjuvante) 0,1 L 50,00 L 151,20 

Assist 0,25 L 11,00 130,00 

TOTAL                                                                                                  18.421,32 
Fonte: Elaboração do autor 2017. Preços: C. VALE; Área: 15,13 ha. 

 

 

Quadro 29. Custos com mecanização agrícola (R$/ha), cultura do milho segunda-safra 2018. 

Descrição Especificações V.U./ ha Qtde/ha Valor R$ 
CUSTOS VARIÁVEIS 

A – OPERAÇÕES 
A.1. Pulverizações (Herbicidas / Inseticidas / Fungicidas) – (1+4+1 = 6) 

 
Pulverização 

Trator NH TL75 4x4 + 
Pulverizador 18 metros 

2000 litros 
7,00 

 
15,13 * 7 

aplicações
= 195,91 

 

741,37 

A.2 Plantio Direto 

Plantio 
Trator NH TL75 4x4 + 
Semeadora 07 linhas 

35,00 15,13 529,55 

A.3 Colheita e Transporte 

 
Colheita 

Oper. Terceirizada 6 sc/ha 15,13 1.997,16 

Transporte Oper. Terceirizada  1,00/saca 1.543 sc 1.543,00 

Subtotal A -                                                                                             R$ 4.811,08 
B – INSUMOS (Total do quadro 27)                                                      R$ 18.421,32 

CUSTOS FIXOS 
C -  Depreciação 
Benfeitorias + maquinários/implementos            R$ 1.505,78 
Custo Total (A+B+C) R$ / 7,56 ha                                                       R$ 24.738,18 
Custo Total R$ / 1 ha                                                                            R$ 1.635,04 

 Fonte: Elaboração do autor, 2017. 
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4.11.1.12 Receita e fluxo de caixa 

O planejamento na propriedade em estudo, para a cultura do milho 

segunda-safra 2018, foi realizado para obter uma produtividade média de 

6.120 kg/ha, ou seja, 102 sacas, que serão comercializadas por 22,00 

R$/saco. Utilizando os resultados dos custos supracitados, com a receita 

obtida, foi possível calcular o lucro líquido da cultura. Estes valores estão 

descritos na tabela 12.  

Tabela 12. Resultado da exploração da cultura do milho segunda-safra 2018 

Componente Valor (R$) % no faturamento 

A - Receita Total 33.946,00 100 

              B - Custo Total 24.738,18 60,15 
             Lucro Total (A-B)               9.207,82 39,85 
Fonte: Registro do proprietário. 

O cálculo descrito, aponta que o lucro total da cultura do milho em 

consórcio com brachiaria, segunda-safra 2018, do sítio Água da 

Esperança, será de R$.9.207,82, na área de 15,13 hectares. Desta forma 

elucida-se que o produtor terá uma lucratividade de R$.608,58, por 

hectare, com a referida cultura. A lucratividade não irá alcançar os 

patamares almejados, pelo fato do preço pago pelo saco de milho estar 

abaixo do esperado.  

 
4.11.2 Cultura do Trigo (Triticum aestivum L.) 

A cultura do trigo classifica-se como uma gramínea de ciclo anual, 

cultivada no período do inverno, e possui uma enorme participação na 

produção agrícola, representando aproximadamente 30% da produção 

mundial de grãos. Pode ser utilizado para a produção de produtos 

alimentícios, como biscoitos, farinha, bolos, pães, macarrão, como 

também para a produção de produtos não alimentícios, como colas, 

produtos farmacêuticos, vitaminas, antibióticos, cosméticos. É utilizado 

também para a formulação de rações, ou fornecido em forma de grãos ou 

forragem, suplementando a alimentação animal. (DE MORI, IGNACZAK, 

2011). 

De acordo com a Conab (2011), no ano de 2010 foram plantados 

2.149.800 hectares de trigo no Brasil, com uma produção de cerca de 5,88 
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milhões de toneladas, sendo que os estados do Paraná, Santa Catarina e 

Rio Grande do Sul foram responsáveis por 94% do total dessa produção.  

Esta consolidação da cultura do trigo no País, se desenvolveu 

graças aos melhoramentos genéticos, seleção natural das cultivares 

semeadas, e manejos adotados para a cultura. Houve um crescimento 

exponencial da produtividade nos últimos 50 anos. A produção de grãos 

de trigo triplicou neste período, alcançando um excelente patamar 

produtivo. (EMBRAPA TRIGO, 2014). 

O cultivo do trigo traz muitos benefícios ao Brasil, principalmente 

nas propriedades rurais, pois propicia uma redução dos custos totais para 

a safra de verão, o uso racional e eficiente do solo, melhor utilização de 

recursos e infraestrutura nas propriedades rurais, geração de empregos 

diretos e indiretos, maior circulação de renda com bens de capital, 

insumos, industrialização e outros serviços, e ainda reduz custos com 

importações. (CANZIANI & GUIMARÃES, 2009). 

Até o momento, não cultivou-se a cultura do trigo na propriedade em 

estudo. Segundo o Sr. Edinaldo, sua preferência sempre foi plantar milho 

na safra de inverno, devido a instabilidade de preços pago pelo trigo, e 

pelo ataque e severidade de doenças como a Brusone (Pyricularia grisea) 

e Giberela (Gibberella zeae), que possuem difícil controle, e danos 

imensos a cultura. Por estes motivos citados, a área destinada para o 

cultivo do trigo será inferior a área para o milho, ocupando apenas um 

talhão, com a área de 7,56 hectares. 

 
4.11.2.1 Escolha da cultivar  

Os fatores que influenciam na escolha de uma cultivar de trigo, 

estão relacionados aos níveis de melhoramento genéticos empregados a 

ela, e as características de interesse agronômico, que ela possui. Uma 

boa cultivar de trigo deve alcançar um alto teto produtivo, ter ampla 

adaptabilidade climática, ter um bom nível de resistência aos ataques de 

pragas e doenças, ter baixo porte ou resistência ao acamamento, 

tolerância a germinação pré-colheita e debulha prematura, e boas 

características nutricionais interessantes à indústria. 
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Elucidando a importância da escolha de uma cultivar de trigo com 

estas características supracitadas, com intuito de alcançar bons 

resultados com a cultura, este planejamento recomenda a semeadura da 

cultivar TBIO TORUK, da empresa Biotrigo, para a safra inverno 2018 na 

propriedade estudada. Esta cultivar possui moderada resistência as 

principais doenças da cultura (brusone, giberela, ferrugem da folha, oídio), 

possui alto teto produtivo, resistência moderada ao acamamento e 

debulha prematura, baixa estatura de plantas, ótima adaptabilidade ao 

clima regional. (BIO TRIGO, 2014). As demais características da cultivar 

Toruk, estão descritas no quadro 30.  

Quadro 30. Características da cultivar Toruk 

TORUK 

Brusone Moderadamente resistente 

Giberela Moderadamente resistente 

Oídio Moderadamente resistente 

Ferrugem da folha Moderadamente resistente 

Reação à Doenças 

Manchas foliares Moderadamente suscetível 

Trigo pão/melhorador 

Baixa estatura de planta 

Resistência a acamamento 

Perfilhamento/espigamento uniformes 

Informações Gerais 

Moderadamente resistente a debulha 

Ciclo Médio 

PMS 33 Gramas 

Densidade de Plantio 

(20 cm) entre linhas 
330-350 sementes viáveis/m² 

Fonte: BioTrigo 

4.11.2.2 Época de plantio 

De acordo com o histórico climatológico da região, no Município de 

São João do Ivaí, a incidência de baixas temperaturas e ocorrência de 

geadas no período do inverno, sempre aconteceu no mês de junho, onde 

registrou-se as menores temperaturas. Desta forma a recomendação para 

a semeadura da cultura do trigo safra-inverno 2018, foi entre os dias 15 
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de abril a 15 de maio. Como a cultivar Toruk possui ciclo médio, 

realizando o plantio entre estas datas, irá aumentar a probabilidade da 

cultura não sofrer danos com geadas durante o espigamento, sendo a fase 

mais sensível da cultura a baixas temperaturas. Desta forma, esta fase da 

cultura ocorrerá no mês de julho, o que possibilita que a mesma tenha 

grandes chances de não sofrer danos severos com geadas. 

 
4.11.2.3 Densidade de plantio, profundidade e espaçamento    

A empresa detentora da cultivar, recomenda uma densidade de 

plantio com 330 a 350 plantas finais por metro quadrado, para a região do 

Município de São João do Ivaí, devido as médias de temperatura e 

altitude. Com essa densidade populacional/m², o stand  será composto por 

uma população de plantas entre 3.300.000 a 3.500.000/ha, com 

espaçamento entre linhas de plantio de 20 centímetros. Sabendo que o 

PMS (peso de mil sementes) da cultivar Toruk tem em média 33 gramas, e 

que a população de plantas definidas por hectare será de 3.400.000, 

serão necessários 112 kg/ha de sementes, ou 2,24 sacas de 50kg/ha. O 

cultivar Toruk possui coleóptilo um pouco mais curto, então será 

recomendado que as sementes sejam semeadas entre 2 e 5 centímetros 

de profundidade. 

 

4.11.2.4 Tratamento de sementes 

O tratamento das sementes de trigo para a safra inverno 2018, será 

realizado com o produto Standak Top (Friponil + Piraclostrobina), que 

possui ação inseticida/fungicida, na dosagem de 200 ml para cada 100 Kg 

de sementes. A operação de tratamento das sementes será realizado na 

propriedade estudada, através de um misturador manual que o produtor 

possui. 

4.11.2.5 Adubação de base 

A adubação para a cultura do trigo, será baseada na tabela de 

interpretação de analises de solos e recomendação de adubação para o 

Estado do Paraná da (Embrapa, 1999; Oliveira et al., 1989; IAPAR, 2000). 

A recomendação será embasada nos níveis de nutrientes exigidos pela 
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cultura, pela fertilidade do solo da propriedade em estudo, e produtividade 

almejada. 

O cultivar Toruk necessita de grande quantidade de nutrientes para 

atingir uma alta produtividade. Desta forma, será recomendado a 

aplicação de 20 kg/ha de N, 35 kg/ha de P2O5, e 35 kg K2O, através do 

formulado 15-20-20, com dose de 215 kg/ha, que será aplicado no plantio, 

ao lado e abaixo das sementes. 

 

4.11.2.6 Adubação de cobertura 

A cultura do trigo responde muito bem à acréscimos de nitrogênio 

(N), durante seu ciclo, melhorando suas características e a produtividade. 

A cultivar Toruk, tem excelente resposta ao manejo de N na fase de pré-

espigamento, melhorando parâmetros produtivos e qualidade industrial.  

A recomendação será uma aplicação a lanço, do formulado YaraBela 

27-00-00+Mg, na dosagem de 85 kg/ha, na fase de pré-espigamento da 

cultura, que ocorrerá cerca de 45 dias após o plantio. 

 
4.11.2.7 Manejo de plantas invasoras 

O correto manejo de plantas invasoras na cultura do trigo, se faz de 

extrema importância, pois estas plantas interferem no perfilhamento da 

cultura, e acarretam sérios problemas. A partir de um determinado 

momento essa concorrência imposta pelos recursos, como nutrientes, 

água, luz e espaço, causam danos irreversíveis à cultura, ocorrendo a 

partir do PCPI (período crítico de prevenção da interferência). Segundo 

Evans et al (2003), o PCPI, é o período que práticas de manejo às plantas 

invasoras devem ser realizadas, para evitar possíveis danos a cultura, e 

consequentes perdas na produtividade.  

Estudos apontam que o PCPI para a cultura do trigo, ocorre entre 15 

a 36 dias após a emergência (DAE), e quanto maior for o período de 

interferência das plantas invasoras, maiores serão os danos para a 

cultura, refletidos em um decréscimo na produtividade. (AGOSTINETTO, 

et al, 2008). 

O manejo para as plantas invasoras da propriedade, será feito 

através de um controle químico com duas aplicações sequenciais 
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antecedendo o plantio, e uma terceira, após a emergência da cultura, caso 

haja real necessidade. Esta medida será recomendada, devido o longo 

período em que a área ficará vazia após a colheita da cultura antecessora, 

que realizar-se-á no início do mês de fevereiro, e o plantio do trigo será 

efetuado apenas no final do mês de abril. 

A primeira aplicação deverá ser feita 30 dias antes do plantio do 

trigo, utilizando os herbicidas Zapp QI 620 (Glifosato), na dosagem de 3,0 

L/ha, e 2,4-D DMA 806 BR (2,4-dicholorophenoxy), na dosagem de 1,0 

L/ha, com 0,25 L/ha de Assist (óleo mineral), 0,1 L/ha de adjuvante, e 125 

L/ha de calda de pulverização. A segunda aplicação deverá ser realizada 

20 dias antes da semeadura da cultura do trigo, com o herbicida 

Gramoxone (paraquate), na dosagem de 2,0 L/ha, mais 0,25 L/ha de 

Nimbus (óleo mineral), com 0,1 L/ha de adjuvante, com o mesmo volume 

de calda da primeira aplicação. 

Após a emergência da cultura, deve-se realizar o monitoramento das 

plantas daninhas da área por duas semanas. Após estes 15 dias pós-

emergência, se plantas invasoras persistirem na área, e estiverem com 

pelo menos duas ou três folhas definidas, realizar uma aplicação com o 

herbicida seletivo e sistêmico Ally® (Metsulfurom Metilico), na dosagem de 

6,6 g/ha, mais 0,25 L/ha de Assist (óleo mineral), e 0,1 L/ha de adjuvante, 

com 125 L/ha de calda.    

      

4.11.2.8 Manejo de pragas 

A cultura do trigo durante seu ciclo, pode sofrer o ataque de 

diversas pragas, as quais são classificadas como principais e 

secundárias, de acordo com o nível de ataque e os danos causados a 

cultura. Duas pragas se destacam pelo nível de dano a cultura, e 

enquadram-se como principais, sendo os pulgões (Aphidoidea) e as 

lagartas desfolhadoras do trigo (Pseudolateia sequax). 

Para o devido manejo dessas pragas supracitadas, será 

recomendado o monitoramento da cultura, desde sua germinação. Em 

relação ao pulgão (Aphidoidea), segundo Pereira, P. R. V. da Silva, e 

Salvadori J. R. (2011), o controle deve ocorrer quando 10% das plantas 

estiverem infestadas, com 10 pulgões/afilho (fase vegetativa), e 10 
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pulgões/espiga (fase reprodutiva). O produto utilizado para o controle será 

o inseticida Engeo™ Pleno (Tiametoxam), na dosagem de 0,1 L/ha, com 

145 L/ha de volume de calda de pulverização. Após o referido controle, 

continuar com o monitoramento, e em caso de reincidência, efetuar outra 

aplicação do produto.  

Para a lagarta desfolhadora do trigo (Pseudolateia sequax), é 

recomendado o monitoramento da cultura, desde seus primeiros estádios 

fenológicos. Quando lagartas pequenas forem encontradas na cultura, 

realizar uma aplicação do inseticida fisiológico Nomolt® 150 

(Teflubenzuron), na dosagem de 0,20 L/ha, com 145 L/ha de calda. Após a 

aplicação, o monitoramento deve continuar, e caso haja reincidência de 

lagartas, aplicar o inseticida fisiológico Certero (Triflumurom), na dosagem 

de 0,03 L/ha, com o mesmo volume de calda da aplicação anterior.  

 
4.11.2.9 Manejo de doenças 

Durante seu ciclo, o trigo pode sofrer ataques de diversos 

patógenos, vindo a desenvolver inúmeras doenças. Entre estas, se 

destacam pela maior incidência e severidade, a ferrugem da folha 

(Puccinia triticina), Brusone (Pyricularia grisea), Giberela (Gibberella 

zeae), Oidío (Erysiphe diffusa), mancha amarela (Drechslera tritici-

repentis), mancha marrom (Bipolaris sorokiniana), e mancha da gluma 

(Stagonospora nodorum). 

Para que a cultura não sofra perdas acima do limiar de dano 

econômico, será necessário que o produtor, com o auxílio de um técnico 

especializado, executem o monitoramento da cultura. Esta operação deve 

ser executada desde os estádios iniciais da cultura, no intuito de 

identificar as doenças no estágio inicial. O produtor, se possível, deverá 

acessar o SISALERT (Sistema de previsão de risco de epidemias e 

doenças de plantas), um sistema de plataforma online, que simula os 

riscos de epidemias no trigo, e demais culturas, principalmente para 

giberela e brusone, possibilitando o uso racional de agroquímicos. 

Através do monitoramento da cultura, quando observar-se de 10 a 

20% das folhas com presença de manchas foliares, exceto a folha 

bandeira, aplicar o fungicida mesosistêmico e sistêmico, Nativo 
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(Trifloxistrobina + Tebuconazol), na dosagem de 0,75 L/ha, com 0,25 L/ha 

de Assist (óleo mineral), e 0,1 L/ha de adjuvante, no volume de calda de 

145 L/ha. Após esta aplicação, continuar o monitoramento da cultura, e 

acompanhar atualizações do Sisalert. Na fase da cultura de pré-

emborrachamento de grãos, que acontece no início do cacheamento, 

realizar uma aplicação preventiva a Brusone, com o fungicida sistêmico 

Opera® (Piraclostrobina + Epoxiconazol), na dosagem de 0,75 L/ha, com 

0,25 L/ha de Assist (óleo mineral), e 0,1 L/ha de adjuvante, com a mesma 

quantidade de calda da aplicação anterior. Estes fungicidas 

recomendados, previnem e combatem as principais doenças que ocorrem 

no trigo. 

A partir da segunda aplicação de fungicida, continuar com o 

monitoramento da cultura, e o acompanhamento do Sisalert, e caso haja 

riscos de epidemia, ou inicio de infecção, e surgimento de doenças, 

realizar uma nova aplicação.   

 
4.11.2.10 Colheita, produtividade e comercialização 

A colheita do trigo de ser iniciada quando os grãos apresentarem 

15% de umidade. Para a realização do teste, o produtor deve retirar os 

grãos de algumas espiguetas em pontos aleatórios da cultura, e levá-los 

até a cooperativa para a medição. 

Se as condições climáticas ao longo do ciclo da cultura forem 

favoráveis, estima-se uma produtividade média de 3.900 kg/há, ou seja, 

65 sacas, que serão comercializadas por R$ 36,00 por saco de 60kg. Este 

patamar produtivo, foi embasado no potencial genético do cultival, nos 

níveis de fertilidade do solo da propriedade, e na quantidade de nutrientes 

fornecidos à cultura, no manejo empregado. 

 

4.11.2.11 Custos de produção  

 Todos os custos de produção, referentes a cultura do trigo safra 

2018, estão expostos nos quadros 31 e 32.   

Quadro 31. Custos com insumos agrícolas para a cultura do trigo, safra 2018. 

PRODUTO TOTAL UTIL. 
(ha) 

VALOR UNIT. VALOR TOTAL 
(R$) 
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...Cont. Quadro 31. 

Semente Toruk 2,24 sacas (50kg) 75,00 sc (50kg) 1.270,00 

Standak Top 0,2 L/saca  438 L 1.483,45 

Adub. Form. 15-20-20 215 kg 1.250,00 ton 1.653,75 

YaraBela 27-00-00+Mg 85 kg 860,00 ton 455,11 

2,4-D DMA 806 BR 1 L 12,50 L 94,50 

Nimbus (óleo mineral) 0,25 L 11,30 L 21,36 

Zapp QI (Glifosato) 3,0 L 14,00 L 317,52 

Nomolt  0,2 L 80,30 L 121,41 

Gramoxone 2 L 21,00 L 317,52 

Ally 6,6 g 42,00 (40g) 52,39 

Engeo Pleno 0,1 145,00 L 109,62 

Certero 0,03 L 183,50 L  41,62 

Opera® 0,75 L 81,00 L 459,27 

Nativo 0,75 L 83,00 L 470,60 

LI 700 (adjuvante) 0,1 L 50,00 L 189,00 

Assist 0,25 L 11,00 83,16 

TOTAL                                                                                                    7.140,28 

Fonte: Elaboração do autor 2017. Preços: C. VALE; Área: 7,56 ha. 

 

Quadro 32. Custos com Operações Agrícolas para a safra de Trigo 2018 

Descrição Especificações V.U./ha (R$) Qtde/ha Valor R$ 
CUSTOS VARIÁVEIS 

A – OPERAÇÕES 
A.1. Pulverizações (Herbicidas / Inseticidas / Fungicidas/Inoculação) – (3+3+2= 8) 

 
Pulverização 

Trator NW TL75 4x4 
+ Pulverizador de 
arrasto 18 metros,  

2000 litros 

7,00 

 
7,56 ha*8 
aplicações

= 60,48 
 

423,36 

A.2 Plantio Direto 

 
Plantio 

Trator NW TL75 4x4 
+ Semeadora Planti 

Center 7 linhas 
35,00 7,56 264,60 

A.3 Adubação de Cobertura 

Adubação a lanço 
Trator NW TL75 4x4 

+ distr. fert. disco 
duplo 

7,00 
 

9,37 
65,60 

A.4 Colheita e Transporte 

Colheita Terceirizada 7% 
 

7,56 
1.168,58 

Transporte Terceirizado 1,0/sc 491 sc 491,00 

Subtotal A - R$                                                                                                            2.413,14 
B – INSUMOS (Total do quadro 30)                                                                           7.140,28 
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...Cont. Quadro 32. 

CUSTOS FIXOS 

C – DEPRECIAÇÃO 

Benfeitorias + Maquinários/implementos                1.505,78 
Custo Total (A+B+C) R$ / 7,56 ha                                                                           11.062,20 
Custo Total R$ / ha                                                                                                 1.463,25 

  Fonte: Elaboração do autor, 2017. Área: 7,56 ha. 

 

4.11.2.12 Receita e fluxo de caixa 

O planejamento na propriedade em estudo, para a cultura do trigo 

safra inverno 2018, foi realizado para obter uma produtividade média de 

3.900 kg/há, ou seja, 65 sacas, que serão comercializadas em média de 

R$ 36,00. Utilizando os resultados dos custos supracitados, com a receita 

obtida, foi possível calcular o lucro líquido da cultura. Estes valores estão 

descritos na tabela 13.  

Tabela 13. Resultado da exploração da cultura do trigo, safra 2018 

Componente Valor (R$) % no faturamento 

              A - Receita Total 17.690,40 100 

              B - Custo Total 11.062,20 62,53 
             Lucro Total (A-B)               6.628,20 37,47 
Fonte: Autor. 

O cálculo descrito, aponta que o lucro líquido total da cultura do 

trigo safra 2018, do sítio Água da Esperança, será de R$6.628,20, na área 

de 7,56 ha. Desta forma elucida-se que o produtor terá uma lucratividade 

de R$.876,75 por hectare, com a referida cultura. 

 
4.11.3 Cultura do Nabo Forrageiro (Raphanus sativus L.) 

O nabo forrageiro é uma planta herbácea de ciclo anual, alógama, 

ereta, possui excelente ramificação, com um rápido crescimento inicial, 

cobrindo 70% da área de plantio com apenas 60 dias após a germinação, 

possui estatura média que varia de 0,60 a 1 metro, e um sistema radicular 

pivotante, que pode ultrapassar 2 metros de profundidade. Seu ciclo 

produtivo varia entre 150 a 180 dias. (CREMONEZ, P.A., et al, 2013) 

Esta forrageira foi escolhida para compor o sistema de rotação de 

culturas da propriedade em estudo, principalmente, pelo fato de possuir 

um excelente sistema radicular, do tipo pivotante, que pode chegar a uma 

grande profundidade. Esta característica auxiliará para a descompactação 
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do solo da propriedade, que encontra-se medianamente compactado, 

como descrito no levantamento deste trabalho. O nabo forrageiro possui 

excelente ramificação, proporcionando uma rápida cobertura do solo, e 

também grande produção de matéria seca e verde, características que 

auxiliarão no controle de plantas invasoras, e ciclagem de nutrientes, 

melhorando as características químicas, físicas e biológicas do solo, 

possibilitando um manejo mais adequado ao sistema de plantio direto. 

A área de plantio destinada a cultura do nabo forrageiro será de 

7,56 hectares, o que representa um talhão da referida divisão da área da 

propriedade, para o sistema de rotação de culturas. O planejamento foi 

feito desta maneira, no intuito de não prejudicar a viabil idade econômica 

da propriedade em estudo. Isto pode ocorrer, pelo fato da cultura do nabo 

não oferecer retorno econômico, sendo implantada com finalidade de 

cobertura verde. Porém, através do sistema de rotação de culturas de 

quatro ciclos, proposto, a forrageira irá ser semeada em todos os talhões 

da propriedade, assim como as outras culturas que compõe o sistema. 

 
4.11.3.1 Preparação da área de semeadura 

Deverá ser realizado uma dessecação da área de plantio, 20 dias 

antes do cultivo do nabo, com a finalidade de eliminar as plantas 

invasoras da área. Os produtos utilizados serão Roundup Original 

(Glifosato), na dosagem de 3,0 L/ha, mais, 2,4-D Nortox (2,4-

diclorophenoxy), na dosagem de 1L/ha, e 125 L/ha de calda de 

pulverização.   

 
4.11.3.2 Planejamento de plantio, manejo da cultura e custos de produção 

A recomendação para o plantio da cultura do nabo safra inverno 

2018, será a variedade CATI-AL 1000, que possui boa rusticidade, 

excelente produção de matéria verde e seca, boa ramificação, excelente 

sistema radicular, boa adaptabilidade a diferentes climas. As demais 

características da variedade estão descritas no quadro 33. 

Quadro 33. Características da variedade de nabo forrageiro, Cati Al 1000 
NABO FORRAGEIRO CATI AL 1000 

Ciclo 110 – 120 dias (adubação verde) 
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...Cont. Quadro 33. 

Época de Plantio Março a Junho 

Época de Florescimento 80 dias após o plantio 

Espaçamento 0,20 a 0,45 m 

Gasto de Sementes 4 a 12 kg/ha 

Características (planta) 
Sistema radicular pivotante profundo (>2m) 

Altura: 1,00 a 1,80 m 

Características (semente) Cor: marrom-claro, ou avermelhado 

Produtividade Média 
Grãos: 300 a 800 kg/ha 

Massa Seca: 4.000 a 6.000 kg/ha 

Resistência (pragas/doenças) Não ha ocorrência de pragas ou doenças que mereçam controle 

Regiões Indicadas p/ plantio 
SP, PR, e outros estados; sem restrições, porem desenvolve-se 

melhor em clima frio e úmido. 

Origem Seleção massal em nabo comum 

Observações Utilizado: adubação verde, alimentação animal 

Fonte: CATI 

O plantio da cultura do nabo, deverá ser realizado entre o começo 

do mês de abril até o dia 15 de maio. A operação poderá ser realizada 

com a semeadora da propriedade, pois o plantio ocorrerá na linha. O 

espaçamento recomendado será 0,45 metros entre linhas, com uma média 

de 50 sementes por metro. Com esta densidade populacional, serão 

utilizados 12 kg/ha de sementes. 

Devido ao fato da cultura do nabo ter finalidade de adubo verde, e 

os nutrientes absorvidos por ela, retornarem ao solo e tornarem-se 

disponíveis à cultura sucessora através da ciclagem, não será 

recomendado nenhuma forma de adubação.  

A cultura do nabo apresenta um alto nível de rusticidade, e rápida 

ramificação, desta forma será dispensado o manejo de doenças, pragas, e 

o controle de planta invasoras, após o plantio. Mas será necessário 

executar a dessecação do nabo, 45 dias antes da semeadura da próxima 

cultura, facilitando a operação de seu plantio, e evitando a concorrência 

entre as culturas. O produto utilizado será o herbicida Zapp QI 620 

(glifosato), na dosagem 2,8 L/ha, com 145 L/ha de calda de pulverização. 

Os custos de produção para a cultura do nabo, estão descritos no quadro 

34. 
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Quadro 34. Custo de Produção do Nabo Forrageiro (R$/ha), safra de inverno de 2018. 

Descrição Especificações V.U./ha (R$) Qtde/ha Valor R$ 
A – OPERAÇÕES 

A.1. Plantio e Dessecação 

Plantio 
Trator NW TL 75 4x4 
+ Sem. Planti Center, 

7 linhas 
35,00 7,56 264,60 

Dessecação (pré-
emergência) 

7,00 7,56 52,92 

Dessecação (pós-
emergência)  

Trator NW TL 75 4x4 
+ M-18 Jacto, 2000 L 

7,00 7,56 52,92 

Subtotal A - R$                                                                                                       370,44 
B – INSUMOS 
B.1. Sementes 
CATI-AL 1000 (Nabo) R$/kg 1,50/kg 12,00/kg 136,08 
B.2. Herbicida 
Roundup (Glifosato) R$/litro 10,50 3,0 L/ha 238,14 

2,4-D Nortox R$/litro 12,50 1,0 L/ha 94,50 
Zapp QI 620 R$/litro 14,00 2,8L/ha 296,35 

Subtotal B -                                                                                                        R$ 765,07 
Custo Total (A+B) R$ / 7,56 ha                                                                         R$ 1.135,51 
Custo Total R$ / ha                                                                                            R$ 150,20 
Fonte: Elaboração do Autor (2017); Preços C. Vale - Área 7,56 ha. 
 

4.11.3.3 Lucratividade da propriedade na safra inverno 2018 

De acordo com os resultados obtidos, com os cultivos de milho em 

consórcio com brachiaria, trigo e nabo forrageiro, implantados na safra de 

inverno 2018, é possível calcular a receita líquida, ou seja, a lucratividade 

do sítio Água da Esperança. Estes resultados estão expostos na tabela 

14. 

Tabela 14. Resultado econômico da atividade agrícola da propriedade, prevista para a safra de 
inverno de 2018 

Componente Valor (R$) % no faturamento 

Receita Total (culturas de inverno ) 51.636,40 100 

Custo Total (culturas de inverno) 36.935,89 71,53 
Lucro Total (culturas de inverno)                  14.700, 51 28,47 
Fonte: Elaboração do autor; Outubro 2017. 

 

4.12 BALANÇO ECONÔMICO DA PROPRIEDADE, ANTES E PÓS 
PLANEJAMENTO 

Os resultados econômicos obtidos com as culturas da propriedade 

em estudo, após as recomendações realizadas no planejamento, estão 

dispostos na tabela 15. 
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Tabela 15. Lucratividade do sítio Água da Esperança, após o planejamento proposto. 
Componente Valor (R$) % no faturamento 

A - Lucro das Culturas de verão 73.743,42 83,38 

B – Lucro das Culturas de inverno 14.700,51 16,62 

Lucro Total  88.443,93 100 

Fonte: Elaboração do autor 

  Além dos resultados obtidos com as principais culturas, milho e soja, 

este planejamento teve êxito na implantação do sistema de rotação de 

culturas na propriedade, incluindo o trigo, o nabo forrageiro, e a brachiaria 

em consorcio com o milho, ao sistema. Foi comprovado através deste 

trabalho, que é possível realizar um desenvolvimento agropecuário 

sustentável, conciliando produtividade e lucratividade à práticas 

conservacionistas como a rotação de culturas. A tabela 16, demonstra o 

comparativo da lucratividade do sítio Água da Esperança, antes e pós 

planejamento. 

Tabela 16. Comparativo da Lucratividade do sítio Água da Esperança, antes e pós planejamento 

Componente 
Valor (RS) Antes 
do Planejamento 

Valor (R$) 
Após o 

Planejamento 
Diferença 

Aumento 
em % 

A – Lucro culturas verão 71.501,32 73.743,42 2.242,10 3,14 

B – Lucro Culturas inverno 15.818,71 14.700,51 (1.118,20) (0,75) 

Lucro Total  87.320,03 88.443,93 1.123.90 1,42 

Fonte: Elaboração do autor  

A receita liquida das culturas de inverno, no planejamento para safra 

2018, foi inferior a lucratividade das culturas na safra inverno 2016, como 

foi exposto na tabela 16. Isso correu por causa do preço pago pelo saco 

de milho, estar muito abaixo do que quando foi comercializada na outra 

safra. Mesmo assim, o balanço econômico demonstrou, que após o 

planejamento proposto neste trabalho, a lucratividade da propriedade em 

estudo aumentou 1,42%, comparando-se as safras 2016/2017 à safra 

2017/2018.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   O sistema de rotação de culturas, com quatro ciclos, proporcionará 

um controle mais efetivo das plantas daninhas, pragas e doenças, 

encontradas na propriedade, e também irá melhorar as condições físicas, 

químicas e biológicas do solo, que caracteriza-se como um dos recursos 

naturais de maior importância para qualquer propriedade rural. 

O índice de lucro da propriedade, após o planejamento, não foi mais 

expressivo, porque o sistema de rotação de culturas está apenas no seu 

primeiro ciclo, e ainda não expressa seu potencial total. A partir do 

segundo ciclo, haverá um incremento de produtividade, que atingirá seu 

ápice ao final do quarto ano, devido às melhoras das características 

edáficas e fitossanitárias da propriedade, e assim proporcionará um 

excelente retorno econômico. 
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