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RESUMO 
 
 
Este trabalho visou analisar a viabilidade econômica do Sítio Santa Maria, 

foram considerados para isto vários parâmetros que auxiliaram nas tomadas de 

decisão e na orientação do proprietário Sr. Sebastião Lourenço da Silva, para 

que este adotasse as medidas necessárias para uma maior rentabilidade em 

sua propriedade, visando à sustentabilidade econômica e ambiental. 

Inicialmente realizou-se um levantamento de dados para se obter as 

informações referentes à propriedade, tais como características típicas da 

região, recursos naturais, culturas utilizadas, históricos de cultivos, entre 

outros. Em seguida foi realizado um diagnóstico que evidenciou os fatores 

favoráveis e desfavoráveis da propriedade, possibilitando a fundamentação do 

planejamento. No planejamento foram sugeridas mudanças necessárias na 

propriedade, visando à preservação do meio ambiente e do solo, e novas 

tecnologias que favorecessem a rentabilidade do produtor. As propostas de 

melhorias abordam desde praticas simples, como o uso de EPIs até atividade 

mais estruturada como o manejo integrado de pragas, que visa o uso racional 

dos defensivos agrícolas, e o controle eficiente dos agentes que afetam o 

desenvolvimento das culturas.  

 

Palavras–chave: Viabilidade, rentabilidade, sustentabilidade.  
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1 INTRODUÇÃO 

O agronegócio brasileiro deve apresentar uma expansão de 

aproximadamente 2% em 2017. Segundo a estimativa da Confederação da 

agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), o setor agropecuário representa 48% 

das exportações totais do país, podendo chegar a um saldo comercial de US$ 

72,5 bilhões.  

A agricultura em tempo real promove uma articulação entre a agricultura 

e os demais setores econômicos, agrícola e rural. A crescente competitividade 

das economias locais, incluindo as áreas rurais, está ligada a duas ordens de 

fatores, sendo elas as razões econômicas e os fatores que diz em respeito á 

razão social. As propriedades rurais no Brasil têm como características um 

grande pólo agropecuário, com várias diversidades de atividades, que por sua 

vez geram diversos produtos para a população. A sociedade cada vez mais se 

preocupa com a questão da sustentabilidade, fator esse que é um dos 

principais objetivos da agricultura moderna no Brasil.  

O grande desafio é criar estratégias que visam o aumento de 

produtividade e ao mesmo tempo o uso racional dos insumos disponíveis que 

serão utilizados.  

Este trabalho foi desenvolvido em três fases, sendo a primeira o  

levantamento de dados e informações da propriedade em estudo juntamente 

com o produtor, visando ter como objetivo a caracterização da propriedade, 

produtor, recursos que a mesma dispõe e as atividades realizadas e suas 

formas de condução.  

Na segunda fase do trabalho foi realizado um diagnóstico da 

propriedade, onde foram acusados os aspectos positivos e negativos que de 

toda forma influenciam nas atividades desenvolvidas na propriedade. 

Permitindo assim de forma mais correta estabelecer um planejamento 

adequado para ser implantado na propriedade.  

A terceira fase do trabalho, já com o diagnóstico feito, foi a elaboração 

de um planejamento com a finalidade de proporcionar soluções e práticas para 

a propriedade, a fim de melhorar as atividades agropecuárias no local, onde 

através da tecnologia e boas praticas agrícolas o produtor pode se destacar no 
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meio onde vive, proporcionando para o mesmo uma forma mais correta e viável 

para o seu desenvolvimento.  

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Este trabalho tem como objetivo, através de um levantamento detalhado 

levar ao produtor sugestões viáveis para serem implantadas em sua 

propriedade, melhorando os pontos desfavoráveis através de orientações 

corretas e novas tecnologias que visam um retorno econômico satisfatório, 

garantindo assim um melhor aproveitamento da propriedade. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

• Coletar todas as informações detalhadas da propriedade, para realizar a 

descrição completa da área. 

• Diagnosticar os pontos favoráveis e desfavoráveis da propriedade. 

• Levar para o proprietário a importância que um técnico pode ter para 

prevenir e remediar algumas situações, sempre buscando novas 

tecnologias sustentáveis com bons retornos financeiros, propondo 

soluções através de um planejamento sustentável trazendo-lhe uma 

maior rentabilidade.  
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3 JUSTIFICATIVA 

Este trabalho justifica-se pela forma em que o produtor utiliza seus 

recursos. Afetando diretamente a realidade da sua propriedade, nos aspectos 

positivos e negativos da utilização das práticas agrícolas praticados pelo 

produtor. Portanto esse trabalho visa o auxilio no uso correto e sustentável dos 

recursos implantados através das recomendações técnicas. 
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4 LEVANTAMENTO DA PROPRIEDADE 

4.1 Dados do Proprietário 

A propriedade em estudo pertence ao Sr. Sebastião Lourenço da Silva, 

nascido em 13 de abril de 1962 em Sertanópolis – PR. Passou a residir em São 

João do Ivaí quando estava com 14 anos de idade juntamente com seus pais. 

Atualmente é agricultor, possui a propriedade Sítio Santa Maria desde 2015, 

não reside na propriedade, é casado com a Sra. Benedita de Carvalho da Silva, 

cabeleireira, tem três filhos, sendo eles Tiago, Fernando e Eduardo. 

O proprietário é cooperado nas cooperativas de crédito rural C. Vale e 

COAMO, as quais fornecem insumos para a sua produção, com isso o mesmo 

entrega a produção da propriedade na C. Vale, realizando o financiamento da 

lavoura através do Banco do Brasil. 

Além de suas rendas serem constituídas com o cultivo de soja e milho, a 

propriedade em estudo não é a única fonte de renda do proprietário, pois o Sr. 

Sebastião é arrendatário de 18 alqueires, sendo 2 lotes de 9 alqueires cada, 

situado na gleba Bulha, município de São João do Ivaí – Paraná. 

 

4.2 Identificação da Propriedade 

A propriedade em estudo recebe o nome de Sítio Santa Maria, 

abrangendo uma área de 4,166 alqueires ou 5 alqueires paulista, igual a 12,6 

hectares, propriedade localizada na Gleba Bulha, nas margens esquerda do 

córrego da Água Rica, município e comarca de São João do Ivaí –PR, podendo 

ser identificada na Figura 1.  

 

 
Figura 1. Localização da propriedade. Sítio Santa Maria. 
Fonte: Google earth, modificado pelo autor na data de 2017. 
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A propriedade encontra-se na latitude 51º85’28.28”O e longitude 
24º02'38.41”S, na altitude média do mar de 450 metros. 

E na tabela 1 apresenta-se o uso atual da propriedade no município de 

São João do Ivaí-PR. 

 

Tabela 1. Uso Atual da propriedade 

Descrição Área (ha) Proporção (%) 

Reserva Legal 0,79         6,26% 

Culturas Anuais 9,09         72,14% 
Área de Preservação 
Permanente 

2,56                              20,31% 

Sede 0,16                                1,26% 

TOTAL                             12,6 100 

Fonte: Pesquisa de campo, Março de 2017. 
 
4.2.1 Histórico 

O Sr. Sebastião residia na cidade de Primeiro de Maio, Paraná. No ano 

de 1974 mudou-se para São João do Ivaí, adquiriu a propriedade no ano de 

2015 após receber como herança dos pais da sua esposa. A partir daí 

começou a executar manejos agrícolas nesta área. 

O Sr. Sebastião relata que a propriedade antes de ser proprietário já 

havia plantio de soja no verão, milho e/ou feijão no inverno. Porém atualmente 

é cultivado apenas soja no verão e milho no inverno. 

 

4.2.2 Valor da terra nua  

Segundo o Sr. Sebastião e os proprietários vizinhos ao Sítio Santa 

Maria, relatam que o valor de mercado estimado para a propriedade é de R$ 

50.000,00 (cinqüenta mil reais) por hectare, e o Departamento de Economia 

avalia em Rural (DERAL) 31.200,00 ha (Quadro 1). 

 

Quadro 1. Comparativo de preço de terras no o município de São João do Ivaí. 
Fonte de Pesquisa 1 hectare Sítio Santa Maria (12,6 há) 

  Valor Deral       31.200,00 393.120,00 

  Valor Mercado       50.000,00 630.000,00 

Fonte: Autor (2017). 
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4.2.3 Município 

O município de São João do Ivaí está localizado a uma latitude 

23º58’48’’ Sul e uma longitude 51º49’04’’ Oeste no estado do Paraná estando a 

uma altitude de 495 metros ao nível do mar (Figura 2), possui extensão 

territorial de 353,331 km², e um clima subtropical úmido mesotérmico, com 

verões quentes e nos períodos frios geadas pouco frequentes, chuvas com 

concentração nos meses de verão, sem estação de seca definitiva, as médias 

de temperaturas nos meses quentes são superiores a 22º C, e dos meses frios 

a temperatura é inferior a 13ºC (IBGE, 2008). 

 

 
Figura 2. Localização do município de São João do Ivaí-PR. 
Fonte: IBGE (2008). 

 

Conforme a Figura 3, o município pertence à microrregião de Ivaiporã-

PR e mesorregião do Norte Central Paranaense Tem com bacia hidrográfica os 

seguintes rios, Rio Ivaí, Rio Macaco, Rio Bulha, Rio Água Rica, e Rio 

Corumbataí.  
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Figura 3. Mapa do Município de São João do Ivaí. 
Fonte: Prefeitura Municipal de São João do Ivaí, 2017. 
 

O município tem como via de acesso as rodovias BR 369, PR 082 e PR 

650. Está a uma distância de 424 km da capital Curitiba, faz divisa territorial 

com os municípios de Lunardelli, São Pedro do Ivaí, Kaloré, Borrazópolis, 

Fênix, Barbosa Ferraz e Godoy Moreira (IBGE, 2008). 

Observa se através da tabela 2 que o município predomina em suas 

atividades econômicas, à agricultura. A economia é essencialmente sustentada 

pela agropecuária, com uma área de 28.821 ha explorados. Dentre as 

atividades mais executadas se encontram 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 destinados ao cultivo da soja. 
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Tabela 2. Estabelecimentos Agropecuários e áreas segundo as atividades 
econômicas. 

Atividades Econômicas Área (ha) Estabelecimentos 

Lavoura temporária 22,396 705 

Horticultura e floricultura 34 9 
Lavoura Permanente 303 33 

Pecuária e criação de outros animais 6.088 232 
Total 28821 979 

Fonte: IBGE. Censo Agropecuário/SEAB DERAL, 2011. Acessado abril 2017. 
 
4.2.4 Recursos Humanos 

4.2.4.1 Funcionários 

A propriedade não dispõe de funcionários, sendo então caracterizada 

como agricultura familiar, uma vez que o Sr. Sebastião desenvolve as 

atividades agrárias. Conta com a ajuda de um amigo quando precisa, e a 

recompensa do serviço é através de serviço também. 

O setor agropecuário familiar tem importância na absorção de emprego 

e na produção de alimentos, entretanto, é necessário destacar que a produção 

familiar, além de fator redutor do êxodo rural e fonte de recursos para as 

famílias com menor renda, também contribui expressivamente para a geração 

de riqueza, considerando a economia não só do setor agropecuário, mas do 

próprio país (GUILHOTO et. Al, 2007). 

 

4.2.4.2 Assistência Técnica 

A propriedade recebe assistência técnica do Engenheiro Agrônomo Luiz 

Alberto Martins, que disponibiliza a prestação de serviço profissional para 

auxiliar o produtor, deste modo, facilitando a utilização de inovações, 

monitoramento da lavoura, entre outras recomendações que serão feitas no 

planejamento. E também da equipe técnica das cooperativas COAMO e C. 

Vale. 

Com as alternativas tecnológicas vigentes, auxilia a produtividade 

agrícola com inovação de meios que contribuam para o campo. Segundo 

Viebrantz (2008), a assistência técnica permite que os produtores rurais saiam 

de modelos produtivos empíricos para produções mais econômicas e 
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sustentáveis, trazendo a modernização no campo, transformando a agricultura 

através de tecnologias aliadas às técnicas especializadas.  

 

4.2.4.3 Utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) 

O Sr. Sebastião não utiliza o EPI adequadamente, relata que usa 

apenas máscara e com pouca freqüência para o manuseio de defensivos, de 

embalagens vazias e, para pulverização, realização das atividades de risco 

com contaminação pelo uso de agroquímicos. 

De acordo com a NR6 (Norma Regulamentadora) do MS (Ministério do 

Trabalho), EPI (Equipamento de Proteção Individual) é todo dispositivo ou 

produto, de uso individual utilizado pelo trabalhado, destinado a proteger sua 

saúde e a integridade física (NR6, MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO, 

2001). 

A Lei 6514 de dezembro de 1977 (Consolidação das Leis do Trabalho) 

regulamenta que é obrigatório o uso de equipamento de proteção individual 

(EPI) quando do emprego de equipamentos portáteis ou quando, de qualquer 

outra forma, houver risco de contaminação dos trabalhadores. 

 

4.2.4.4 Destino e Armazenagem das Embalagens de Defensivos Agrícolas 

Faz-se necessário a destinação final correta para as embalagens vazias 

dos agrotóxicos, para diminuir os riscos à saúde das pessoas e de 

contaminação do meio ambiente, visando atender as exigências estabelecidas 

pela Lei Federal no 9.974 de 06/06/00 e Decreto no 3.550 de 27/07/00, que 

determina que as embalagens devam ser submetidas pelo usuário à operação 

de tríplice lavagem, ou tecnologia equivalente, conforme orientações 

constantes em rótulos e bulas, onde os mesmos deverão efetuar a devolução 

das embalagens vazias, e respectivas tampas, aos estabelecimentos 

comerciais onde foram adquiridos, no prazo de até um ano, contando da data 

de sua compra (CARDOSO, 2000). 

Após a utilização dos defensivos agrícolas, é feita a tríplice lavagem das 

embalagens no próprio pulverizador, onde as mesmas são armazenadas no 

barracão dentro de BIG BAG (figura 4) na propriedade, onde posteriormente é 

entregue na cooperativa COAMO. 
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Figura 4. Armazenamento das embalagens de defensivos 
agrícolas do Sítio Santa Maria. 
Fonte: Autor 2017. 

 
A água da lavagem das embalagens é reutilizada para aplicação de 

defensivo, todas as vezes que é aplicado um produto já é feito a tríplice 

lavagem no próprio pulverizador. 

 

4.2.5 Benfeitorias 

A propriedade dispõe de uma casa de alvenaria 12x17m, tendo 3 

quartos, sala, cozinha, 3 banheiros e lavanderia usada nos finais de semana 

para o lazer da família e amigos, e para as refeições e descanso diário do 

proprietário e de seus funcionários no período em que estão trabalhando na 

propriedade, também possui  dois barracões sendo a metragem de 10 x 8 mts 

e 6 x 7 mts onde são armazenados os implementos agrícolas (Quadro 2). 
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Quadro 2. Inventário das benfeitorias do Sítio Santa Maria. 
Discriminação Área Valor (R$) Características 

Casa de alvenaria 204 m2 140.000,00 Ótimo estado de conservação 

Galpão para máquinas 
e implementos I 

80 m² 15.000,00 Parcialmente conservado 

Galpão para máquinas 
e implementos II 

42m 2 6.000,00 Parcialmente conservado 

Fonte: Pesquisa de campo, autor, 2017.  
 

4.2.6 Maquinários e Implementos  

O Sítio Santa Maria dispõe dos maquinários e implementos 

apresentados no quadro 3 e na figura 05. 

 

Quadro 3. Maquinários e implementos do Sítio Santa Maria  

Fonte: Autor, pesquisa de campo (2017). 

 

O surgimento das máquinas e implementos para a agricultura no século 

XIX possibilitou ganhos de produtividade agrícola e do trabalho, mudando 

definitivamente a trajetória das técnicas de produção e elevando a oferta de 

produtos agrícolas no mundo. Por outro lado, este processo reduziu a 

necessidade de envolvimento de mão de obra na produção agrícola (VIAN et 

al., 2013). 

A utilização de máquinas agrícolas e implementos para a 

realização das atividades no campo permite maior eficiência nas 

operações, maior abrangência de área cultivada, porém as mesmas 

só devem ser utilizadas em áreas com topografia regular e de 

Descrição Marca Modelo Ano Valores 
Trator John deer 5078 2012 75.000,00 
Semeadora Plant Center TC/7 2014 50.000,00 
Pulverizador Jacto Columbia 2015 55.000,00 
Carreta Tatu 4 rodas 2008 10.000,00 
Carreta Tatu Marchesan 2 rodas 2008 5.000,00 
Arado Jan Reversível 1995 4.500,00 
Subsolador Jan  1990 3.800,00 
Grade Niveladora Tatu 32 discos 1995 4.500,00 
Lancer Jan   4.000,00 
Roçadeira Jan  2011 12.000,00 
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dimensão razoável que permitam  o emprego da mecanização 

agrícola (SILVEIRA, 2011). 

No sítio Santa Maria são realizados os cuidados com a 

manutenção e conservação dos maquinários e implementos agrícolas. 

Os mesmos são armazenadas em barracões, e lavadas após o uso. 

Estes maquinários são necessários para exploração agrícola, de modo 

que suas necessidades sejam supridas e a atividade ocorra em tempo 

predeterminado. Porém, o proprietário não possui caminhão para transporte da 

safra e colhedora de grãos, então conta com a terceirização destes. 

 

 

Figura 5. Implementos agrícolas do Sítio Santa Maria: A) Arado; B) Roçadeira; 
C) Subsolador; D) Lance; E) Grade e F) Plantadeira. 
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Figura 06. Implementos e Maquinários do Sítio Santa Maria: A) Carroceria e B) 
Trator. 
Fonte: Autor, 2017. 
 
4.2.7 Estradas e Carreadores 

A propriedade fica localizada na comunidade Água Rica, existe duas 

possibilidades para o deslocamento da propriedade, primeiramente, pode-se 

utilizar da via de acesso que liga São João do Ivaí ao distrito de Santa Luzia da 

Alvorada, rodovia Vereador José Gonçalves Ávila PR-650. Segue-se sentido 

São João do Ivaí a propriedade em uma pista pavimentada por 

aproximadamente 6 km, vira-se a esquerda no ponto de ônibus e continua o 

trajeto de 2 km em uma estrada principal de cascalho, vira-se novamente à 

esquerda no carreador secundário que permite o acesso à sede da 

propriedade, o que pode ser observado na Figura 7. 

 
Figura 7. Via de acesso a propriedade Santa Maria através da PR 650.  
Fonte: Google earth (2017), modificado pelo autor. 
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Também é possível chegar à propriedade pela rodovia PR-082 sentido 

São João do Ivaí à Lunardelli, deslocando-se 2,8 km, da C. Vale, vira-se a 

direita após o antigo viveiro de mudas do município, e segue pela estrada 

principal de cascalho por mais 4 km, após passar o córrego Água Rica vira se a 

direita no carreador secundário que permite o acesso à sede da propriedade, o 

que pode ser observado na figura 8. 

 
Figura 8. Via de acesso a propriedade Santa Maria através da PR-082.  
Fonte: Google Earth (2017), modificado pelo autor. 
 

Os acessos à propriedade são facilitados devido às condições das 

estradas de cascalho, que se encontra em bom estado de conservação e 

permite serem transitadas mesmo em dias de alto índice pluviométrico, além 

disso, a mesma fica localizada a 4 km apenas do local de comercialização o 

que diminui os gastos com o transporte de insumos, sementes, defensivos 

agrícolas e a própria produção.  

 

4.2.8 Energia Elétrica 

A rede de transmissão da companhia paranaense de energia elétrica 

COPEL passa pela propriedade, e chega a um poste equipado com um 

transformador trifásico. 

 

4.2.9 Lixo 

O lixo orgânico e reciclável da propriedade é colocado dentro de um 

saco plástico e em seguida incinerado. 
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4.2.10 Clima da Região 

          Ayoade (2006) considera extremamente importante o conhecimento do 

clima de uma determinada região, pois indica em larga escala condições de 

temperatura e pluviosidade esperadas.  Contribui ainda com a possibilidade de 

efetuar o planejamento de atividades humanas, como também exploração 

vegetal e animal. 

Atualmente a classificação climática mais utilizada é a de Koppen-

Geiger, que se baseia principalmente de acordo com a temperatura e 

precipitação, e sua relação com o tipo de vegetação local, vegetação 

semelhante implica que o clima seja semelhante (MENDONÇA et. Al, 2007). 

Segundo Iapar (2010) de acordo com Koppen-Geiger, o estado do 

Paraná possui clima classificado como Cfa (clima temperado úmido com verão 

quente) e Cfb (clima temperado úmido com verão temperado) (Figura 09). 

A região em estudo caracteriza-se por Cfa (clima subtropical úmido), 

com temperaturas médias superiores a 22ºC em meses mais quentes, com 

verões quentes e concentrações de chuvas nos meses de verão, entretanto, 

sem estações de secas definidas, alem da ocorrência de veranicos de 12 a 20 

dias esporadicamente. Já a temperatura média dos meses mais frios é inferior 

a 18ºC (mesotérmico), apresentando geadas pouco frequentes (IAPAR, 2010). 

O clima é propício para diferentes culturas, sendo anuais ou perenes, desde 

que respeitando a época adequada de plantio de cada cultura. 

 
Figura 09. Classificação Climática – Segundo Koppen.  
Fonte: IAPAR (2010). 
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4.2.10.1 Índice Pluviométrico 

A média de precipitação anual para o município de São João do Ivaí-PR 

pode ser observada na figura 10. Essa figura foi obtida com os dados de 

precipitação (mm) do intervalo de 10 anos (2006-2016) fornecidos pela 

cooperativa COAMO de São Joao do Ivaí-PR. 

 

Figura 10. Média de precipitação (mm) no intervalo de 10 anos, entre 
2006 e 2016, na região de São João do Ivaí. 
Fonte: COAMO (2017). 
 

Segundo a Figura 7, o período de maior precipitação ocorre entre os 

meses de outubro a abril, período que abrange o plantio de soja, geralmente no 

mês de outubro e o plantio do milho, de fevereiro e março. Os períodos de 

menor precipitação ocorrem entre os meses de maio a agosto, sendo que as 

culturas cultivadas neste período (safrinha) apresentam maior risco, devido a 

chance de ocorrência de veranico. Até o mês de julho é necessário que haja 

boa distribuição das chuvas, pois é neste período que as culturas estão em 

fase de vegetação e reprodução (enchimento do grão), afetando a cultura 

safrinha. 

4.2.10.2 Temperatura 

A temperatura é uma das condições climáticas que mais interferem no 

desenvolvimento das plantas, pois além de seu próprio metabolismo em 

processos como fotossíntese, dormência e floração a temperatura interfere 

também no desenvolvimento de patógenos, pragas e plantas daninhas 

(EMBRAPA, 2003).  
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De acordo com as médias de temperatura apresentadas na figura 11 

pode-se inferir que as temperaturas registradas para ambas as culturas 

cultivadas na propriedade apresentam se em faixas relativamente adequadas. 

Conforme a Embrapa (2010), para a cultura do milho a temperatura ideal é 

entre 24 – 30° C, não podendo ficar abaixo dos 10° C e acima dos 30° C.  

Para a cultura da soja as temperaturas ideais devem permanecer entre 

20 e 30° C, proporcionando assim temperaturas aptas para ambas às culturas 

exploradas pelo produtor no Sítio Santa Maria. Na estação do inverno é 

possível acontecimento de geadas, que podem ser conseqüência de massas 

de ar frio, então o produtor deve ficar em alerta para os riscos inerentes ao 

possível acontecimento. 

 

Figura 11. Temperatura média mensal dos últimos dez anos para São João do 
Ivaí. 
Fonte: COAMO (2017). 
 
4.2.11 Recursos Naturais 

4.2.11.1 Reserva Legal 

De acordo com dados da EMATER de São João do Ivaí-PR, um módulo 

rural no município equivale a 19 hectares, como a propriedade em questão 

possui 12,6 ha, apresenta assim área inferior a um módulo rural.  

 De acordo com a Lei n° 12.651/2012 do código florestal brasileiro diz 

que a vegetação natural deve ser protegida, porém pode se utilizar desta de 
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forma sustentável, com finalidade de produzir sem danificar os recursos 

naturais oferecidos. Para o estado do Paraná, esta reserva deve ocupar pelo 

menos 20% do estabelecimento, e para a propriedade em questão não é 

necessária à formação de reserva legal, pois a mesma apresenta menos de 4 

módulos. 

Na propriedade já existe uma área de reserva legal de 0,79 ha, mesmo 

não sendo necessário de acordo com a legislação, entretanto o proprietário não 

pode fazer alterações nesta área. 

 

4.2.11.2 Áreas de Preservação Permanente (APP) 

O curso de água que passa ao fundo do lote da propriedade é conhecido 

popularmente como córrego Água Rica, possui largura de 5 metros entre as 

margens. Ao redor possui formação de algumas plantas características da 

floresta subtropical, devido presença de variedades de espécies vegetais, 

como peroba (Aspidosperma spruceanum), pau-de-alho (Gallesia integrifolia,), 

bambu (Bambusa oldhami), mangueira (Mangifera indica), goiabeira (Psidium 

guajava), também possui vegetação rasteira formada por touceiras de capim 

colonião (Panium maximum) e alguns pequenos arbustos, porém, no local onde 

o córrego faz à divisa do lote.  

A Lei nº 12.615/2012, Artigo 3 do Código Floresta, diz que Área de 

Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por vegetação 

nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, 

a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e 

flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. O 

Sítio Santa Maria possui 6 metros de Área de Preservação Permanente nas 

suas margens, e pela lei do Código Florestal áreas com menos de um módulo 

fiscal deve apresentar 5 metros de mata. Assim, considera-se o Sitio Santa 

Maria legalmente conforme previsto na lei quando a APP. 

 

4.2.11.3 Cadastro Ambiental Rural (CAR) 

Devido a grandes pressões sociais e preocupação com o uso de 

recursos naturais a legislação brasileira surgiu como resposta em defesa da 

natureza, esta que visa à proteção dos recursos vegetais e hídricos brasileiros 
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e para regularizar sua situação junto ao órgão ambiental, o produtor deverá 

fazer a inscrição no CAR (cadastro ambiental rural). 

 A Lei 12.651/12 implantou o Cadastro Ambiental Rural, ferramenta 

obrigatória de captação de dados ambientais de todos os imóveis rurais. 

O art. 29, § 3° da Lei n° 12.651/2012, estabelece que a inscrição no 

CAR é obrigatória para todas as propriedades e posses rurais, devendo ser 

requerida no prazo de 1(um) ano contado da sua implantação, prorrogável, 

uma única vez, por igual período por ato do Chefe do Poder Executivo.  

Conforme art. 21, do Decreto n° 7.830, de 17 de outubro de 2012, ato do 

Ministro de Estado e Meio Ambiente estabelecerá a data a partir da qual o CAR 

será considerado implantado em todo o país (CAR, 2017). 

A Lei Nº 12.651, de 25 de Maio de 2012 do Novo Código Florestal 

Brasileiro no Art. 15º, estabelece que as propriedades acima de 4 módulos 

rurais que a mata ciliar pode ser somadas para totalizar os 20% da Reserva 

Legal, conforme o Art. 12º, desta mesma lei.  

 

4.2.11.4 Recursos Hídricos 

A propriedade em estudo é banhada pelo córrego Água Rica, porém, a 

água do córrego não é utilizado em sua propriedade. 

A água utilizada para a aplicação de defensivos é oriunda de um 

abastecedouro/reservatório específico para a atividade agrícola, porém, o 

mesmo localiza-se em outra propriedade, no sítio da Família Adoni, o qual fica 

500 metros de distância a propriedade em estudo.  

Foi avaliado somente o pH da água utilizada nas atividades agrícolas e 

obteve pH 6,5, sendo favorável a eficácia de ação da maioria dos 

agroquímicos. O pH dessa água foi medido com o auxilio de um phmetro 

portátil. 

 

4.2.11.5 Solos 

Com o objetivo de obter dados referente à classificação e fertilidade do 

solo da propriedade Santa Maria foi realizada amostragem do solo e a análise 

laboratorial das amostras. 
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De acordo com EMBRAPA SOLOS (2014), a avaliação da 

disponibilidade de nutrientes em solo, e a decisão para a quantidade de 

calcário e adubo a ser utilizado em uma cultura é determinada com base na 

análise de fertilidade do solo. 

 

4.2.11.6 Classificação de Solos 

Para a classificação do solo do sítio Santa Maria a mesma foi agrupada 

em apenas um talhão devido à uniformidade do solo e por apresentar uma área 

pequena. O objetivo de classificar o solo e verificar os parâmetros de fertilidade 

foi realizado amostragem e a análise laboratorial de solos. 

A amostra do solo de 0 - 20cm foi fornecida pelo produtor, o mesmo 

possuía os dados pois tinha coletado amostra para fazer financiamento da 

propriedade. A amostra de 20 cm - 60cm foi coletada em uma trincheira aberta 

na propriedade. Os resultados obtidos na análise laboratorial de solos para o 

local 1 pode ser observados na quadro 4 e 5, e figura 21. 

 
Quadro 4. Análise física do solo da propriedade Santa Maria 
Parâmetros Unidade Resultado de 0-20 cm Resultado de 20 a 60cm 

Argila % 70,00 75,00 

Silte % 18,00 15,00 

 Areia % 12,00 10,00 

Fonte: Laboratório de análise Acqua Sollus (2016); Autor (2017). 
 
Quadro 5 - Análise química do solo da propriedade Santa Maria 

Amostra 0 - 20 (cm) Talhão Local 01 

pH em CaCl2 5,18 

pH em SMP 5,70 

M.O. (%) 3,04 

P (mg/dm3) 13,82 
K+ (cmol/dm3) 0,30 

Ca++ (cmol/dm3) 13,08 
Mg++ (cmol/dm3) 2,19 

H+ (cmol/dm3) 28,51 
Al+ (cmol/dm3) 0,00 
SB (cmol/dm3) 15,57 

CTC (cmol/dm3) 21,78 
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Fonte: Laboratório de análise Acqua Sollus (2016); Autor (2017). 
*ANS – Análise não solicitada. 
 
 

Como observado na figura 12 foi aberta na propriedade Santa Maria  uma 

trincheira de 1 m3 para fins de serem observados os horizontes, cor e estrutura 

do solo. Este foi classificado de acordo com análise de solo e a observação a 

campo, considerando-se textura, saturação por bases conforme apresentado 

nos quadros 4 e 5, e figura 12. Com o auxílio do Sistema Brasileiro de 

classificações de Solos (EMBRAPA, 2013) e as informações obtidas o solo do 

Sítio Santa Maria foi classificado em Latossolo Vermelho Eutrófico, pois 

apresenta horizonte B latossólico, matriz 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, 2009). 

 

 
Figura 12. Trincheira 1m³. 
Fonte: Autor (2017). 

 

  

Continuação do quadro 5... 
V (%) 71,49 
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4.2.11.6.1 Interpretação das Análises de Solo 

De acordo com as informações disponíveis nos quadros 4 e 5, realizou-

se a interpretação de análise de solo do sítio Santa Maria com base na Tabela 

de Interpretação de Analises de Solo da Embrapa (1999), Oliveira et., al. (1989) 

e IAPAR (2000): 

- Matéria Orgânica (M.O): O teor de Matéria Orgânica está classificado como 

médio, conforme indicado na análise de solo da propriedade. 

- Fósforo (P): Conforme a tabela de interpretação de análises de solo da 

Embrapa, o nível de Fósforo do solo da propriedade é classificado como muito 

alto, sendo assim, necessitando apenas da realização de adubação de 

manutenção. 

- Potássio (K): O nível de Potássio indicado na análise de solo classifica-se 

como alto, necessitando apenas da realização de adubação de manutenção. 

- Magnésio (Mg++): O nível de Magnésio indicado na análise de solo classifica-

se como alto, sendo assim, não necessitando de correção. 

- Alumínio (Al3+): Conforme a tabela de interpretação de análises de solo da 

Embrapa, o nível de Alumínio do solo na propriedade é classificado como não 

tóxico. 

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

interpretação de análises de solo da Embrapa, os valores da CTC da 

propriedade Santa Maria classificam-se como muito alto. 

- Saturação por Bases (V%): O valor indicado de V% na análise de solo 

está acima do exigido pelas culturas de soja e milho, sendo assim não se faz 

necessário a realização da correção. 

 

4.2.11.7 Topografia  

Segue no quadro 06 as classes de declividade, usualmente 

discriminadas em função das limitações oferecidas para o trabalho das 

máquinas agrícolas. Esse quadro foi elaborado a partir de informações do 

Manual Brasileiro para Levantamento da Capacidade de uso do solo (2013). 
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Quadro 6. 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. 
 

Na propriedade foi observada declividade de 4 a 8% classificada como 
suavemente ondulada. 

Com base nos valores obtidos e de acordo com o quadro 6 o Sítio Santa 

Maria pode se enquadrar na classe B- com declives moderados, favorecendo o 

uso de maquinários e implementos agrícolas. 

Os dados para a determinação da declividade da propriedade foram 

obtidos com a utilização de um GPS (Figura 13), mensurando-se 14 pontos, a 

cada ponto 100 m de distância. 

 
Figura 13. GPS utilizado para 
determinação de declividade do Sítio Santa 
Maria. 
Fonte: Autor 2017. 
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A declividade da propriedade em estudo variou de 3 a 8%, 

estes valores, e seu posicionamento podem ser observados na Figura 

14. 

 
Figura 14. Declividade Sítio Santa Maria.  
Fonte: Autor (2017). 

 

4.2.11.7.1 Erosão 

A propriedade em estudo se caracteriza por apresentar uma topografia 

de terreno plano e suavemente ondulado. Segundo Lepsch (2007) este fato 

favorece a resistência do solo a enxurradas. 

 Na propriedade não foi constatado a presença de erosão, pois além da 

pequena declividade a mesma ainda apresenta curva de nível, palhada no solo, 

rotação de cultura que são benefícios para a conservação do solo, evitando 

assim erosão na propriedade. 

 

4.2.11.7.2 Conservação de Solo 

Para amenizar as causas do esgotamento do solo pela erosão, são 

utilizadas práticas conservacionistas. Podendo estas serem divididas em 

práticas vegetativas, as quais utilizam a vegetação para proteger o solo contra 

a erosão, práticas edáficas as quais consistem em modificações no sistema de 

cultivo que além do controle de erosão, melhoram a fertilidade do solo e, 
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práticas mecânicas em que se recorre a estruturas artificiais mediante a 

disposição adequada de porções de terra (BERTONI, 2010). 

Na propriedade em estudo são realizadas as seguintes práticas de 

conservação de solo, sendo elas a vegetativa, de modo que o produtor Sr. 

Sebastião faz uso do plantio direto. Segundo Bertoni (2010) a prática do plantio 

direto consiste na semeadura sem o revolvimento do solo o qual permite que a 

palhada e os restos de cultura permaneçam na superfície do solo protegendo-o 

contra a erosão, e controle das plantas invasoras, incluindo também os 

benefícios com a matéria orgânica no solo.  

Também são praticadas no Sítio Santa Maria, práticas de caráter edáfico 

como o uso da calagem, o produtor relata que há 5 anos a calagem não é 

realizada. Através da aplicação de óxido de cálcio no solo, onde tal elemento 

exerce o papel de neutralizar a acidez do solo, corrigir o pH, além de contribuir 

para o aumento da eficiência dos adubos permitindo melhores condições para 

o desenvolvimento da planta (TROEH; THOMPSON, 2007). Faz-se também a 

adubação química, que segundo BERTONI (2010), consegue contrabalancear 

o declínio de fertilidade do solo, resultante da retirada normal de elementos 

nutritivos pelas colheitas. Apresenta a curva de nível que reduz a velocidade da 

água superficial.  

 

4.2.11.7.3 Capacidade de Uso da Terra 

Baseado no Manual Brasileiro para Levantamento da Capacidade de 

Uso da Terra, a propriedade em estudo caracteriza-se na Classe A- terras 

cultiváveis: II – Terras cultiváveis com problemas simples de conservação, que 

requerem uma ou mais práticas especiais para serem cultivadas segura e 

permanentemente, com a produção de colheitas entre médias elevadas das 

culturas anuais, onde algumas práticas conservacionistas são necessárias, tais 

como plantio em contorno, plantas de cobertura, culturas em faixa, até mesmo 

em terraços e, em alguns casos, pode necessitar a remoção de pedras e 

utilização de adubos e corretivos (BERTONI, 2010) visando que tais práticas 

são realizadas no Sítio Santa Maria a fim de que o uso para o cultivo agrícola 

seja feito de forma correta. 
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4.2.11.7.4 Compactação de Solos 

A compactação do solo é um problema comum nas lavouras e que influi 

tanto no crescimento e na produtividade das culturas, como na conservação do 

solo e da água. 

O processo de compactação pode ser sucinto como uma alteração 

estrutural no solo, a qual resulta no aumento de sua densidade no solo. O 

estado de compactação, é caracterizado pelo impedimento mecânico ao 

crescimento de raízes e à redução da infiltração e movimento de água no solo. 

Segundo Falker (2013), a compactação é o aumento da densidade do 

solo e a redução da sua porosidade que se dá quando ele é submetido a um 

grande esforço ou a uma pressão contínua. Isso acontece, por exemplo, em 

função do tráfego de tratores e máquinas agrícolas pesadas, do pisoteio do 

gado sobre o campo ou do manejo do solo em condições inadequadas de 

umidade. 

Para Stone et al, 2002 a compactação do solo é caracterizada por uma 

alteração estrutural que causa aumento da densidade do solo e redução da 

porosidade total. 

 

Tabela 3. Níveis de compactação do solo. 
Níveis de Compactação 

do Solo 
Tipo de Solo 

(Umidade de Capacidade 
de Campo) 

Leves* Médios* Pesados* 

Nível Tolerável (Kpa)  
Abaixo de 

2000 
Abaixo de 

2000 
Abaixo de 

2500 

Nível Intermediário (Kpa)  
Entre 2500 e 

3000 
Entre 2000 e 

3500 
Entre 2500 

e 4000 

Nível Crítico (Kpa)  Acima de 3000 
Acima de 

3500 
Acima de 

4000 

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%. 
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Para se realizar o levantamento de dados no Sítio Santa Maria e 

verificar os níveis de compactação no solo, foram feitas dez amostras por 

hectare, com o solo apresentando uma boa umidade (condição de friabilidade). 

Depois de feita as coletas, os dados foram transformados em gráfico 

expressando os valores de média da compactação, podendo ser observados 

na figura 14, de acordo com estes resultados destaca-se que não existem 

áreas compactadas na propriedade. 

 

 
Figura 14. Médias obtidas através da medição da compactação do solo pelo 
Penetrômetro no Sítio Santa Maria.  
Fonte: Pesquisa de campo, 2017. 

 

4.2.12 Culturas Exploradas 

O Sítio Santa Maria é explorado por atividades agrícolas, do total de 

hectares de 12,6 propriedade, 9,09 ha estão ocupados com culturas anuais, ou 

seja total 72,14% da área.  
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Na propriedade são cultivadas as culturas anuais de soja no verão e 

milho no inverno. O produtor relata que a cultura de soja é destaque em sua 

produção, devido à sua maior rentabilidade em relação ao milho safrinha. 

 

4.2.12.1 Milho (Zea mays) 

O cultivo de milho no Brasil possui algumas particularidades 

interessantes, destacando-se por apresentar várias épocas de cultivo, 

diferentes níveis de tecnologia empregada, e as mais variadas 

regiões produtoras distribuídas em praticamente todo o país (MELO, 

2009). 

 Dentre as épocas de plantio, existem duas principais: a época 

safra da cultura soja - conforme o zoneamento agrícola é realizado no 

período de setembro a janeiro e; época de safrinha cultura explorada 

milho – realizada de fevereiro a junho/julho dependendo do ciclo do 

material genético utilizado. 

A modalidade do cultivo de milho safrinha foi iniciada em 1980 

no estado do Paraná. Na ocasião, o cultivo safrinha teve pouca 

repercussão, sendo considerada de pouca importância e não aceita 

entre os pesquisadores (MELO, 2009). Com o passar do tempo esta 

modalidade de cultivo, onde se espera que as condições climáticas 

sejam menos favoráveis à cultura foi ganhando espaço entre os 

pesquisadores e produtores. Motivo que possibilitou que o cultivo 

safrinha venha sendo denominado como cultivo de segunda safra 

(FERREIRA, 2007).  

Os fatores climáticos são considerados um dos mais 

importantes para o desenvolvimento da cultura do milho. Embora o 

milho responda à interação dos diversos fatores climáticos, os de 

maior influência sobre a cultura são a radiação solar, a precipitação e 

a temperatura. Estes fatores atuam eficientemente nas atividades 

fisiológicas interferindo diretamente na produção de grãos e de 

matéria seca, na propriedade o produtor realiza o cultivo do milho 

safrinha (EMBRAPA, 2012). 
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4.2.12.2 Época de Plantio e Híbrido 

No ano de 2016 foi realizado o plantio da cultura de milho 

segunda safra em área total 9,09 hectares tendo início do plantio dia 

01/03/2016 à 02/03/2016, onde se utilizou o híbrido 2B512 Dow 

Agrosciences, de ciclo precoce de mediano, com a tecnologia 

PW(Power core) visando o controle das principais lagartas que 

atacam a cultura do milho, sendo elas a Lagarta-do-cartucho 

(Spodoptera frugiperda), a broca-do-colmo (Diatraea saccharalis), a 

lagarta-da-espiga (Helicoverpa zea), a lagarta elasmo (Elasmopalpus 

lignosellus), a lagarta rosca (Agrotis ipsilon), e a lagarta das 

vagens(Spodoptera cosmioides). Este também apresenta duas 

proteínas aparentes (CP4 EPSPS, PAT), que confere as plantas de 

milho tolerância aos herbicidas glifosato e glufosinato de amônio, 

possibilitando o controle de amplo espectro de plantas daninhas com 

maior segurança e flexibilidade (MORGAN, 2016). Entretanto, não foi 

feito na propriedade o plantio de áreas de refúgio, para preservar a 

tecnologia PW.  

 

4.2.12.3 Tratamento de Sementes e Adubação 

Para a semeadura o produtor optou por utilizar sementes que já 

venham tratadas com o produto CRUISER® 350 FS (Tiametoxam) na 

dosagem de 120 ml/saca, que garantem a proteção da semente 

contra pragas e doenças.  

A adubação na propriedade é realizada com base em análises 

químicas laboratoriais do solo e de acordo com recomendações 

técnicas de Engenheiros Agrônomos da COAMO e C VALE; e o 

Engenheiro Agrônomo Luiz Alberto Martins, os quais prestam 

assistência técnica ao Sítio Santa Maria. A adubação de base 

utilizada para a semeadura de milho safrinha 2017 foi a de 220 kg/ha 

do formulado 10-15-15.  

O produtor realizou a adubação de cobertura em uma 

quantidade de 80kg por hectare de YaraBela 27-00-00+M, 30 dias 

após a semeadura.  
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4.2.12.4 Principais Plantas Invasoras e Método de Controle  

Foi possível identificar através de visitas na propriedade em 

estudo e, informações fornecidas  pelo produtor as principais plantas 

invasoras, sendo elas capim-amargoso (Digitaria insularis), corda-de-

viola (Ipomoea grandiofolia), trapoeraba (Commelina benghalensis), 

capim-carrapicho (Centrusechinatus sp.), losna-branca (Parthenium 

hysterophorus L.). Para o controle de tais plantas foi realizada a 

aplicação de Primoleo (400g/l Atrazina) na dosagem de 2,5 L/ha,  

Nicosulfuron Nortox 40SC (Nicosulfuron 40,00g/l) mais ZAPP QI 

620(Glifosato)  na dose de 3L/ha, após 15 dias  da semeadura do 

milho, notando-se que o mesmo teve um efeito eficaz no controle das 

plantas invasoras nesta cultura. 

 

4.2.12.5 Principais Doenças e Método de Controle 

Segundo o produtor, não houve problemas com Ferrugem 

Comum (Puccinia sorghi) e outras doenças na lavoura, no entanto na 

propriedade em estudo foi feita com uma aplicação preventiva do 

fungicida ABACUS (Piraclostrobina 260g/L + Epoxiconazol160g/L) na 

dose 0,4 L/ha + óleo Assist na dose 0,5 L/ha na ultima passada do 

trator, estádio vegetativo V4. 

 

4.2.12.6 Principais Pragas e Método de Controle 

Com as informações elencadas pelo produtor, houve o ataque 

de lagartas no estádio vegetativo V3, principalmente da lagarta-do-

cartucho (Spodoptera frugiperda), para o controle foi feito Lannate BR 

(Metomil 215g/L) na dose de 1L/ha. Também houve infestação de 

percevejos: Percevejo-verde (Nezara viridula) e Percevejo marrom 

(Euschistus herosa) no estádio vegetativo VE e V1, sendo então feito 

duas aplicações: inseticida Connect (Imidacloprid) na dose de 1 L/ha 

e após uma semana Engeo Pleno (Tiametoxam) na dose de 250 mL/ 

ha. 
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4.2.12.7 Colheita e Produtividade 

A colheita do milho teve início no dia 25 de Junho de 2016, e a 

produtividade foi de 77 sacas por hectare, colhidas através de maquinários 

terceirizados.  

 

4.2.12.8 Custos de Produção do Milho Safrinha   

Os custos de produção e receita bruta para o cultivo da cultura do milho 

na propriedade em estudo podem ser vistos no quadro 7. Esses valores foram 

obtidos juntamente com o produtor e através das notas de compras obtidas na 

cooperativa C Vale. 

O custo de aplicação de defensivo e o plantio são totalizados pelo valor 

do óleo diesel utilizada na safrinha e o custo da colheita e transporte é 

terceirizado pelo Sr Sebastião, pois o mesmo não possui colheitadeira e 

caminhão (Quadro 8). 

O custo de produção referente a safra de milho 2016 no  Sítio Santa 

Maria, foram calculados de acordo com os dados obtidos juntamente com o 

produtor, notas de compras emitida pela cooperativa e baseando-se no preço 

do milho na região do Município de São João do Ivaí, no período da colheita 

referente a R$ 35,00/saca de 60 Kg. Esses valores de custos estão levando-se 

em conta os gastos com as descrições elucidadas no quadro 7. 

 

 

Quadro 7. Custos referentes insumos para a produção de milho. 

Insumo Volume/ha 
Total 

Utilizado 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

(R$) 

Dow Agrosciences (2B512) 1,15 saca 11 440,00 4.840,00 

Adubo Formulado 10-15-15 220kg 2 ton 1.204,00 2.408,00 

YaraBela 27-00-00+Mg 80kg 15 saca 55,00 825,00 

Primoleo 2,5 L 23 L 17,00 L 391,00 

ZAPP QI 620 3 L 27 L 20,32 L 548,64 

ABACUS 0,4 L 3,63 L 179,00 L 649,77 
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Fonte: Levantamento de campo com o produtor e a C Vale (2016). 
 
Quadro 8. Custos com mecanização. 

Descrição Especificações V.U(há) 
(R$) 

Qtde (há) Valor R$ 

CUSTOS VARIÁVEIS 
A – OPERAÇÕES 
A.1. Pulverizações  -  número de aplicações (1+1+1+1+1+1=6) 
Custo de 
aplicação de 
defensivos 

John deer 5078 cv 
4x4 + Pulverizador 
18 metros, 2000 
litros 

 
3,00 

 
54,54 

 
163,62 

A.2 Plantio Direto 
 

Custo de plantio 
Semeadora 

Plant Center 07 
linhas  

27,00 9,09  245,43 

A.3 Colheita e Transporte 
 
Custo de 

colheita 
 

Colhedora 
New Holland 5070 + 
Plataforma 9 linhas 

 
145,00 

 
9,09 

 
1.318,05 

 

Custo de 
transporte 

Caminhão Mercedes 
1113 Truck 

77,00 9,09 
 

 
699,93 

Total: 2.427,03 
Fonte: Produtor e C.Vale (2016). 

 

4.2.12.9 Balanço econômico do Sítio Santa Mária na cultura do 

milho 

Tabela 4. Resultado da exploração da cultura de milho safrinha 2016. 
Componente Valor (R$) % no faturamento 

A - Receita Total 24.497,55 100 
B - Custo Total 13.021,45 53,15 
Lucro Total (A-B) 11.476,10 46,84 

Fonte: Registro C Vale e Produtor.(2016) 
 

Continuação do quadro 7... 

Assit 0,5 L 4,54 L 11,50 L 52,26 

Lannate 1 L 9 L 18,00 L 162,00 

Connect 1L 9 L 41,00 L 369,00 

Engeo Pleno 250 ml 2,25 L 155,00 L 348,75 

TOTAL  10.594,42                                      
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As Tabela 4 demonstra o balanço econômico do Sítio Santa 

Maria, onde por meio dos cálculos feitos através dos dados obtidos 

juntamente com o produtor, pode-se inferir a produtividade e custo de 

produção em sacas (60 kg) da cultura de milho. 

A receita total do milho na propriedade foi calculado a partir da 

produtividade de 77 sacas/ha multiplicado com o valor comercializado, R$ 

35,00 a saca e o custo total foi a soma da quantidade de insumos utilizados e 

custo de mecanização. 

Diante dos dados demonstrados na tabela  pode-se aferir que o 

Sítio Santa Maria obteve uma receita líquida total de derivada da 

cultura do milho  R$11.476,10, R$ 1.262,49/ ha ou R$956,34 de renda 

mensal, durante o ano agrícola de 2016/2017,  tornando-se de agrado 

o resultado para o produtor. 

 

4.3 Cultura da Soja (Glycine max) 

O plantio da soja no Sítio Santa Maria  teve início no dia 05 de 

Outubro de 2016 e término no dia 06 de Outubro de 2016. Foi 

semeada a cultivar BMX Potência  na área total de 9,09 hectares. 

 

4.3.1 Tratamento de Sementes, Inoculação e Adubação  

 Para a semeadura o produtor opta por utilizar de sementes que 

já vem com tratamento com fungicida e inseticida Standak top+ Como 

stooll ER+ polimero +pó secante, que garantem a proteção da 

semente contra pragas e doenças. De acordo com o Sr.Sebastião 

Lourenço, não se faz o uso de inoculante com bactérias fixadoras de 

nitrogênio. 

A adubação da safra é feita com base em análises químicas laboratoriais 

e de acordo com recomendações técnicas do Engenheiro Agrônomo Luiz 

Martins. Na safra 2016/2017 foi utilizada para adubação no sulco de plantio o 

formulado 02-28-20 na quantidade de 210 kg por hectare. 
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4.3.2 Principais plantas invasoras e método de controle  

Por meio de visita na área e informações dadas pelo produtor 

as principais plantas invasoras identificadas na área foram capim-

amargoso (Digitaria insularis), buva (Conyza bonariensis), corda-de-

viola (Ipomoea grandiofolia), Picão- preto  (Bidens pilosa), 

Trapoeraba (Commelina benghalensis), Capim-carrapicho 

(Centrusechinatus sp). Para o controle das plantas invasoras citadas, 

foi realizada a dessecação com a aplicação do herbicida ZAPP QI 

620(Glifosato) na dose de 4L/ha mais 2,4-D DMA 806 BR (2,4-

dicholorophenoxy)  na dose 0,6 L/ha mais óleo Nimbus na dose de 1 

L/ha com dez dias antes do plantio.  

Após oito dias da dessecação foi realizado a aplicação do herbicida 

Gramocil (Paraquate+Diurom) na dose de 1,5 L/ha + óleo Nimbus 1 L/ ha. 

 

4.3.3 Principais Pragas e Métodos de Controle  

Conforme relatado juntamente com o produtor e o assistente 

técnico ocorreu o ataque do percevejo barriga verde e percevejo 

verde e também ouve ataque das lagartas falsa medideiras e lagarta 

elasmo em pequena quantidade de infestação. 

Para o controle de lagartas foram utilizadas três aplicações do inseticida 

Nomolt 150 (T eflubenzurom150 g/l) na dose de 100 ml/ha no estádio V2, V4 e 

R2, também uma aplicação de Lannate (Metonil 215 g/)  na dose de 1L/há no 

estádio R2. Para controle dos percevejos foram feito duas aplicações do 

inseticida Engeo Pleno (141 g/L Tiametoxam 106 g/L Lambda-cialotrina )  na 

dose de 250 ml/ há e uma aplicação de Lannate ( Metonil 215 g/L)  na dose de 

1L/há nos estádios R5 e R6 .  

 

4.3.4 Principais Doenças e Métodos de Controle  

Segundo o Sr. Sebastião Lourenço não foram identificadas as 

doenças de final de ciclo (DFC) e, nem a  Ferrugem (Phakopsora 

pachyrhizi), no entanto foi feita a primeira aplicação preventiva  na 

área utilizando o fungicida: Priori Xtra (Azosxystrobin+Ciproconazole) 
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na dose de 0,5 L/ha + óleo (Assist) na dose de 0,5 L/ha e a segunda 

aplicação do fungicida Orquestra (Fluxapirodaxe 167 g/L + P 

iraclostronina333 g/L) na dose de 0,5 L/ha  + óleo (Assist) na dose de 

0,5 L/ha.  

 

4.3.5 Colheita  

A colheita da soja iniciou-se no dia 23 de fevereiro, com o término 26 de 

fevereiro, obteve-se a produtividade média de 60 sacas por hectare. Obteve-se 

uma produtividade dentro da média da região. A colheita foi comercializada na 

Cooperativa C.Vale e foi realizada através de maquinários terceirizados.  

 

4.3.6 Custo de Produção da Soja 

O custo de produção e receita bruta para o cultivo da soja na 

propriedade  pode ser visto no quadro 9, este valor foi obtido juntamente com 

produtor através das notas obtidas nas cooperativas C Vale e COAMO.  

 

Quadro 9. Custos de Produção com Insumos da Soja na safra 2016/2017 

Insumo 
Volume/
há 

Total 
utilizado 

Valor Unitário 
Valor Total 

R$ 

Semente Soja Potência RR + Trat. 
Industrial Standak Top 

41kg 
 

373 kg 
190,00 (saca 

40 kg) 
1.727,00 

Adub. Form. 2-28-20 210 kg 1909 kg 1.644,35 (ton) 3.138,89 

ZAPP QI 620(Glifosato) 4,0 L 36 L 468,61 (20 L) 851,93 

DMA 806 BR (2,4-D 
Dicholorophenoxy) 

1,0 L 
 

9 L 
391,39 (20 L) 177,88 

Gramocil (Paraquate+Diurom) 2,0 L 18 L 672,53 (20L) 611,32 

Nimbus 2,0 L 18 L 86,66 (5L) 315,09 

Nomolt 150 (Teflubenzurom) 300 ml 2, 7 L 99,30 L 270,79 

Engeo Pleno (141 g/L Tiametoxam 
106 g/L Lambda-cialotrina) 

500 ml 
 

4,5 L 155,00 L 697,50 

Lannate (Metonil 215 g/L)   1L 9 L 18,00 L 162,00 

Priori Xtra 
(Azosxystrobin+Ciproconazole) 

0,5 L 
4,5 L 

908,11 (5L) 825,47 

Orquestra (Fluxapiroxade 167 g/L + 
Piraclostrobina 333 g/L) 

0,5 L 
4,5L 

1.210,30 (5L) 1.098,95 
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Fonte: Registros do Produtor e C.Vale (2017). 
 

Segue nos quadros 10, 11 e 12 os custos referentes às operações de 

maquinários na condução da cultura soja. 

Quadro 10. Descrição de valores gastos com pulverização e plantio soja 
2016/2017. 
Descrição Especificações V.U./ha (R$) Qtde (ha) Valor R$ 

 
CUSTOS VARIÁVEIS 

A – OPERAÇÕES 
A.1. Pulverizações (Herbicidas/Inseticidas/Fungicidas)–(2+3+2+1+2 = 10) 

 
Pulverização 

Trator John deer 
5078 cv 4x4 + 
Pulverizador de 
arrasto 18 metros 
2000 litros 

 
 

3,00 

10 
aplicaçõe
s= 90,09 

 
272,70 

A.2 Plantio Direto 
 

Plantio 
Semeadora Plant 
Center 7 linhas  

25,00 9,09 227,25 

Total    499,95 

Fonte: Produtor (2017). 
 

O custo de aplicação de defensivos e o plantio são totalizados pelo valor 

do óleo diesel utilizado pelo produtor por apresentar os maquinários próprios. 

Quadro 11.  Custo da colheita da soja  2016/2017. 

PRODUTO 
TOTAL DE SACA DA 
COLHEITA 

% 
TOTAL DA COLHEITA PARA A 
TERCEIRIZAÇÃO 

Soja 545,40 7% 2.557,39 

Fonte: Produtor (2017). 
 

A colheita foi realizada por contrato terceirizado, com uma colhedora 

New Holland TC57, no momento em que os grãos apresentavam umidade 

próxima a 14%. O valor cobrado pelo contratado é de 7 % da quantidade total 

produzida.  

Continuação do quadro 9... 

Assist 1 L 9 L 14,60 L 132,71 

Total  10.009,53 
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Quadro 12.  Custo com transporte soja 2016/2017. 

Produto Total de saca (há) Total da área  Valor total do transporte R$ 

Soja 60 9,09 545,40 

Fonte: Registros do Produtor (2017). 
 

O produtor não possui caminhão para fazer o transporte, então foi 

contratado um caminhão Mercedes 1113. O custo de transporte é o valor de R$ 

1,00(um real) por saca. Sendo então 9,09 ha de área total, e uma produtividade 

de 60 sacas por hectare gerou o valor de R$ 545,40(quinhentos e quarenta e 

cinco reais e quarenta centavos). 

4.3.7 Custo de Produção e Receita Bruta 

Os custos de produção e receita bruta para o cultivo da cultura 

da soja na propriedade em estudo, podem ser vistos na tabela 05. 

Esses valores foram obtidos juntamente com o produtor. 

 

Tabela 5. Resultado da exploração da cultura da soja 2016/2017. 
Componente Valor (R$) % no faturamento 

A - Receita Total 36.542,80 100 
B - Custo Total 13.112,32 35,88 

Lucro Total (A-B) 23.921,64 64,12 
Fonte: Produtor (2017). 

 

O custo de produção referente à soja safra 2016/2017 no Sítio 

Santa Maria, foram calculados de acordo com os dados obtidos 

juntamente com o produtor e aferindo-se o preço da soja na região do 

Município de São João do Ivaí sendo de R$ 67,00 /saca de 60 Kg. 

Esses valores de custos estão levando-se em conta os gastos com 

insumo, combustível, entre outros. 

Diante dos dados obtidos com o produtor apresentados na 

tabela 5,  deverá ser levado em conta que a comercialização da soja 

produzida deu-se no início no dia 05 de Março, a mesma pôde ser 

negociada a R$ 67,00/ saca de 60 Kg. 
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5 DIAGNÓSTICO 

Após fazer levantamento da propriedade Santa Maria, observaram-se 

alguns pontos negativos que podem ser melhorados, deixando a propriedade 

mais produtiva e rentável, e também prezando a sustentabilidade da 

propriedade, e outros pontos favoráveis que estão relacionados à eficiência da 

atividade agrícola empregada na propriedade, podendo assim realizar 

melhorias para a propriedade em estudo. 

 

5.1 PONTOS POSITIVOS 

5.1.2 LOCALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE 

O Sítio Santa Maria esta localizado em um ponto privilegiado, uma vez 

que se encontra 200 metros do asfalto, próximo ao município de São João do 

Ivaí e das cooperativas C Vale e COAMO, permitindo acessibilidade para o 

transporte da produção colhida e das entradas de insumos. 

 

5.1.3 Clima da Região  

De acordo com os dados informados no levantamento da propriedade, a 

média de precipitação e temperatura da região favorece o cultivo de lavouras 

anuais de verão e safrinha (inverno), uma vez que o volume de chuva é 

favorável e as médias de temperatura estão de acordo com as culturas 

exploradas.  

 

5.1.4 APP e Reserva Legal 

O Sítio Santa Maria possui APP (Área de Preservação Permanente) e 

está de acordo com o Novo Código Florestal, devido à propriedade apresentar 

área inferior a quatro módulos fiscais, não sendo exigido a manutenção de 

reserva legal.  

 

5.1.5 Manejo do Solo e Plantio 

A propriedade dispõe de práticas de conservação de solo, de 

caráter mecânico, plantio direto, plantio em nível, cobertura do solo 

por restos vegetais que proporciona uma menor perda de solos 

superficiais, adubação e  nutrientes. 
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5.1.6 Maquinários e Implementos 

A propriedade dispõe de maquinários e implementos , com 

condições de uso utilizado para a realização de práticas agrícolas. 

 

5.1.7 Receitas  

O produtor vem obtendo boa lucratividade, por obter receitas superiores 

ao custo. Permanecendo em investimentos agrícolas que lhe agrega melhorias 

no seu dia a dia. 

 

5.1.8 Casa na Propriedade 

Na propriedade tem uma casa de alvenaria de boa qualidade, utilizada 

para as refeições e descanso do proprietário e dos seus ajudantes no período 

de atividades de trabalho. 

 

5.1.9 Qualidade da H2O 

A água utilizada para pulverização apresenta qualidade adequada de 

pH. 

 

5.2 PONTOS NEGATIVOS 

5.2.1 Utilização de EPI 

O produtor não utiliza o EPI (Equipamento de Proteção Individual) de 

forma correta na execução de operações de pulverização de defensivos 

químicos, utilizando apenas máscara e com pouca frequência luvas para o 

manuseio desses produtos. 

 

5.2.2 Inoculação da Semente para Semeadura da Soja 

Produtor relata que não faz o uso de inoculante, com bactérias fixadoras 

de nitrogênio (Bradyrhizobium) para a semeadura da soja.  

 

5.2.3 Não utilização de Adjuvante 

O produtor Sebastião realiza suas aplicações sem a utilização de 

adjuvante, com isso a sua aplicação fica comprometida, pois a adição do 
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adjuvante vem para ter um controle de pH ideal para as aplicações dos 

agroquímicos e deriva, com isso se perde muito no produto final. 

 

5.2.4 Ausência de Refúgio 

O Sr. Sebastião não faz o plantio de áreas de refúgio na propriedade nos 

cultivos de soja e milho, sendo esta prática necessária para manter a eficácia 

da tecnologia utilizada para controle de pragas. 

 

5.2.5 CAR 

A propriedade não contém a inscrição no CAR (cadastro ambiental rural) 

que é um registro obrigatório para todos os imóveis rurais, tendo por finalidade 

integrar informações ambientais referentes à situação das Áreas de 

Preservação Permanente –APP das áreas de Reserva Legal.  

 

5.2.6 Sucessão de Culturas 

O produtor não realiza rotação de cultura, apenas a sucessão, uma vez 

que no verão toda área agrícola é ocupada com soja, e no inverno com milho, o 

que é prejudicial para um bom equilíbrio do sistema solo-planta, podendo 

ocasionar na infestação descontrolada de determinada praga ou doença, 

dificultando seu controle. 
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6 PLANEJAMENTO 

Segundo Chiavenato (2004), ter um bom planejamento consiste na 

tomada antecipada de decisões sobre o que se irá fazer, planejar consiste em 

simular o futuro desejado e estabelecer previamente os cursos de ações 

necessários e os meios adequados para se atingir os objetivos esperados. 

 Se bem utilizado o planejamento se torna um poderoso instrumento de 

intervenção na realidade de onde queremos implantá-la, constituindo uma 

ferramenta fundamental para o desenvolvimento e realização do projeto 

Lacombe (2009). 

Para a realização do planejamento estratégico na propriedade Sítio 

Santa Maria, foi realizado anteriormente um levantamento de dados, e com 

base no diagnóstico gerado foi possível criar um plano a ser seguido pelo 

agricultor durante a safra, com mudanças práticas a serem realizadas antes do 

estabelecimento da safra. E com isso, levar ao agricultor sugestões que 

venham propor melhorias em relação aos pontos apontados anteriormente no 

diagnóstico, e com isso aproveitar os aspectos favoráveis da sua propriedade, 

bem como ter mais informações sobre práticas agrícolas tendo assim um 

positivo custo/benefício. 

 

6.1 Utilização Correta do EPI (Equipamento de Proteção Individual) 

Pelo fato do produtor Sr. Sebastião Lourenço da Silva ser o 

responsável por todas as aplicações em suas lavouras de agroquímicos, e 

essas atividades exigirem o uso e correto de EPIs, recomenda-se que o 

mesmo faça um curso de conscientização da importância do EPI, instruindo-o 

sobre a forma correta da utilização dos equipamentos, informando-lhe sobre os 

possíveis riscos de contaminação caso haja o mau uso dos equipamentos, e 

lembrando-lhes sobre a obrigatoriedade do uso correto do mesmo. Assim, 

recomenda-se que o mesmo participe do curso oferecido pelo Sindicato Rural 

de São João do Ívai sobre Uso do EPI. 

Além do curso o proprietário deverá adquirir um EPI completo, pois o 

mesmo não o possui em sua propriedade, o custo da aquisição será de R$ 

185,00. 
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6.2 Inoculação da Semente de Soja 

A inoculação de semente de soja se tornou uma prática indispensável 

para o fornecimento de nitrogênio (N) que a soja necessita através de uma 

simbiose. A bactéria inoculada (Bradyrhizobium japonicum e Bradyrhizobium 

elkanii) nas sementes infecta as raízes da soja, via pelos radiculares, formando 

nódulos e assim ocorre o processo de fixação biologia do nitrogênio (FBN) que 

a soja necessita. Os inoculantes são insumos baratos e em forma de líquidos, 

géis ou turfosos podendo ser aplicado via semente e via sulco de semeadura 

(EMBRAPA, 2007). 

Vai ser recomendada a inoculação da semente de soja de acordo com o 

tópico 6.7.4, de tal modo que trará benefícios para a cultura e produtor, no qual 

acarretara em diminuição de gastos com a adubação nitrogenada, pois o uso 

do adubo em excesso pode provocar enormes desastres ambientais mudando 

rapidamente e por um longo período a composição química daquele solo, onde 

deixará o solo mais pobre e com uma diminuição na presença de organismos 

vivos e oxigênio. 

 

6.3 Utilização de Adjuvante 

O LI 700, é um adjuvante polifuncional que combina um único produto 

características fundamentais para uma adequada aplicação dos agroquímicos. 

Tem o poder de penetração e translocação dos agroquímicos sem causar 

fitotoxicidade, padronização e uniformização das gotas, diminuição drástica da 

deriva pelo melhor padrão de gotas, poder tamponante e um custo/benefício 

muito bom (FORTGREEN, 2017). 

Vai ser recomendada a utilização do adjuvante Li 700 na calda das 

aplicações, com isso a sua taxa de aplicação irá subir de 5 alqueires para 10 

alqueires com apenas uma Columbia, então irá ter uma cobertura de 

aproximadamente 200 litros por alqueire, tornando as gotas grossas e 

desuniformes mais finas e uniformes, sendo assim o alvo será atingido com 

mais facilidade e a certeza de que os agroquímicos estão atingindo o objetivo 

que é uma maior cobertura por centímetro quadrado e mais gotas nas partes 

inferiores das plantas. A recomendação de como utilizar o mesmo está descrita 

nas culturas da soja (item 6.7) e na cultura do milho (item 6.8). 
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6.4 Área de Refúgio 

O produtor irá utilizar sementes de milho e soja que contém a tecnologia 

Bt, sendo assim será recomendado que realize o plantio de refúgio nas áreas 

onde será destinado o plantio das mesmas. Para a cultura do milho 

recomenda-se que 10% do total da área cultivada seja implantada com a 

semeadura de milho convencional, e para a cultura da soja este total deve ser 

de 20% da área total, maiores informações estão disponíveis nos itens 6.7.2 e 

6.8.1. 

 

6.5 CAR 

Para a regularização da propriedade, é preciso ir ao órgão ambiental 

para a realização da inscrição no CAR. Sendo assim o produtor deverá 

procurar o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São João do Ivaí ou um 

profissional capacitado, munido da escritura da propriedade para a realização 

do cadastro. 

 

6.6 Alternâncias de Culturas 

A rotação de culturas consiste em alternar no tempo, o cultivo de 

espécies vegetais em uma determinada área, preferencialmente gramíneas e 

leguminosas, culturas que possuem sistemas radiculares diferentes (BROCH et 

al. 1997). 

Na busca de reduzir a vulnerabilidade do monocultivo é fundamental a 

presença de outras espécies cultivadas, que assim vão tornar ao longo do 

tempo um sistema mais produtivo e ambientalmente mais sustentável. Essas 

espécies consideradas adubos verdes ou plantas de cobertura, tem o seu 

desenvolvimento dependente das condições do solo, época de cultivo e clima. 

São espécies importantes para a produção de palhada para o controle da 

erosão, elevação dos níveis de carbono no solo, fertilização dos solos, 

diminuição de ervas daninhas e ciclagem de nutrientes (GIACOMINI, 2006). 

A presença de espécies num sistema agrícola de rotação de culturas 

depende muito das condições ambientais de cada região. Algumas adaptadas 

para regiões mais quentes e outra para regiões mais frias. Algumas espécies 

são indicadas para a utilização de adubo verde, como por exemplo, aveia, 
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milheto, espécies de pastagens, tremoço, girassol, entre outras. Entre vários 

benefícios trazidos por essas plantas de cobertura, destaca-se o aumento de 

carbono nos solos e a diminuição de perdas por lixiviação de nutrientes 

solúveis na forma de nitrato. Para se obter o máximo de sucesso nesse 

processo é fundamental o uso do sistema de plantio direto, prática 

conservacionista, onde a semeadura é feita diretamente sobre a palhada da 

cultura anterior, com isso reduz o impacto das gotas de chuva, a temperatura 

do sôo, conservando a umidade do mesmo e melhorando o controle das ervas 

daninhas (TORRES, SARAIVA, 1999; Santos et al., 2005).  

Portanto, a recomendação das espécies que serão implantadas na 

propriedade foram escolhidas de acordo com os benefícios que trazem para o 

solo, e conseqüentemente para o rendimento das culturas. No entanto, foi 

preciso considerar também à aceitação do agricultor, de acordo com o melhor 

custo/benefício das espécies escolhidas. Assim, foi montado um esquema de 

alternância de culturas que permitisse a intercalar culturas de inverno e a 

manutenção da cultura da soja no verão, devido sua rentabilidade. 

O Quadro 13 apresenta o esquema de alternância de culturas que será 

implantado na propriedade, com uma área de aproximadamente 9,09 hectares 

de área explorada para fins de plantio. A área será dividida em dois talhões 

para que ocorra a alternância de culturas, sendo cada talhão de 4,54 hectares, 

onde a escolha das culturas visou além de lucro a própria manutenção do solo. 

 

Quadro 13. Esquema de alternância de culturas para implantação no Sítio 
Santa Maria 

Talhão *E/A 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

T1 

 
Verão 

 
Soja Soja Soja Soja 

 
Inverno 

 
Aveia 

Milho/ 
Brachiaria 

Nabo 
Milho/ 

Brachiaria 

T2 

 
Verão 

 
Soja Soja Soja Soja 

Inverno 
Milho/ 

Brachiaria 
Aveia 

Milho/ 
Brachiaria 

Nabo 

*E/A (Estação do ano). 
Fonte: Autor (2017). 
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O esquema demonstrativo de alternância de culturas recomendada para 

o sítio Santa Maria no quadro 13 consiste na implantação nos dois primeiros 

anos, no inverno, de milho em consórcio com a Brachiaria ruziziensis em 

alternância com a cultura da aveia visando uma maior massa de cobertura, 

pois a Brachiaria ruziziensis produz uma palhada excepcional ajudando a 

diminuir as possíveis perdas com a estiagem na região, as plantas resistem 

mais a falta de água, pois quando pensamos em termos de cobertura de solo e 

reciclagem de nutrientes, a Brachiaria se torna a melhor alternativa (COAMO, 

2012). Nos dois anos seguintes foram recomendados milho em consórcio com 

Brachiaria em alternância com o nabo forrageiro. 

Já para o verão recomendou-se apenas o plantio da cultura de soja, pois 

é a cultura mais viável na região em vista de outras culturas que não se 

adaptariam com o clima da região. 

 
6.7 Implantação da Cultura da Soja (Glycine max) 

6.7.1 Área de Cultivo e Dessecação 

Á área destinada para o planejamento no sítio Santa Maria totaliza 9,09 

hectares para o cultivo da soja no verão. 

Através de visitas feita na propriedade e histórico da área, as plantas 

invasoras identificadas na área foram capim-amargoso (Digitaria insularis), 

buva (Conyza bonariensis), corda-de-viola (Ipomoea grandiofolia), Picão- preto 

(Bidens pilosa), Trapoeraba (Commelina benghalensis), Capim-carrapicho 

(Centrusechinatus sp). Para um bom manejo das plantas invasoras 

recomenda-se o controle de aproximadamente 12 dias pré-plantio da soja. 

Sendo assim, para que ocorra uma boa eficiência dos agroquímicos será 

realizada a dessecação com a aplicação do herbicida ZAPP QI 620 (Glifosato) 

2,0 L/ha mais 2,4-D DMA 806 BR (2,4-dicholorophenoxy) na dose 1,0 L/há 

mais óleo Nimbus na dose de 0,25 L/há, mais um adjuvante LI700 na dose de 1 

ml/litro de água feita 12 dias antes do plantio. 

Após oito dias da dessecação será feita a aplicação do herbicida 

Gramocil (Paraquate+Diurom) na dose de 2,0 L/ha + óleo Nimbus na dose de 

0,25 L/há com adjuvante LI700 na dose de 1 ml/litro de água. 
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6.7.2 Variedade e Área de Refúgio. 

A variedade de soja recomendada para o sítio Santa Maria será a TMG 

7062 IPRO, que possui a tecnologia INTACTA RR2 PRO™ e Inox da TMG. 

Variedade que tem uma maior segurança no controle da ferrugem asiática 

(Quadro 14). Com isso temos um planejamento mais seguro e eficaz no plantio 

do milho safrinha. 

 

Quadro 14. Características da cultivar de soja TMG 7062 IPRO. 
Cultivar TMG 7062 IPRO 

 
 

Descrição 
da Cultivar 

Porte Médio 
Grupo de maturação 6.2 
Hábito de crescimento Semi determinado 
Peso de 1.000 sementes 185gr(dependendo das 

condições edafoclimáticas) 
Cor da flor Branca 
Cor de pubescência Cinza 
Cor do hilo Marrom Claro 

 
 

Características 
Agronômicas 

 

Resistência ao acamamento Resistente 
Exigência a fertilidade Média a alta 
Potencial produtivo Elevado 
Ramificação Boa 
Tolera plantios antecipados Não 

Região de 
Adaptação 

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

Comportamento em relação á doenças 
 Resistente Mod. Resistente Suscetível 
Cancro da haste (Diaporte sp.) x   
Ferrugem asiática (P. pachyrhizi) x   
Mancha "Olho-de-rã" (C. sojina)  x  
Mancha alvo (C. cassiicola)   x 
Nematoide das galhas (M. incognita)   x 
Nematoide das lesões radiculares (P. 
brachyurus) 

  x 

Nematoide de cisto (H. glycines)   x 
Oídio (M. diffusa) x   
Pústula bacteriana (X. axonopodis)    

Fonte: TMG (2017). 

 

A tecnologia Inox contém o gene resistente à doença ferrugem asiática 

presente na cultura da soja, permitindo que a planta tenha maiores condições 

de conviver com a doença no campo, sendo uma importante ferramenta 

complementar de manejo. Pois caso o controle cultural e químico escapem das 
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mãos, a cultivar Inox® estará protegida pelo gene, proporcionando maior 

tranqüilidade e segurança ao produtor (AGROESTE, 2017). 

Quando em contato com o fungo, a folha da planta resistente reage em 

defesa produzindo uma lesão marrom avermelhada que não causa danos à 

planta, mas impede a esporulação e instalação da doença no campo. O 

diferencial da tecnologia Inox esta em ter uma maior tranqüilidade por 

apresentar um melhor controle inicial das aplicações, controlando o aumento 

da doença no campo em uma velocidade menor, colaborando para um maior 

potencial produtivo e reduzindo o desequilíbrio ambiental (TMG, 2017). 

A cultivar escolhida para a propriedade também contém a tecnologia 

INTACTA RR2 PRO, que apresenta proteção contra as principais lagartas e 

tolerância à aplicação de herbicidas à base de glifosato. Isto se deve porque, a 

expressão da proteína CP4 EPSPS na soja INTACTA RR2 PRO faz com que 

os herbicidas à base de glifosato possam ser utilizados de maneira mais 

eficiente e com maior tranqüilidade e flexibilidade para o controle de plantas 

invasoras. Com isso, a tecnologia presente na semente promove o controle das 

principais lagartas da cultura da soja: Lagarta Falsa Medideira (Chrysodeixis 

includens e Rachiplusia nu), Lagarta da Soja (Anticarsia gemmatalis), Broca 

das Axilas, também conhecida como broca dos ponteiros (Crocidosema 

aporema), Lagarta das Maçãs (Heliothis virescens), supressão à lagarta do tipo 

Elasmo (Elasmopalpus lignosellus) e Helicoverpa (Helicoverpa zea e 

Helicoverpa armigera), trazendo segurança na lavoura e economia para o 

produtor acarretando na diminuição de custos com inseticidas (AGROESTE, 

2017). 

A preservação e a sustentabilidade da tecnologia INTACTA RR2 PRO 

dependem da realização correta de Manejo de Resistência de Insetos (MRI) 

pelos produtores, que incluem a adoção das áreas de refúgio estruturado, com 

isso garante  a eficácia e a longevidade à tecnologia (AGROESTE, 2017). 

A recomendação para as áreas de refúgio da tecnologia INTACTA RR2 

PRO deve ser de soja não Bt cultivadas na proporção de 20% da área total 

plantada com soja, correspondendo numa área de 1,8 ha da área plantada do 

sítio Santa Maria. Portanto, a área destinada para o refúgio será nas 

bordaduras de onde será plantada a tecnologia INTACTA RR2 PRO. 
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A cultivar que será implantada para a área de refúgio será a Nidera NA 

5909 RG, pois a mesma apresenta resistência ao glifosato, acamamento, ciclo 

precoce, capacidade de engalhamento, estabilidade de produção, rendimento 

alto de grãos, boa adaptação na região sul do Brasil. A cultivar indicada 

também proporciona resistência a varias doenças como: Mancha Olho-de-Rã e 

Cancro da haste (NIDERA, 2017). 

 

6.7.3 Época de Semeadura, Espaçamento e Densidade 

De acordo com a época de semeadura indicado pela empresa TMG para 

a região do sítio Santa Maria, deverá ser na segunda quinzena de outubro. A 

profundidade recomendada é de 3 a 5 cm, visto que, semeaduras em maiores 

profundidades dificultam a emergência das plântulas. Para obter-se um 

estande de 200 a 244 mil plantas/ha, levando em consideração uma 

germinação de 90%, é recomendado de 9 a 10 plantas por metro linear, sendo 

o espaçamento entrelinhas de 0,45 m. Sendo necessário uma quantidade de 

33kg de semente por hectare.  

Já a variedade a Nidera NA 5909 RG escolhida para a área de refúgio 

foi indicada na segunda quinzena de Outubro, para se obter um estande de 

300 a 360 mil plantas/ha, sendo recomendado entre 16 a 17 plantas por metro 

linear. Sendo necessária uma quantidade de 55kg de semente por hectare. 

 

6.7.4 Tratamento de Sementes e Inoculação 

Segundo EMBRAPA (2009), é de grande importância a realização do 

tratamento de sementes com fungicidas, visto que, impede a entrada e 

estabelecimento do patógeno na cultura, com isso protege a semente do 

ataque de patógenos presentes na sementes e no solo, garantindo um melhor 

estabelecimento da planta.  

A cultivar escolhida já vêm tratada com o produto Standak® Top, que 

consiste em uma mistura pronta contendo o inseticida Fipronil do grupo pirazol, 

e os fungicidas Piraclostrobina do grupo das estrubilurinas e Metil Tiofanato do 

grupo dos benzimidazois, seletivo para a cultura da soja, protegendo as 

plântulas contra o ataque de pragas, e fungos de sementes no período inicial 

de desenvolvimento da cultura. 
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Será realizada na semente a inoculação com bactérias fixadoras de 

Nitrogênio denominadas Bradyrhizobium, visto que, a fixação biológica do 

nitrogênio (FBN), é a principal fonte de N para a cultura da soja, trazendo 

benefícios tanto para a cultura, quanto para o produtor, possibilitando a  

diminuição de gastos com adubação nitrogenada (EMBRAPA, 2004). 

Recomenda-se a inoculação, com o produto Masterfix Turfa, na dose de 

0,08kg/sc.  

O tratamento com inoculante será feito através de um tambor giratório, 

onde será inserida a quantidade de duas sacas de soja, mais 0,16kg de 

inoculante Masterfix Turfoso, onde os mesmos deverão ser mexidos de forma 

que não venham a ocorrer danos a semente, e em seguida transferidos para a 

plantadeira para ser semeada. 

 

6.7.5 Adubação de Manutenção 

A adubação recomendada para o Sitio Santa Maria foi feita com base na 

análise de solo. A recomendação será de 200 kg/ha do formulado 02-28-20, 

com uma estimativa de produção de 72 sacas por hectare. 

Através da adubação recomendada serão fornecidos 4 kg de nitrogênio 

por hectare, mais 56 kg de fósforo e 40 kg de potássio.  

 

6.7.6 Medidas para o Controle de Plantas Invasoras 

Já na pós-emergência, deverá ser feito o monitoramento da área, e caso 

ocorra à infestação de plantas invasoras e pelo fato da variedade ser 

transgênica deverá ser feita a aplicação de ZAPP QI 620 (Glifosato) 2,0L/ha 

mais Select (Cletodim) na dose de 0,5 L/ha para o controle mais eficaz do 

Capim-amargoso (Digitaria insularis), mais o adjuvante LI700 na dose de 1 

ml/litro de água para ajudar os agroquímicos a terem uma melhor penetração e 

translocação. 

 

6.7.7 Medidas para o Controle de Pragas 

Diante do uso das tecnologias INOX que apresenta proteção contra a 

ferrugem asiática e INTACTA RR2 PRO que apresenta a proteção contra as 

principais lagartas que atacam a cultura da soja podendo causar grandes 
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danos e perdas na colheita, não recomenda-se a utilização de inseticidas 

contra lagartas, porém diante da utilização da tecnologia Bt  na propriedade,  é 

importante a realização do Manejo Integrado de Pragas, onde produtor deverá 

realizar o monitoramento constante das demais pragas e sempre levar em 

consideração o nível de dano econômico para a tomada de decisão na sua 

propriedade para que ocorra a intervenção durante todo o ciclo da cultura. 

O monitoramento das lagartas deverá ser realizado com a ajuda de um 

equipamento chamado de pano-de-batida, que deve ser de preferência de cor 

branca, no qual deve ser estendido entre as fileiras de soja, e de preferência 

semanalmente. Ao sacudir as plantas, verificar a existência de insetos 

(Lagartas adultas e jovens) sobre o pano-de-batida, que devem ser contados e 

anotados para então ter o máximo de informações da lavoura e assim fazer as 

devidas aplicações de inseticidas. 

Para o controle de pragas nas áreas de refúgio na propriedade, a qual a 

cultura não possui a tecnologia Bt, recomenda-se duas aplicações do inseticida 

fisiológico Nomolt (Teflubenzurom) na dose de 50 ml/ha para as Lagartas 

finalizando com duas aplicações do inseticida Prêmio (Teflubenzurom) na dose 

de 150 ml/ha. 

Contudo, mesmo nas áreas de  tecnologia INTACTA RR2 PRO 

permanece a necessidade de aplicação de inseticidas para o controle de 

percevejos, e levando-se em conta a ocorrência de tais pragas na safra anterior 

2016/17, deste modo,  recomenda-se em área total de cultivo de soja na 

propriedade, duas aplicações do inseticida Engeo Pleno (Lambda-Cialotrina e 

Tiametoxam) na dose de 150 ml/ha, lembrando que o produtor deverá realizar 

continuamente o monitoramento da ocorrência de pragas a avaliar juntamente 

com os técnicos a necessidade de uma nova aplicação de inseticida. 

6.7.8 Medidas para o Controle de Doenças 

A Cultivar TMG 7062 possui a tecnologia Inox, resistente a ferrugem 

asiática. Com isso o tempo de intervalo das aplicações de fungicidas se 

mantém por mais tempo. Para a primeira aplicação preventiva contra a 

ferrugem e doenças de final de ciclo (DFC) recomenda-se o fungicida Elatus 

(Azoxistrobina e Benzzonivdiflupir) na dose de 250 gr/ha, Mais óleo Nimbus na 

dose de 0,25 L/ha, mais adjuvante LI700 na dose de 1 ml/litro de água.  
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6.7.9 Custos de Produção 
 
 Segue abaixo os custos de insumos agrícolas conforme o Quadro 15. 
 
Quadro 15. Custos de insumos agrícolas para a condução da cultivar soja. 

Fonte: Autor e C.Vale (2017). 

Insumo Volume/há 
Total 
utilizado 

Valor 
Unitário 

Valor 
Total R$ 

Semente Soja TMG 7062 
IPRO + Trat. Indust. Standak 
Top 

33 kg 
239,98 

kg 
320,00 

(saca 40 kg) 
1.919,84 

Semente  Nidera NA 5909 RG 55 kg 
99 kg 210,00 

(saca 40 kg 
519,75 

Adub. Form. 2-28-20 200 kg 
1.800 kg 1.300,00 

(ton) 
2.340,00 

ZAPP QI 620(Glifosato) 2,0 L 
18,18 L 280,00 (20 

L) 
254,52 

ZAPP QI 620(Glifosato) 2,0 L 
18,18 L 280,00 (20 

L) 
254,52 

DMA 806 BR (2,4-D 
Dicholorophenoxy) 

1,0 L 
9 L 

11,00 L 99,00 

Gramocil (Paraquate+Diurom) 2,0 L 18 L 23,30 L 419,40 

Agral 0,3 L 2.7 L 10,50 L 28,35 

Nimbus 0,25 L  6,81 L  11,50 L 78,31 

Nomolt 150 (Teflubenzurom) 50 ml 1,81 L 80,30 L 145,34 

Engeo Pleno (141 g/L 
Tiametoxam 106 g/L Lambda-
cialotrina) 

150 ml 
 

2,72 L 145,00 L 394,40 

Inoculante    0,08 kg 
 

0,72 kg 
0,077 kg/1kg 

semente 
26,10 

Select (Cletodim) 0,5 L 4,54 L 85,00 385,90 

Priori Xtra 
(Azosxystrobin+Ciproconazole) 

300 ml 
 

2.7 L 160,00 L 432,00 

Elatus (Azoxistrobina e 
Benzzonivdiflupir) 

 250 g 
2.3 kg 

489,00 kg 1.124,70 

Prêmio (Teflubenzurom) 150 ml 540 ml 530 L 286,20 

Adjuvante LI700(ácido 
propiônico) 

82,64 ml 
3 L 

50,00 L 150,00 

Total  8.858,32 



64 

 

Quadro 16. Custo variável da soja. 
Descrição Especificações V.U./há (R$) Qtde (ha) Valor R$ 
CUSTOS VARIÁVEIS 
A – OPERAÇÕES 
A.1. Pulverizações (Herbicidas/Inseticidas/Fungicidas)–(2+1+2+2+2+2= 
11) 
 
Pulverização 

Trator John deer 
5078 cv 4x4 + 
Pulverizador de 
arrasto 18 metros 
2000 litros 

 
 
3,00 

11 
aplicações= 
70,83 

 
 
212,49 

A.2 Plantio Direto 
 
Plantio 

Semeadora Plant 
Center 07 linhas  

25,00 9,09 227,25 

Total    439,74 

Fonte: Autor e C.Vale (2017). 

 

Quadro 17.  Custo da colheita da soja. 

PRODUTO 
TOTAL DE SACA DA 
COLHEITA 

PORCENTAGEM 
TOTAL DA 
COLHEITA PARA A 
TERCEIRIZAÇÃO 

Soja 654,48 7% 3.540,73 

Fonte: Autor (2017). 
 
Quadro 18. Custo de transporte. 

Produto Total de saca (ha) Total da área  
Valor total do transporte 
R$ 

Soja 72 9,09 654,48 

Fonte: Autor (2017). 

 
Tabela 6. Estimativa de Receita Bruta referente ao cultivo da Soja na 
propriedade em estudo. 

Receita 
bruta 

 Unidade Sc.ha-1 
R$ 

Unitário 
Total R$ 

(ha-1) 
Total 
de há 

Total de 
R$/ano 

Soja  Sc** 72 63,00 4.536,00 9,09 41.232,24 

**Saca de 60 kg 
Fonte: Autor (2017). 
 

6.8 Consórcio de milho (Zea mays) com Brachiaria ruziziensis 

O milho, comparado a outras espécies cultivadas, tem sofrido avanços 

significativos nas mais diversas áreas de conhecimento agronômico, bem como 
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as áreas concernentes à ecologia e etnobiologia, propiciando melhor 

compreensão de suas relações com o meio e o homem (FANCELLI, 2000). 

A produtividade do milho safrinha tem evoluído ao longo dos últimos 

anos em conseqüência da adoção de tecnologias mais apropriadas a esse 

sistema de cultivo. Contudo, ainda ocorrem oscilações na produtividade média 

em virtude, principalmente, dos eventos climáticos que submetem as plantas a 

severos estresses fisiológicos. Técnicos e agricultores devem estar cientes dos 

riscos climáticos a que está sujeito o cultivo do milho safrinha. Nesse sentido é 

preciso trabalhar esse sistema priorizando alcançar maior estabilidade e 

eficiência em rentabilidade e não somente a busca de produtividades elevadas. 

Dentre os fatores de produção que poderão minimizar os efeitos de 

irregularidades climáticas estão à escolha de cultivares mais estável e de boa 

adaptação, o escalonamento do plantio, a utilização de população 

recomendada de plantas e indicada para cada cultivar e adubações 

equilibradas (SHIOGA, 2011). 

Segundo Gassen e Gassen (1996), a realização de cultivos como fonte 

de palhada se tornou uma necessidade do sistema de plantio direto, sendo 

algumas culturas utilizadas para esta finalidade, como por exemplo, o nabo, 

sorgo, aveia e milheto. Conjuntamente, nos últimos anos, a utilização de 

sistemas consorciados também tem sido utilizado, principalmente o cultivo de 

plantas produtoras de grãos, como as forrageiras tropicais.  

Entre as espécies tropicais, a espécie do gênero Brachiaria tem sido 

amplamente utilizada em todo o país, pois ela abrange características 

interessantes como: alta eficiência na absorção de água, rusticidade, 

agressividade, rápido crescimento, alta eficiência na absorção de água, luz e 

nutrientes (CECCON, 2008). 

Hoje existem cerca de 90 espécies do gênero Brachiaria, e sua 

distribuição é marcadamente tropical, onde tem origem na África equatorial 

(GHISI, 1991). Já no Brasil essa espécie de forrageira é conhecida desde a 

década de 1950 (ALCANTARA, 1986). 

Segundo a Embrapa, o capim-braquiária possui as raízes profundas e 

intensas favorecendo a absorção e retenção de água no solo por um maior 

período de tempo, o que torna extremamente positivo para a cultura 
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consorciada. Entre várias vantagens da forrageira, esta a fixação de carbono 

no solo, que reduz a emissão de CO₂ e contribui com a redução do efeito 

estufa (JAKELAITIS et al., 2005). 

Além disso, a consorciação das culturas implica em um menor 

desenvolvimento de plantas infestantes, ocasionado a redução da aplicação de 

agroquímicos no campo, isso ocorre devido a cobertura do solo na entressafra 

(OLIVEIRA et. al., 1996). Os benefícios da forrageira se prolonga mesmo após 

a colheita do milho. Visto que a Braquiária possui um crescimento inicial rápido, 

conseqüentemente teremos uma excelente cobertura para o solo, e com isso 

se torna uma prática de fácil dessecação para implantação da lavoura da soja 

na modalidade de sucessão. 

 

6.8.1 Área de Cultivo, Híbrido e Refúgio 

A área a ser implantada para o cultivo de milho/braquiária é de 4,54 ha, 

e para a recomendação do híbrido de milho foi levado em conta vários 

aspectos como característica forte de fitossanidade, tanto colmo como foliar e 

grãos para que possa ter a capacidade de suportar possíveis adversidades que 

o campo proporciona. 

Assim, recomenda-se a cultivar MORGAN 30A37 POWER CORE, 

híbrido que contém a tecnologia POWER CORE, que é a combinação de alta 

produtividade com alta proteção, possuindo 3 modos de ação efetivos, que 

contém 3 proteínas inseticidas (Cey1F, Cry1a105 e Cry2ab2), que conferem 

excelente controle de lepidópteros, atacando a parte aérea e, assim, 

oferecendo um maior controle superior em lagartas de solo, permitindo que as 

plantas de milho se mantenham saudáveis e sejam menos suscetíveis ao 

fatores ambientais de estresse durante o período de cultivo. Também possui 

tolerância ao glifosato permitindo uma maior segurança e flexibilidade no 

manejo de plantas daninhas. As pragas controladas por POWER CORE são: 

Lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda), Broca-do-colmo (Diatraea 

saccharalis), Lagarta-da-espiga (Helicoverpa zea), Lagarta-elasmo 

(Elasmopalpus lignosellus), Lagarta-rosca (Agrotis ipsilon) e Lagarta-das-

vagens (Spodoptera eridania). Já tratada com Cruiser, inseticida sistêmico do 

grupo químico dos Neonicotinóides. 
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O plantio de área de refúgio no Sítio Santa Maria será realizado na 

bordadura da variedade resistente utilizando 10% da área total de plantio de 

milho segunda safra, onde será destinado 0,454 ha para o plantio do híbrido 

MG 20A78 super precoce, de boa caixa produtiva, de médio investimento. 

Colocando em prática o Manejo de Resistência de Insetos (MRI), que é o 

conjunto de medidas que visa a evitar a evolução da resistência na população 

da praga-alvo. Pois o plantio de lavouras Bt, exerce uma pressão de seleção 

sobre a população de insetos-pragas, possibilitando o aumento da freqüência 

dos insetos resistentes na população original, então adota-se as boas praticas 

que ajudam na longevidade da tecnologia Bt. 

A espécie de forrageira recomendada para a propriedade é a Brachiaria 

ruziziensis Matsuda cv. Comum (capim-braquiária). 

Espécie que exige uma fertilidade de solo de média a alta, podendo 

atingir até 1,5m de altura, possui uma boa tolerância a seca e frio, sendo muito 

utilizada como cobertura vegetal. 

 

6.8.2 Espaçamento, Densidade e Época de Semeadura 

O espaçamento utilizado na propriedade para a semeadura do milho 

safrinha é o mesmo em que o produtor já adota na propriedade já há um bom 

tempo e com bom desempenho que é o de 0,90 m entre linhas. Levando em 

conta o espaçamento entre plantas e a densidade populacional recomendada 

pela empresa detentora da semente, a distribuição das sementes será de 5,5 

plantas por metro linear, visando alcançar uma população final de 

aproximadamente 60.000 plantas/ha. Totalizando cerca de 1,0 sc/ha de 

sementes. Já a época de semeadura será na segunda quinzena de fevereiro 

após a colheita da soja.  

Para a Brachiaria indica-se o espaçamento de 0,90m intercalado com as 

linhas de milho. A densidade será de 2,89 kg por hectare, com semeadura no 

mesmo dia do milho. 

 

6.8.3 Adubação de Manutenção 

A adubação de base na semeadura do milho/ Brachiaria ruziziensis será 

feita com base na análise de solo feita na propriedade, onde será recomendado 
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a utilização de 200 kg/ha do formulado 12-15-15, na profundidade de 8 cm e 

posteriormente, será realizada uma adubação de cobertura de 100 Kg/há do 

formulado YaraBela 27-00-00+Mg 15 a 20 dias pós emergência das plantas 

com o solo na condição de boa umidade, visando uma produtividade 

aproximada de 103 sacas/ha.  

O formulado aplicado na base fornecerá uma quantidade de 24kg de 

nitrogênio, 30kg de fósforo e 30kg de potássio por hectare. Já o formulado 

aplicado na cobertura será fornecido uma quantidade de 27kg de nitrogênio por 

hectare. 

 

6.8.4 Manejo de Plantas Invasoras 

O baixo rendimento da cultura do milho está relacionado a vários fatores 

e um dos principais é o controle inadequado das plantas daninhas. Assim, no 

sítio em estudo Santa Maria, como foram identificadas várias espécies de 

plantas daninhas já citadas no levantamento, e levando em conta o cultivo de 

milho em consórcio com a Brachiaria ruziziensis, em pós emergente deverá ser 

realizado o monitoramentos das plantas infestantes, e caso necessário o 

produtor deverá realizar a aplicação do herbicida Sanson 40 SC 

(Nicosulfurom), na dose de 0,4 L/ha, com isso irá ocorrer um stresse no 

desenvolvimento da cultura da Brachiaria, favorecendo assim o crescimento da 

cultura do milho. 

Depois de realizada a colheita do milho, irá ser feita a dessecação da 

Brachiaria ruziziensis 30 dias antes da semeadura da soja. A recomendação do 

herbicida será o ZAPP QI 620 (Glifosato), na dosagem de 2,1L/ha, mais 

adjuvante LI700 na dose de 1 ml/litro de água.  

 

6.8.5 Medidas para de Controle das Pragas 

Hoje em dia o controle de pragas é muito dependente do uso de 

produtos químicos. No Brasil a implementação de programas de manejo de 

pragas ainda não é realidade, em razão da dificuldade de informações básicas 

sobre a dinâmica populacional das pragas. 

Conforme já citadas no levantamento, as pragas de maior importância 

para a cultura do milho na propriedade são: Percevejo-verde (Nezara viridula) e 
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Percevejo marrom (Euschistus herosa).  A recomendação para o controle das 

pragas no sítio em estudo será feita cinco dias após a emergência do milho, 

com a aplicação do inseticida de nome comercial Engeo Pleno (Lambda-

Cialotrina e Tiametoxam) na dose de 150 ml/há, para o controle de percevejos, 

visto que a cultivar utilizada apresenta a tecnologia POWERCORE, não 

necessitando do controle prévio para lagartas, porém vamos levar em conta a 

ocorrência de outras lagartas na região e o grau de infestação, no entanto, a 

recomendação é fazer o monitoramento das pragas na lavoura e suas 

infestações, avaliando a necessidade de uma nova aplicação caso ocorra alta 

infestação, seguindo sempre a recomendação do responsável técnico pela 

área.  

O monitoramento das lagartas deverá ser realizado no campo, onde será 

analisado plantas com foco de injúrias (folhas raspadas ou danificadas) 

causadas pela lagarta-do-cartucho, sendo assim se torna viável a divisão da 

lavoura em talhões, atendando-se para o nível máximo de 20% de plantas com 

os sintomas de injúrias, sendo assim decidida qual o uso do controle químico. 

 

6.8.6 Medidas para Controle de Doenças  

No Brasil a cultura do milho está sujeita a ocorrência de várias doenças, 

que sob condições favoráveis comprometem seriamente a qualidade e a 

produção do grão. No ponto de vista fitossanitário, o sucesso da cultura se 

deve a identificações e estudos de tais doenças como aparte de um processo 

evolutivo da própria agricultura. 

Podem se adotar várias estratégias de controle para evitar ou minimizar 

os prejuízos causados pelas doenças na cultura do milho. Porém, se torna 

parte do processo a realização correta e efetiva das estratégias, pois a 

diagnose correta e o conhecimento dos fatores que podem influenciar suas 

ocorrências e disseminação são peças fundamentais para se ter sucesso na 

tomada de decisão.   

O monitoramento da lavoura deve ser freqüente, e se necessário, a 

aplicação do fungicida pode ser antecipada. Levando em conta o uso de 

híbrido com uma boa sanidade, recomenda-se para o controle de doenças o 

produto Abacus (Piraclostrobina 260g/L + Epoxiconazol160g/L) na dose  0,38 
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L/ha + óleo Assist na dose 0,25 L/há, mais adjuvante LI700 na dose de 1 

ml/litro de água, quando a planta estiver com até 8 folhas. Lembrando que não 

se recomenda a pulverização nas horas mais quentes do dia. Pois as melhores 

aplicações são as realizadas no amanhecer do dia e ao entardecer, pois assim 

encontramos horários mais frescos podendo então ter um controle mais eficaz. 

 

6.8.7 Colheita e Comercialização 

A colheita do cereal será através de terceiros, pois além do produtor não 

possuir os maquinários, foi à alternativa mais viável dentro da propriedade para 

a realização da colheita que será entre a segunda quinzena de julho e a 

primeira quinzena de julho.  

O beneficiamento dos grãos será na cooperativa C.Vale de São João do 

Ivai-PR, e posteriormente comercializada pela mesma. 

 

6.8.8 Custos de Produção 

Nos quadros 19 e 20 apresenta-se uma estimativa dos custos de 

produção com base no manejo indicado para a cultura e na Tabela 07 tem-se 

uma estimativa de Receita Bruta referente ao cultivo do milho na propriedade 

em estudo, que considerando uma produção de 103 sacas por hectare e R$ 

22,00 de preço para comercialização do produto será de R$ 2.266,00 ha-1. 

 
Quadro 19. Estimativa de custos de produção referentes ao cultivo do Milho 
em consórcio com Brachiaria ruziziensis segunda safra no Sítio Santa Maria. 

Insumo Volume/há Total Utilizado 
Valor 
Unitário 

Valor Total 
(R$) 

MORGAN 30A37 
POWER CORE 

1 saca 4 saca 580,30 2.311,20 

MORGAN 20A78 1 saca 0,45 saca 390,00 175,50 

Adubo Formulado 12-
15-15 

200 kg 908 kg 1.100,00/t 998,80 

YaraBela 27-00-
00+Mg 

100 kg 454 kg 860,00/t 390,44 

Sanson 40 SC 0,4 L 1,8 L 105,00 L 189,00 

ZAPP QI 620 2,1 L 9,53 L 14,00 L 133,42 

ABACUS 0,38 L 1,72 L 159,00 L 273,48 
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Fonte: Autor e C.Vale (2017). 
 
Quadro 20. Custo variável. 
Descrição Especificações V.U(há) 

(R$) 
Qtde (há) Valor R$ 

CUSTOS VARIÁVEIS 
A – OPERAÇÕES 
A.1. Pulverizações  -  número de aplicações (1+1+1+1=4) 
Custo de 
aplicação de 
defensivos 

John deer 5078 cv 
4x4 + Pulverizador 
18 metros, 2000 
litros 

 
3,00 

 
18,16 

 
54,48 

A.2 Plantio Direto 
 
Custo de plantio 

Semeadora Plant 
Center 07 linhas  

27,00 4,54 122,58 

A.3 Colheita e Transporte 
 
Custo de colheita 
 

Colhedora New 
Holland 5070 + 
Plataforma 9 linhas 

 
145,00 

 
4,54 

 
658,30 

 
Custo de 
transporte 

Caminhão Mercedes 
1113 Truck 

103 
sacas 

4,54 
 

 
467,62 

Total: 1.302,98 
Fonte: Autor (2017). 

 

Tabela 07. Estimativa de Receita Bruta referente ao cultivo do milho na 
propriedade em estudo. 
Receita 
bruta 

 Unidade Sc.ha-1 
R$ 

Unitário 
Total R$ 

(ha-1) 
Total 
de há 

Total de 
R$/ano 

Milho  Sc** 103   22,00 2.266,00 4,54 10.287,64 
**Saca de 60 kg 
Fonte: Autor (2017). 

 

6.9 Implantação da Cultura do Nabo (Raphanus sativus L.) 

Uma das plantas mais utilizadas no inverno para a adubação verde, 

alimentação animal e rotação de culturas é o Nabo forrageiro. O Nabo 

forrageiro é uma planta muito vigorosa, e em torno de 60 dias ela cobre 

Continuação do quadro 19p 

Assit 0,25 L 1,13 L 10,50 L 11,86 

LI 700 82,64 ml  0,75 L  50,00 L 37,50 

Brachiaria ruziziensis 2,89 kg 13,13 kg 13,00 kg 170,69 

Engeo Pleno 150 ml 0,681 L 145,00 L 98,74 

TOTAL  4.790,63 
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aproximadamente 70% do solo. A cultura do Nabo forrageiro tem como 

características um sistema radicular muito profundo e pivotante, que pode 

chegar até 40 cm de profundidade, e altura de 1,00 a 1,60 metros (MONEGAT, 

1991).  

Uma das características muito importante da cultura do Nabo são suas raízes 

que tem como função a descompactação do solo, permitindo um preparo 

biológico do mesmo na rotação de culturas, além de apresentar uma elevada 

capacidade de reciclagem de nutrientes, principalmente o nitrogênio e fósforo, 

o nabo se torna uma das espécies mais importantes em rotação de culturas 

como o milho, soja, feijão e algodão. Sua produção no Brasil ocorre 

principalmente nas regiões de clima frio e úmido como o Sul, podendo produzir 

de 20 a 35 t/ha de massa verde e 3,5 a 8 t/ha de massa seca e 0,5 a 1,5 t/há 

(EMBRAPA, 2011). 

 

6.9.1 Área de Cultivo 

A área que será destinada para o cultivo do nabo anualmente no inverno 

será de 4,54 hectares, e tem como objetivo se transformar em adubo verde 

para o solo da propriedade, onde a mesma condicionará a porosidade do solo, 

aumentando assim por mais tempo a umidade do solo, ciclagem de nutrientes, 

diminuição de plantas invasoras, maior cobertura de matéria orgânica no solo, 

favorecendo a cultura sucessora.  

 

6.9.2 Época de Plantio, Variedade, Espaçamento e Densidade 

A semeadura do nado deve ser realizada na primeira quinzena de maio, 

principalmente se houver uma boa previsão de chuva, fator muito importante 

para facilitar a germinação das sementes do nabo, e levando em consideração 

o ciclo anual da cultura que é de 60 a 90 dias até o florescimento. O plantio 

mais indicado é em linha, com a variedade CATI-AL 1000, utilizando a 

densidade de 25 a 30 sementes por metro linear, com espaçamento de 0,25 m, 

com 16,5 kg/há de semente de nabo. Porém, pelo fato do produtor não conter 

plantadeira, foi recomendado o plantio a lanço com a densidade de 16,5 kg/há 

de semente. 
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6.9.3 Adubação 

Para a cultura do nabo forrageiro não será recomendada adubação 

devido as exigências em relação à nutrição do mesmo, pois o solo da 

propriedade disponibilizará nutrientes suficiente para o bom desenvolvimento, e 

assim que estiver decomposta, os nutrientes que compõe o nabo serão 

utilizados pela cultura sucessora. 

 

6.9.4 Manejo 

O Nabo forrageiro tem um crescimento inicial muito rápido, além de tem 

uma fitomassa de rápida decomposição, será recomendada que se faça a 

roçada do mesmo aproximadamente 30 dias antes da implantação da soja, 

pois assim o solo irá permanecer por mais tempo sendo protegido pela cultura 

e terá inicio a decomposição do mesmo e a ciclagem dos nutrientes.  

 

6.9.5 Custo de Produção 
 

Na Tabela 8 são apresentados os custos da cultura do nabo, lembrando 

que a implantação desta cultura não tem fins lucrativos diretos, já que seus 

benefícios serão observados nas culturas seguintes e suas despesas serão 

todas cobertas com o lucro das demais culturas. 

 
Tabela 8. Estimativa de custos de produção para o cultivo do Nabo forrageiro. 
Especificação Insumos Volume/

ha 
Total 

utilizado 
Valor 

unitário 
Valor 
Total 

Nabo (Raphanus sativus L.) 16,05 kg 72,86 kg 4,89 kg 356,31 
Roçada/Plantio(Combustível) 3 L 13,62 L 2,80 38,13 
Total    394,44 

Fonte: Autor (2017). 

 

6.10 Aveia Branca (Avena sativa L.) 

A aveia branca é pertencente a família Poaceae, e é a variedade mais 

cultivada, pois o seu aproveitamento é muito grande industrialmente. Ela é 

caracterizada por ser uma excelente alternativa para o cultivo de inverno e para 

o sistema de rotação de culturas, especialmente pela sua multiplicidade de 
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usos. Segundo a CONAB o uso da aveia branca é muito usada para pastejo 

direto, feno ou silagem e cobertura de solo para o plantio direto.  

 Os grãos produzidos têm bom valor de mercado. São utilizados na 

alimentação humana e também animal tanto in natura (especialmente equinos) 

quanto na composição de rações (FUNDAÇÃO MS, 2011). 

 

6.10.1 Espaçamento, Densidade e Época de Semeadura 

Para a realização da semeadura da aveia, deve ser realizado 10 dias 

antes uma dessecação com o produto de nome comercial ZAPP QI 620, na 

dose de 1,0 l/ha.   

Recomenda-se a semeadura da cultivar aveia branca iniciando a partir 

da primeira quinzena de Abril de acordo com o objetivo da lavoura, com uma 

densidade indicada de 350 sementes/m2, ou de 70 kg.ha-1, com um 

espaçamento entre linhas de 0,17 a 0,20 m, com uma profundidade de 5 a 6 

cm (FUNDAÇÃO MS, 2011). 

 

6.10.2 Adubação  

Quando cultivada em solos férteis a Aveia é capaz de alcançar altos 

índices de produtividade. Sendo assim, levando em consideração a fertilidade 

do solo da propriedade do sítio Santa Maria e a adubação de base realizada 

nas demais culturas cultivadas na propriedade, não se torna viável a 

recomendação de adubação na cultura da aveia, pois a mesma não terá fins de 

comercialização, e sim, apenas para fins de cobertura do solo e adubo verde.  

 

6.10.3 Métodos para o Controle de Plantas Invasoras 

Na cultura da aveia as principais plantas invasoras são as do tipo folha 

larga, que podem ser facilmente controladas com o uso de um herbicida de 

nome comercial 2,4-D DMA 806 BR (sal de dimetilamina), na dose de 0,6 l/ha, 

usado pós-emergente quando as mesmas apresentarem de 4 a 6 folhas. 

 

6.10.4 Métodos para o controle de pragas 

Uma das principais pragas da cultura da aveia são os pulgões 

(Hemiptera, Aphididae) que são insetos sugadores de seiva. As principais 
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espécies que ocorrem em cereais de inverno são: Metopolophium dirhodum 

(pulgão-da-folha), Sitobion avenae (pulgão-da-espiga), Schizaphis graminum 

(pulgão-verde-dos-cereais), Rhopalosiphum padi (pulgão-da-aveia) e R. 

rufiabdominale (pulgão-da-raiz). 

Na região é muito comum a incidência de ataque de pulgões-da-aveia 

(Rhopalosiphum padi), que são transmissores de virose como o complexo do 

Vírus do nanismo Amarelo da Cevada (VNAC), e podem comprometer a 

produção de grãos e forragem, principalmente nos anos com estiagem no início 

do ciclo. Então recomenda-se uma aplicação de inseticida do nome comercial 

Nomolt 150 (Teflubenzuron) na dose de 0,200 l/ha. 

 

6.10.5 Método para controle de doenças 

Existe hoje no mercado cultivares de aveia que são liberadas como 

resistentes a Ferrugem-da-folha (Puccinia Hordei), porém devido a decorrência 

de condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento de fungos a lavoura 

pode ter seu rendimento severamente prejudicado pelo ataque de doenças 

fúngicas da parte aérea.  

Para o controle químico de doenças, principalmente a Ferruge-da-folha 

(Puccinia Hordei), é recomendado uma aplicação de fungicida do nome 

comercial Nativo (Trifloxistrobina + Tebuconazol), na dose de 0,6 L/há.  

 

6.10.6 Custos de Produção 

A estimativa de custos de produção para o cultivo da cultura da aveia na 

propriedade em estudo podem ser observados no Quadro 21  e na Tabela 09. 

Quadro 21. Estimativa de custos de produção da Aveia. 

Insumo Volume/ha 
Total 
utilizado 

Valor 
Unitário 

Valor Total 
R$ 

Embrapa 29 (Aveia 
Preta-Garoa) 

70 kg 
317 kg 

1,29 kg 408,93 

ZAPP QI 
620(Glifosato) 

1 L 
4,5 L 

14,00 L 63,00 

DMA 806 BR (2,4-D 
Dicholorophenoxy) 

0,6 L 
2,72 L 

11,00 L 29,92 
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Fonte: Autor (2017). 
 
 
Tabela 9. Custo de colheita da aveia. 
Colheita Valor/ha Área Total Valor Total 
Tercerizada 300,00 4,54/há 1.362,00 
Insumo 168,44 4,54/há 764,75 
Total   2.126,75 

Fonte: Autor (2017). 

 

A cultura da aveia terá suas despesas cobertas com o lucro das outras 

culturas utilizadas que são soja e milho. Será recomendada para o Sítio Santa 

Maria que seja realizado a colheita de uma área de aproximadamente meio 

hectare que produzira cerca de 1.000 kg de sementes para ser semeado no 

ano seguinte de cultivo na propriedade, já o restante da aveia será realizada a 

dessecação para se obter uma boa quantidade de matéria seca para o solo se 

manter coberto. 

 

6.11 Balanço Econômico da Propriedade Santa Maria 

As tabelas 10 e 11 demonstram a estimativa do balanço econômico da 

propriedade Santa Maria, que por meio de cálculos do planejamento, pôde 

chegar a um lucro líquido de R$ 30.438,98 em 9,09 hectares durante o ano de 

2017/2018, levando em conta os custos com o cultivo de nabo e aveia na área 

em estudo. 

 
Tabela 10. Produtividade estimada para cada cultura na safra de 2017/2018, 
na propriedade em estudo.  
Cultura Produtividade 

(sc/ha) 
Área 
(ha) 

Produção 
em sacas 

Prod. Necessária em sacas 
para cobrir os custos 

Soja 72 9,09 654,48 214,17 
Milho 103 4,54 467,62 276,98 

Fonte: Autor (2017). 
 
 

Continuação do quadro 21... 

Nomolt 150 
(Teflubenzurom) 

200 ml 
0,9 L 

80,00 L 72,00 

Nativo  0,5 L 2,3 L 83,00 L 190,90 

Total  764,75 
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Tabela 11. Demonstrativo do retorno econômico estimado das atividades a 
serem desenvolvidas no Sitio Santa Maria na safra de 2017/2018. 
Fluxo de Caixa Receita Bruta Custo Total Receita Líquida 

Soja 41.232,24 13.493,24 27.739,00 
Milho 10.287,64 6.093,61 4.194,03 
Nabo  ............... 394,44 ............... 
Aveia ............... 2.126,75 ............... 

TOTAL (R$) 51.519,88 22.108,08 29.411,84 
Fonte: Autor (2017). 
 

Na tabela 12 apresenta-se um comparativo da produção em sacas por 

hectare, antes e depois do planejamento elaborado na propriedade. Assim, 

pode-se verificar um aumento estimado considerável na produtividade das 

culturas que foram implantadas na propriedade, que através da implantação de 

novas tecnologias e culturas por meio de rotação de culturas proporcionarão 

uma melhora nas condições físicas e químicas do solo, trazendo uma maior 

rentabilidade para o produtor.  

 
Tabela 12. Comparativo da produtividade em sacas por hectare antes e depois 
do planejamento. 

Cultura Antes (sc/ha) Depois (sc/ha) Aumento % 
Nabo ---- ---- ---- 
Aveia ---- ---- ---- 
Soja 60 72 20 
Milho 77 103 33,76 

Fonte: Autor (2017). 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com a realização do trabalho, foi possível chegar aos objetivos 

esperados. Pois, foi observado uma grande mudança no manejo das culturas 

empregadas na propriedade, e com um melhor custo/benefício foi obtido um 

maior aumento na produtividade. 

Portanto, fica claro que quando se tem um acompanhamento técnico na 

propriedade por um profissional da área, se torna mais fácil e correto a 

realização de um diagnóstico e uma boa elaboração de alternativas para 

corrigir os problemas e dificuldades existentes, sendo assim, se pode 

aproveitar melhor a área de forma mais rentável e sustentável.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas – Avaliação de Bens. NBR 
14653-4. Disponível em: file:///D:/Documents/Downloads/NBR14653%204.pdf. 
Acesso em: 24 de Setembro de 2017. 

ALCANTARA, P.B. Origem das braquiárias e suas características 
morfológicas de interesse forrageiro. In: ENCONTRO SOBRE CAPINS DO 
GÊNERO BRACHIARIA, 1986, Nova Odessa, SP. Anais... Nova Odessa: 
Instituto de Zootecnia, 1987. pg.1-18. 

AGROESTE SEMENTES. Tecnologia INTACTA RR2 PRO. 2014. Disponível 
em:<http://www.agroeste.com.br/intactarr2pro/beneficios_mostra.php?tipo=ben
eficios>. Acesso em: 26-08-2017. 

AYOADE, J.Q.. Introdução a Climatologia para os Trópicos. Bertrand: São 
Paulo, 2006.  

BERTOLDO, J DE O.; Pedologia Aplicada.  3. Ed. – Piracicaba: FEALQ, 
2008. 

BERTONI, J., LOMBARDI NETO, F. Conservação do solo- São Paulo: Ed. 
Ícone 2010 – 7 Edição. 

BRASIL.Lei ,  7.802, DE 11 DE JULHO DE 1989. Dispõe sobre a pesquisa, a 
experimentação, a produção, a embalagem e rotulagem, o transporte, o 
armazenamento, a comercialização, a propaganda comercial, a utilização, a 
importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens, o 
registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos, 
seus componentes e afins, e dá outras providências. Disponível:< 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7802.htm>. Acesso em 21 de maio de 
2017. 

BRASIL. Lei 12.651, DE 25 DE MAIO DE 2012. Dispõe sobre a proteção da 
vegetação nativa; altera as Leis nos 6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 
19 de dezembro de 1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as 
Leis nos 4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, e a 
Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 
providências. Disponível: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-
2014/2012/lei/L12651compilado.htm>. Acesso em 22 de maio de 2017.  

BROCH, D.L; PITOL, C. & BORGES, E.P. Integração agricultura-pecuária: 
plantio direto da soja sobre pastagem na integração agropecuária. Maracaju: 
Fundação MS, 1997.24 p.(Fundação MS. Informativo Técnico, 01/97). 

CAMPOS, S.H.C. Mecanização agrícola. Instituto Federal de educação, 
ciência e tecnologia. Setor de Ensino a Distância Barbacena-MG, Apostila: 85p. 
2011.Disponível: <http://www.ifcursos.com.br/sistema/admin/arquivos/12-15-18-
disciplinainfraestruturaapostila.pdf>. Acesso em 21 de maio de 2017.  

CAR. CADASTRO AMBIENTAL RURAL. Disponível em: http://www.car.gov. 
br/#/sobre?page=inscricaoCAR>. Acesso em 21 de abril de 2017. 



80 

 

CARDOSO, F.H. DECRETO No 3.550, DE 27 DE JULHO DE 2000. Brasília, 27 
de julho de 2000; 179o da Independência e 112o da República. 

CECCON, G. Milho safrinha com braquiária em consórcio. Dourados: 
Embrapa Agropecuária Oeste, 2008. (Comunicado técnico, 140). 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 3 ed. São 
Paulo: Makron Books, 2004. 416 p. 

COAMO, 2012. Brachiaria no Sistema produtivo. 416 ed. Campo Mourão. 
Disponível em:<http://www.coamo.com.br/jornalcoamo/jul12/digital/brachiaria. 
html>. Acesso em: 24/08/2017. 

DOURADO NETO, DURVAL; FANCELLI, A. L.Produção de milho. Guaira: 
AGROPECUARIA LTDA, 2000. 360 p. 

EMBRAPA, 2007. Inoculação e inoculante. Disponível em:< http://www. 
agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/soja/arvore/CONTAG01_70_271020069133.
html>. Acesso em: 20/08/2017. 

EMBRAPA SOJA, 2004. Tecnologias de produção de soja Região Central 
do Brasil 2004. Inoculação de sementes com Bradyrhizobium. Disponível 
em: <http://www.cnpso.embrapa.br/producaosoja/ inoculacao.htm>. Acesso 
em: 26/08/2017. 

EMBRAPA- Agência Embrapa de informação tecnológica. Pragas da fase 
inicial, nabo forrageiro, Sistemas Produtivos Integrados.2005-2011. 
Disponível em: <http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/agroenergia/ 
arvore/CONT000fbl23vn002wx5eo0sawqe38tspejq.html> Acesso em: 
03/09/2017. 

EMBRAPA SOJA.. Cultivo de Soja no Cerrado de Roraima. Setembro/2009 
Disponível em <http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/ 
Soja/CultivodeSojanoCerradodeRoraima/tratamentosemente.htm>. Acesso em:  
26/08/2017. 

FALKER, PenetroLog - Medidor Eletrônico de Compactação do Solo. 
Disponível em:  http://www.falker.com.br/aplicacao-compactacao-do-solo.php - 
acessado 21 de abril de 2017. 

FERREIRA, G. Safrinha vira safrona. Gazeta do povo, 07, agosto, 2007. 
Disponívelem:http://agro.gazetadopovo.com.br/arquivo/safrinha-vira%C2%91 
safrona%C2%92/ - acessado 21 de abril de 2017. 

FORTGREEN. LI 700. Disponível em:< http://www.fortgreen.com.br/produto/14-
LI+700.html>. Acesso em: 19 de setembro de 2017. 

FUNDAÇÃO MS. Aveia branca. Disponível em:< http://www.fundacaoms.org. 
br/produtos/aveia-branca>. Acesso em: 28/10/2017. 



81 

 

GASSEN, D.N.; GASSEN, F.R. Plantio direto. Passo Fundo: Aldeia Sul, 1996. 
207p.  

GHISI, O. M. A. A. 1991. Brachiária na pecuária brasileira: importância e 
perspectivas. pp. 1-43. In: encontro para discussão dos capins do gênero 
Brachiária, 2. Nova Odessa, 1991. Anais. Nova Odessa: Instituto de Zootecnia. 
Nova Odessa, SP, Brasil. 

GOOGLE EARTH. Imagens de São João do Ivaí, Paraná, PR. Disponível em: 
http://www.google earth.com.br/ - acessado 04 de março de 2017. 

GUILHOTO, J.M. ICHIHARA, S. M.: SILVEIRA, F. G.: DINIZ, B.P.C.:AZZONI, 
C.R.: MOREIRA, G.R.C. A importância da agricultura familiar no Brasil e 
em seus estados. Disponível em:  http://www.anpec.org.br/ 
encontro2007/artigos/A07A089.pdf - acessado 21 de abril de 2017. 

IBGE- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Agropecuário 
2006. Disponível em: http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang= 
&codmun=412500&idtema=3&search=parana%7Csao-joao-do-ivai%7Ccenso-
agropecuario-2006 - acessado no dia 21 de maio de 2017. 

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas . São João do Ivaí – 
Panorama.  Disponível em:http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang= 
&codmun=412500&search=||infogr%E1ficos:-informa%E7%F5es-completas. 
Acesso em: 21 de maio de 2017. 

JAKELAITIS, A.; SILVA, A. F.; SILVA, A. A., FERREIRA, L. R., FREITAS, F. C. 
L.; VIVIAN, R.. Influência de herbicidas e de sistemas de semeadura de 
Brachiaria brizantha consorciada com milho. Planta Daninha, Campinas, v. 
23, n. 1, p. 59-67, 2005. 

LACOMBE, Francisco. Teoria geral da administração. Saraiva, 2009. 

LEPSCH, IGO F. Formação e conservação dos solos – São Paulo 2007. Ed. 
Oficina de Textos. 2 edição. 

MELO, M. L.; Cultivo, com jeito próprio, ABRAMILHO (associação brasileira 
dos produtores de milho), (A granja – porto alegre / RS, março, 2009). 
Disponível em:<http://www.abramilho.org.br/noticias.php?cod=393>. Acesso 
em: 21 de abril de 2017.  

MENDONÇA F.; OLIVEIRA, M. Climatologia – Noções básicas e Climas do 
Brasil. Oficina de Textos, 2007. 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Portaria 3214, de 08 de junho de 
1978. Norma Regulamentadora nº 6 (NR-6). Equipamento de proteção 
individual. Texto dado pela portaria SIT n 25, de 15 de outubro de 
2001.Disponível em:<http://www3.dataprev.gov.br/sislex/paginas/05/Tb/6.htm>. 
Acesso em: 02 de abril de 2017. 



82 

 

MONEGAT, C. Plantas de cobertura do solo; características e manejo em 
pequenas propriedades. Chapecó/SC, 1991. 

MORGAN, 2016. Morgan sementes. Disponível em:<https://www.morgan 
sementes.com.br/produtos/tecnologia/powercore/>. Acesso em: 25 de março 
de 2017. 

NIDERA SEMENTES. Características da cultivar NA 5909. Disponível em: 
<http://www.niderasementes.com.br/produto/na-5909-rg-4.aspx>. Acesso em 
26/08/2017. 

OLIVEIRA, I. P.; KLUTHCOUSKI, J.; YOKOYAMA, L. P.; DUTRA, L. G.; 
AQUINO PORTES, T.; SILVA, A. E.;PINHEIRO, B. S.; FERREIRA, E.; 
CASTRO, E. M.; GUIMARÃES, C. M.; GOMIDE, J. C.; BALBINO, L. C.Sistema 
Barreirão: recuperação/renovação de pastagens degradadas em 
consórcio com culturas anuais. Goiânia: EMBRAPA-CNPAF, 1996. 90 p. 
(EMBRAPACNPAF. Documentos, 64). 

PORTAL BRASIL. Economia e Emprego. Disponível em:< http://www.brasil 
.gov.br/economia-e-emprego/2016/12/agronegocio-deve-ter-crescimento-de-2-
em-2017>. Acesso em: 11/09/2017. 

RONQUIM, C.C. EMBRAPA. Conceitos de fertilidade do solo e manejo 
adequado para as regiões tropicais. 1ed. São Paulo: 2010. 9 p. 

SILVEIRA, GASTÃO MORAES. Máquinas para colheita e transporte. Edição 
2001- Viçosa-MG. Disponível em:<http://www.gestãonocampo. com.br/ 
biblioteca/importancia-damanuntencao-em-maquinas-e-implementos-
agricolas>. Acesso em: 20 de abril de 2017.  

STONE, L. F.; GUIMARÃES, C. M.; MOREIRA, A. A. J. Compactação do solo 
na cultura do feijoeiro. I: efeitos nas propriedades físico-hídricas do solo. 
Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, Campina Grande, v.6, 
n.2, p.207-212, 2002. 

SHIOGA, P. S. et. Avaliação estadual de cultivares de milho safrinha 2011. 
ed. Londrina: IAPAR, 2011. 75 p. 

TMG. Tecnologia Inox® da TMG, tranqüilidade e maior segurança no 
controle da Ferrugem asiática. Disponível em:< http://www.tmg.agr. 
br/tecnologia-inox>. Acesso em: 26-08-2017. 

VIAN, CARLOS EDUARDO DE FREITAS; JUNIOR, A. M. A.; SILVA,; 
BARICELO, L. G.; SILVA, R. P. Origens, evolução e tendências da indústria 
de máquinas agrícolas - Rev. Econ. Sociol. 
Rural vol.51 no.4 Brasília Oct./Dec. 2013, ISSN 0103-2003- 79; - http://www. 
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032013000400006. 
Acessado no dia 22 de maio de 2017 

VIEBRANTZ, Kerli Paula Melz. A Extensão Rural: Ambiente, Agricultura e 
Associativismo. Revista Cientifica Grifos, ISSN 2175-0157, n. 25, dez. 2008. 



83 

 

TROEH, FREDERICK R., THOMPSON, L.M. Solos e fertilidade dos solo – 
São Paulo Ed. Andrei 2007. 6 edição. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



85 

 

 

 



86 

 

 

 

 



87 

 

 


