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RESUMO 

 

  

O trabalho foi realizado com o intuito de se levantar, diagnosticar e planejar as atividades do 

Sítio São Benedito e explicitar os procedimentos de cada atividade da referida propriedade. A 

propriedade localiza-se no município de Mandaguaçu, região noroeste do estado do Paraná, 

sua área total é de 65,3 hectares. Na propriedade faz-se o cultivo de soja primeira safra e 

milho segunda safra, nesse contexto foi levantado todos os dados quanto ao clima da região, 

quanto a localização da propriedade, seus recursos disponíveis, uso das terras, sua estrutura, 

maquinários e suas atividades elaboradas. Foi diagnosticado diversos problemas quanto ao 

manejo e implantação das culturas, quanto à conservação de solo, fertilidade do solo, quanto à 

aplicação de agrotóxicos, uso da água, Reserva legal e outros. Após diagnosticado os 

problemas foi realizado um planejamento da área visando corrigir os problemas identificados, 

implantar novas tecnologias, melhorar o manejo das culturas, melhorar a gestão de custos, 

aumentar a produção e proporcionar ao produtor uma melhor condição de vida. 

 

Palavras-chave: Cultivo de grãos. Propriedade rural. Custo benefício. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A soja (Glycine max) tem origem da China e é cultivada há cerca de 4.500 anos, faz 

parte do conjunto de atividades agrícolas com maior destaque no mercado mundial. É de suma 

importância pois pode ser usada para diversos fins, sendo alimentação direta ou 

beneficiamento de modo a obter derivados que são usados em diversas áreas. Observa-se que 

a soja tem sido o quarto grão mais consumido e produzido globalmente (EMBRAPA, 2017). 

O Brasil é o segundo maior produtor de soja do mundo, com produção de 113,923 

milhões de toneladas, em uma área plantada de 33,890 milhões de hectares e produtividade de 

3.362 kg/ha, ficando atrás somente dos Estados Unidos (EMBRAPA, 2017). No Brasil 

apareceu no início do século XX, mas seu maior impulso foi em meados de 1970, dessa data 

em diante teve um aumento extremamente elevado até os dias atuais. 

O milho (Zea Mays) tem origem do México e é cultivado a cerca de 7.300 anos, o 

milho era o alimento básica de várias civilizações importantes ao longo dos séculos. É um dos 

alimentos mais nutritivos que existem, pode ser consumido direta ou indiretamente, 

fornecendo produtos que podem ser utilizados para a alimentação humana, animal e matérias 

primas para a indústria. Pode ser usado também para produção de etanol em alguns países 

(EMBRAPA, 2017) 

O Brasil é o terceiro maior produtor de milho do mundo, perdendo apenas para 

Estados Unidos e China, produzindo cerca de 86,5 milhões de toneladas por ano em 15,2 

milhões de hectares, crescendo 30% em área e 200% em produção nos últimos 10 anos 

(EMBRAPA, 2017). 

Porém hoje em dia aumentar a produção brasileira de ambas as culturas tem sido mais 

difícil, pois o aumento de área é limitado, sendo necessário incremento de produtividade por 

hectare para aumentar a produção. Para alcançar um aumento de produtividade é necessário 

investimento em tecnologias e inovações, como novos métodos de manejo e uso de 

melhoramento genético.   

Desse modo é importante ter um bom planejamento de propriedade rural, tendo em 

vista um planejamento para as próximas atividades a serem realizadas na área, para conseguir 

o melhor desempenho tanto de produção quanto de renda para o produtor rural.  

No trabalho em estudo fez-se o levantamento da propriedade, diagnóstico com pontos 

fortes, pontos fracos, riscos e ameaças, e por fim um planejamento para possíveis correções 

ou melhorias nas atividades, a fim de melhorar a qualidade da propriedade e renda do 

produtor.  
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2 LEVANTAMENTO 

 

2.1 O MUNICÍPIO DE MANDAGUAÇU 

 

Assim como em diversos municípios do estado do Paraná, Mandaguaçu surgiu com o 

início do desbravamento a partir de Londrina, onde na derrubada mata adentro surgiram 

povoados, como Cambé, Arapongas, Apucarana, Mandaguari mais adiante Mandaguaçu e 

outras cidades. 

Os primeiros moradores chegaram por volta de 1944 e começaram os trabalhos de 

fundação do patrimônio que se transformou, logo depois, em progressiva povoação. Outros 

vieram atraídos pela fertilidade do solo, e logo instalaram lavouras de Café. 

O primeiro nome de Mandaguaçu foi Cruzeirópolis, porém por ser muito comprido e 

difícil de pronunciar, em 1948 mudaram para Vila Guaíra, entretanto já era conhecida pela 

denominação de Mandaguaçu, que em 1951 foi elevado a categoria de munícipio 

desmembrando-se de Mandaguari e levando o nome atual de Mandaguaçu. 

Sua área total é de 294km² com população de 19 784 habitantes de acordo com IBGE 

de 2010, possui densidade populacional de 67,29 hab/km², localiza-se há 450 km da capital do 

estado Curitiba. Sua altitude é de 580 metros em relação ao nível do mar, em uma latitude de 

23º20’49’’ sul e longitude 52º05’42’’ oeste.  

 

2.2 O PROPRIETÁRIO  

 

A propriedade objeto deste trabalho, que recebe o nome de Sitio São Benedito, está em 

nome de três irmãos sendo: Aristeu Pavesi, Paulo Roberto Pavesi e Nelson Alceu Pavesi, 

todos são responsáveis pelas atividades da propriedade.  

Aristeu Pavesi irmão mais velho nasceu em 04 de novembro de 1954, tendo 62 anos 

possui ensino médio completo, é casado com Sheila Rosana Fernandes Correia Pavesi que 

apresenta 57 anos, e que tem como filhos Fernanda Correia Pavesi com 34 anos, Fabiana 

Correia Pavesi com 32 anos e Franciane Correia Pavesi com 30 anos. 

Paulo irmão do meio nasceu em 28 de fevereiro de 1959, tendo 58 anos, possui ensino 

fundamental completo, é casado com Telma Regina Benites Pavesi que apresenta 55 anos, e 

que tem como filhos, Renata Pavesi com 37 anos, Paula Regina Pavesi com 33 anos e Karen 

Pavesi com 28 anos. 



3 

 

Nelson Irmão mais novo nasceu em 7 de janeiro de 1963, tendo 54 anos, possui ensino 

fundamental completo, é casado com Deuzelaine Aparecida Formigoni Pavesi que apresenta 

53 anos, e que tem como filho Marcelo Pavesi com 27 anos. 

Os três irmãos residem em Mandaguaçu, e ambos acompanham de perto todas as 

atividades realizadas em sua propriedade.  

 

2.3 A PROPRIEDADE SÍTIO SÃO BENEDITO 

 

A propriedade pertence ao município de Mandaguaçu, e localiza-se a 15,5km da 

cidade, situada a uma latitude de 23º15’29,58’’ sul e longitude de 52º01’19,81’’ oeste.  

A propriedade foi adquirida pelos irmãos Pavesi por volta de 1983 quando venderam 

terras na região de Iguatemi – PR e compraram na região de Mandaguaçu. Toda a área da 

propriedade estava plantada com Café, cultura muito cultivada na época, esperou-se o antigo 

proprietário realizar a colheita do café e em seguida começaram a retirar as plantas para dar 

início ao cultivo de soja. 

A propriedade é composta por 4 lotes, sendo 13A, 14, 14A e 14B, totalizando área 

total de 65,3 hectares, e área agricultável de 59,7 hectares, sendo os 5,6 hectares restantes 

destinados a área de preservação permanente, reserva legal e áreas ocupadas com benfeitorias 

úteis e necessárias destinadas à atividade rural. 

As áreas que confrontam a propriedade rural possuem atividades agrícolas 

semelhantes a propriedade em estudo, com cultivo de soja e milho. 
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Figura 1 - Sítio São Benedito – Mandaguaçu-PR.  

 

Fonte: Google Earth (2017). 

 

 

2.4 ITINERÁRIO  

 

Partindo da Paróquia São Sebastião na cidade de Mandaguaçu, pela rua Nicola 

Estefano sentido avenida Munhoz da Rocha por 400 m, converte-se a direita entrando na 

avenida Munhoz da Rocha, nesta avenida percorre-se aproximadamente 100 m até a BR-376 

onde vira-se para a esquerda sentido Paranavaí. Pela rodovia segue por 850 m, depois vira-se 

para a direita entrando na estrada Polinópulis (PR-548), onde segue por 8,5 km até chegar na 

cidade de Polinópulis. Continua-se após a cidade de Polinópulis pela estrada Polinópulis por 

4,9 km em estrada de chão até chegar na entrada da propriedade, onde vira-se para a esquerda 

entrando na propriedade e seguindo por mais 200 m até a sua sede. 
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2.5 ATIVIDADES AGRÍCOLAS EXPLORADAS NA PROPRIEDADE 

 

A propriedade faz o cultivo comercial de soja primeira safra e milho segunda safra. Os 

dados observados são referentes a safra de soja 2016/2017 e milho segunda safra 2017. 

Durante o cultivo o produtor não implanta refúgio em áreas com plantio transgênico, não faz 

inoculação da soja, e não faz rotação de culturas, apenas sucessão soja – milho. 

 

2.6 CLIMA 

 

Mandaguaçu apresenta clima Subtropical Úmido Mesotérmico (Cfa), com verões 

quentes, geadas pouco frequentes e tendência de concentração das chuvas nos meses de verão, 

entretanto chove o ano todo, e não há estação seca definida. Temperatura nos meses mais frios 

é menor que 18 ºC e nos meses mais quentes maior que 22 ºC. (IAPAR, 1998). 

A partir desses dados de conhecimento do clima da cidade de Mandaguaçu, o 

engenheiro Agrônomo pode através do zoneamento climático determinar a época adequada 

para o plantio ou colheita da cultura, para aumentar a eficiência do manejo das culturas e 

melhorar a tomada de decisão. 

 

2.7 PRECIPITAÇÃO 

 

Entende-se por precipitação qualquer tipo de fenômeno relacionado à queda de água 

do céu. Isso inclui neve, chuva e chuva de granizo (CUSTÓDIO, 1996). Podemos dizer 

também que precipitação é a forma principal pela qual a água retorna da atmosfera para a 

superfície terrestre após os processos de evaporação e condensação.  A precipitação é medida 

em milímetros, onde 1 mm de precipitação equivale ao volume de 1 litro de água em uma 

superfície de 1 m². 

A precipitação é o fator mais importante para a produção de uma cultura não irrigada. 

O município de Mandaguaçu não possui estação meteorológica instalada, logo 

utilizou-se os dados meteorológicos da Estação climatológica Principal de Maringá, 

localizada na Universidade Estadual de Maringá em Maringá-PR. A região tem uma 

precipitação média de 1790 mm/ano, na figura 2 mostra a precipitação média anual de cada 

ano nos últimos dez anos. A propriedade se localiza a aproximadamente 25 km da estação 

meteorológica de Maringá, assim pode haver uma variação dos dados. 



6 

 

Figura 2 - Precipitação anual, em mm, da região de Maringá. 

 

Fonte: Estação climatológica Principal de Maringá (2007-2016). 

 

A cultura da soja necessita em média de uma precipitação de 450 a 800 mm/ciclo para 

obter seu máximo rendimento. A necessidade de água na cultura vai aumentando com o seu 

desenvolvimento, sendo máximo quando atinge a floração e enchimento de grãos (7 a 8 

mm/dia) e decresce após esse período. Déficits hídricos expressivos durante a floração e 

enchimento de grãos são grandes causadores da redução do rendimento de grãos (EMBRAPA, 

2003). 

De acordo com a figura 2 podemos notar que as precipitações atendem à demanda da 

cultura de soja, mesmo em anos com baixa precipitação, sendo assim é recomendado o plantio 

da cultura na região em que se localiza a propriedade em estudo. 

O milho é uma cultura que necessita de 350 a 550 mm de água em seu ciclo completo. 

Raramente o seu consumo de água ultrapassa 2,5 mm/dia durante os estádios iniciais de 

desenvolvimento, já do espigamento à maturação a necessidade pode ultrapassar 7 mm/dia 

(EMBRAPA, 2010). 

Observando a figura notamos que as precipitações atendem também as necessidades 

da cultura do milho segunda safra, possibilitando seu plantio na região onde se localiza a 

propriedade em estudo. 

Na figura 3 tem-se a precipitação média mensal do ano de 2016, ano marcado pela 

transição do efeito El Niño para La Niña. Desse modo ocorreu grande variação da 
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precipitação do mês de fevereiro para março e de abril para junho o que não ocorre 

geralmente nos anos comuns. Esse fenômeno não é comum e ocorre a cada 3 ou 4 anos 

aproximadamente. E tem grande efeito sobre a agricultura, devido a mudanças de precipitação 

e temperatura do ar, o que pode afetar a produtividade agrícola, sendo por excessos ou falta 

dos mesmos.  

 

Figura 3 - Precipitação mensal, em mm, de Maringá. 

 

Fonte: Estação climatológica Principal de Maringá (2016). 

 

Pode-se notar uma alta precipitação nos meses de janeiro e fevereiro o que pode afetar 

o desenvolvimento e colheita da cultura de soja e o plantio da cultura de milho segunda safra. 

Posteriormente vê-se a falta de precipitação nos meses de março e abril afetando o 

desenvolvimento da cultura de milho. 
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2.8 TEMPERATURA 

 

De acordo com Ayoade (2003), a temperatura pode ser definida em termos do 

movimento de moléculas, onde quanto mais rápido este movimento mais elevada a 

temperatura. 

A temperatura possui uma relação complexa com o desempenho das culturas, uma vez 

que a condição ótima varia com os diferentes estádios de crescimento e desenvolvimento das 

plantas. A Figura 4 mostra as médias de temperaturas máxima, mínima e a umidade relativa: 

 

Figura 4 - Gráfico de temperatura máxima, mínima e umidade relativa da região de Maringá. 

 

Fonte: INMET (2016). 

  

A cultura da soja exige temperaturas próximas dos 30°C para seu ideal 

desenvolvimento, durante o período de floração as exigências da cultura são temperaturas 

acima dos 13°C. A variação do período de floração na cultura ocorre em função temperatura, 

onde em anos com temperaturas mais altas a floração é mais precoce, podendo acarretar 

inclusive a diminuição da altura da planta (EMBRAPA, 2003).  

De acordo com as médias anuais de temperatura, nota-se que a região apresenta 

temperatura ideal para o desenvolvimento da cultura de soja, mesmo apresentando 

temperaturas um pouco elevadas em determinada época não ultrapassam a faixa crítica, e não 

prejudicam o desenvolvimento da cultura. 
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A temperatura ideal para o desenvolvimento do milho, da emergência à floração, está 

compreendida entre 24ºC e 30ºC. Por ocasião da floração, temperaturas médias superiores a 

26ºC aceleram o desenvolvimento dessa fase e, as inferiores a 15,5ºC, o retardam. Durante o 

período de germinação, as temperaturas ideais do solo para a cultura de milho estariam entre 

25ºC e 30ºC, sendo que temperaturas do solo inferiores a 10ºC ou superiores a 40ºC 

ocasionam prejuízo sensível à germinação (EMBRAPA, 2005). 

Para o cultivo de milho segunda safra as temperaturas são ideias dependendo da época 

em que a cultura foi semeada, de modo que quanto mais cedo melhor, assim evita baixas 

temperaturas na época de formação da espiga e de enchimento de grãos, o que pode prejudicar 

a qualidade dos grãos ou até mesmo a sanidade da planta, podendo em alguns casos perder a 

lavoura toda devido a extremas baixas de temperatura. 

 

2.9 RECURSOS HUMANOS 

 

2.9.1 Mão-de-obra 

 

Para a realização das atividades dentro da propriedade a mão-de-obra utilizada é 

praticamente familiar, onde os 3 proprietários Aristeu Pavesi, Paulo Roberto Pavesi e Nelson 

Alceu Pavesi juntamente com o filho de Nelson, Marcelo Pavesi, realizam a maioria das 

atividades, contando apenas com um funcionário que mora no sítio e auxilia em algumas 

atividades como no plantio, auxilio na colheita e aplicações. 

Para as atividades de plantio, aplicações de agrotóxicos e fertilizantes os responsáveis 

são Nelson e o filho Marcelo, contando com o ajuda de Paulo e o funcionário. Para as 

atividades de colheita, operando a colhedora Paulo, e para o transporte de grãos utilizam seus 

dois caminhões sendo um dirigido por Aristeu e outro por Marcelo. As demais atividades são 

realizadas por todos eles. 

Os quatro colaboradores e o funcionário, são responsáveis por todos os serviços nas 

áreas que os proprietários possuem na região de Mandaguaçu. Trabalham de acordo com a 

necessidade, sendo se preciso até em finais de semana quando em época de safra. Apenas o 

filho de Nelson, Marcelo, e o funcionário que trabalham de segunda a sábado. 

Os três proprietários não recebem salários, apenas uma porcentagem dos lucros 

obtidos, sendo 33,33% para cada um. Marcelo filho de Nelson recebe 3 salários e o 

funcionário 1,5 salários.  
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2.9.2 Assistência Técnica  

 

A assistência técnica utilizada na propriedade vem da empresa Via Agrícola, empresa 

de venda de produtos e fornecimento de assistência técnica na região de Mandaguaçu, onde 

são comprados grande parte dos insumos utilizados na propriedade. 

O Engenheiro Agrônomo responsável pela assistência técnica aos proprietários, é o 

Rodolfo Alfredo Carradini. 

 

2.10 RECURSOS NATURAIS 

 

2.10.1 Reserva legal (RL) 

 

O conceito de reserva legal é dado pelo Código Florestal, de acordo com a Lei 

12.651/2012, em que todo imóvel rural deve manter uma área com cobertura de vegetação 

nativa. Reserva Legal é toda área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, 

com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do 

imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a 

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

nativa. Sua dimensão mínima em termos percentuais relativos à área do imóvel é dependente 

de sua localização. No estado do Paraná o percentual é de 20% de Reserva Legal.  

Para saber se uma propriedade precisa regularizar sua área de Reserva Legal (RL), 

deve ser considerado o tamanho da propriedade em módulos fiscais. Se apresentar mais que 4 

módulos fiscais a propriedade é obrigada a apresentar a área de Reserva Legal. 

Na propriedade em estudo, sua área total é de 65,3 ha e apresenta mais que 4 módulos 

fiscais, sendo que o módulo fiscal de Mandaguaçu é de 14 ha e os 4 módulos totalizam 56 ha. 

Desse modo será necessário fazer a Compensação ou recomposição da reserva da 

propriedade. 

A propriedade em estudo não apresenta Reserva Legal completa, apenas 3,2 hectares, 

podendo adicionar a APP junto e totalizar 5,2 hectares, entretanto ainda faltam cerca de 7,86 

hectares. 

Ele poderá fazer recomposição da área através do plantio intercalado de espécies 

nativas com exóticas ou frutíferas, em sistema agroflorestal. Ou a compensação da área que 

consiste em destinar uma área fora da propriedade rural para a conservação. Deve ser 
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equivalente em extensão e padrões ecológicos à área a ser compensada e estar localizada no 

mesmo bioma. 

 

2.10.2 Área de Preservação Permanente (APP) 

 

Conforme definição da Lei n. 12.651/2012, Área de Preservação Permanente é uma 

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. 

No fundo da propriedade passa o córrego Triunfo que apresenta 2 metros de largura, 

ao longo do córrego existe mata ciliar de 30 metros de largura a partir da margem do rio. E 

está de acordo com a Lei nº 4.771/65. 

 

2.11 RECURSOS HIDRICOS  

 

2.11.1 Água para pulverização 

 

A água para uso da pulverização vem de um poço artesiano localizado dentro da 

propriedade onde abastece as caixas d’água e depois é usado para a pulverização. É de suma 

importância conhecer as características físicas e químicas da água usada para a pulverização. 

A dureza da água é usualmente expressa em termos de sais de cálcio e magnésio 

dissolvidos e calculados em equivalentes de carbonato de cálcio (CaCo3). A classificação da 

água quanto à dureza pode ser: água muito branda quando os teores de CaCo3 são nulos ou até 

15 ppm; branda quando os teores de CaCo3 estão entre 15 e 50 ppm; ligeiramente dura 

quando vão de 50 a 100 ppm; dura quando os teores estão entre 100 e 200 ppm; e muito dura 

com teores acima de 200 ppm. 

Segundo análise físico-química da água feita no Laboratório de Saneamento Básico e 

Meio Ambiente na Universidade Estadual de Maringá, a água da propriedade é classificada 

como branda, uma vez que seus teores estão em 26,2 mg/l. É de suma importância a análise 

da dureza, pois a água dura pode causar aglutinação de partículas formando precipitados no 

fundo do tanque de pulverização, assim então reduzindo a eficiência do produto, e podendo 

entupir bicos e filtros. 
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Foi observado também os valores de pH da água, pois influência no equilíbrio de 

dissociação e grau de ionização, principalmente em herbicidas e inseticidas, alterando sua 

atividade biológica, e diminuindo assim sua eficiência, caso o pH não esteja na faixa ideal. De 

acordo com os resultados obtidos pela análise do laboratório, o pH da água é de 7,34, não 

atendendo os padrões para aplicação de agrotóxicos. Sua alcalinidade acaba paralisando ou 

reduzindo a atividade dos produtos, logo reduz a eficiência da aplicação e do produto. 

Estas informações podem ser confirmadas de acordo com os dados da tabela 1. 

 

Tabela 1 - Resultado da análise química e física da água do Sítio São Benedito. 

PARÂMETROS RESULTADOS UNIDADE 

PADRÃO 

VMP(1) LQ(2) 

pH 7,34 ---- 6,0 – 9,5 ---- 

Dureza Total (CaCO3) 39,6 mg/l 500 1,0 

Dureza Relativa ao Cálcio (CaCO3) 26,2 mg/l ---- 1,0 

Dureza Relativa ao Magnésio (CaCO3) 13,4 mg/l ---- 0 

Notas: - (1) Valor Máximo Permitido - Metodologia: Standard Methods for de Examination of Water and 

Wastewater (APHA) (AWWA). 

 Fonte: Laboratório de Saneamento Básico e Meio Ambiente UEM (2017).  

  

2.11.2 Água para consumo humano 

 

A água utilizada para consumo se encontra no Sitio São Benedito. Está água é 

proveniente do mesmo poço de onde vem a água para pulverização, porém é tratada para ser 

usada para consumo. Foi retirada uma amostra da água para análise bacteriológica no 

Laboratório de Saneamento Básico e Meio Ambiente na Universidade Estadual de Maringá. 

Segue na tabela 2 o resultado da análise. 

 

Tabela 2 - Análise microbiológica da água da propriedade Sítio São Benedito. 

PARÂMETROS RESULTADOS VMP(1) LD(2) 

Coliformes Totais (3)  Presente Ausência em 100ml Ausente 

Escherichia Coli (4) Ausente  Ausência em 100ml  Ausente 

Fonte: Laboratório de Saneamento Básico e Meio Ambiente UEM (2017). 

 

A metodologia utilizada para a análise de água foi Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater. 
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A amostra de água analisada não satisfaz bacteriologicamente aos padrões de 

potabilidade de acordo com a portaria do ministério de saúde Nº .2914 de 12/12/2011. 

 

2.12 INFRAESTRUTURA  

 

2.12.1 Benfeitorias  

 

As benfeitorias se encontram na propriedade Sitio São Benedito. Estão em médio 

estado de conservação, são feitas manutenções apenas para mantê-las, porém há previsão de 

que ocorra a construção de novas benfeitorias para o armazenamento dos maquinários dos 

proprietários.  

Na propriedade apresenta apenas uma casa onde moram o funcionário e sua família, os 

proprietários moram na cidade de Mandaguaçu. O restante das benfeitorias são três barracões, 

sendo o maior usado para guardar os tratores e caminhões, e os dois menos para guardar os 

implementos. E duas caixas d’água. As Condições de trabalho dentro dos barracões são as 

necessárias para a propriedade, contendo energia, ferramentas, máquina de solda, e 

ferramentas necessárias para realizar as manutenções das máquinas e implementos dentro da 

propriedade. Na tabela 3 seguem as características das benfeitorias. 

 

Tabela 3 - Benfeitorias. 

Benfeitorias Características Medidas (m) Área Total Preço R$ 

Barracão 1 Alvenaria 20 x 11 220m² 50.000,00 

Barracão 2 Madeira 10 x 10 100m² 10.000,00 

Barracão 3 Madeira 8 x 12  96m² 10.000,00 

Casa Madeira  6 x 14 84m² 30.000,00 

Caixa d’água Metal 1,5 x 5 3.000l 2.500,00 

Caixa d’água  Metal 1,5 x 4 2.000l 2.500,00 

Fonte: Pesquisa de campo, maio 2017. 
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Abastecimento das caixas d’água é proveniente de um poço artesiano localizada 

dentro da propriedade, onde abastecem as duas caixas em que uma é usada para água de 

pulverização e a outra para água de consumo doméstico.  

O Sitio São Benedito conta também com uma rede de energia trifásica, sendo muito 

útil para realizar soldas e uso de equipamentos para manutenção se necessário, e matem maior 

qualidade da energia sem oscilações.  

 

Figura 5 – Benfeitorias. 

 

Legenda: A - Barracão para guardar maquinários, B e C - Barracão para guardar implementos, D - Casa do 

funcionário. 
Fonte: Pesquisa de campo, maio de 2017. 
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Figura 6 – Caixas d’água.A - Caixa d’água para armazenar água para consumo, B – Caixa 

d’água para armazenar água para pulverização. 

 
Legenda: (A) - Caixa d’água para armazenar água para consumo; (B) – Caixa d’água para armazenar água para 

pulverização. 
Fonte: pesquisa de campo, maio de 2017. 

. 

 

2.12.2 Maquinários e Implementos 

 

Todos os maquinários e implementos usados no Sítio São Benedito ficam guardadas 

em três barracões dentro da propriedade em estudo, desse modo tem-se melhor conservação 

de ambos, evitando exposição ao clima. 

Em todos os maquinários são feitas revisões antes do início da safra de soja, e outra 

revisão antes do milho segunda safra, para melhor conservação e evitar danos durante as 

atividades de trabalho.  

Encontram-se em ótimas condições como mostra a tabela 4. Estes permanecem maior 

parte do tempo no Sitio São Benedito armazenados nos barracões presentes na propriedade. 

Todos os maquinários e implementos além de serem utilizados no Sitio São Benedito, são 

utilizados nas outras áreas dos irmãos Pavesi na região de Mandaguaçu, atendendo a um total 

de 247 hectares. 
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Tabela 4 - Máquinas e Implementos agrícolas. 

Descrição Marca Ano de 

fabricação 

Estado de 

conservação 

Preço R$ 

usado 

Preço R$ 

novo 

Trator TL 

75E cabinado 

New 

Holland 

2011 Ótimo  60.000,00 100.000,00 

BM 110 Valtra 2004 Ótimo  75.000,00 190.000,00 

BM 125 Valtra 2013 Ótimo 144.000,00 225.000,00 

TC5070 com 

plataforma 

New 

Holland 

2013 Ótimo 320.000,00 470.000,00 

Plataforma 

milho PM 5-

09l 

Valtra 2013 Ótimo 40.000,00 95.000,00 

Columbia 

cross 2000l 

Jacto 2011 Ótimo 25.000,00 50.000,00 

Semeadora 

PC11/10 

Plant Center 2004 Ótimo 45.000,00 100.000,00 

Semeadora 

PC9/8 

Plant Center 2012 Ótimo 50.000,00 85.000,00 

Carreta 

plataforma 

New 

Holland 

2012 Ótimo 8.000,00 15.000,00 

Rotax TR 904 Triton 2012 Ótimo 3.000,00 5.000,00 

Caminhão 

1418 

Mercedez 1994 Ótimo 75.000,00 180.000,00 

Caminhão 

1114 

Mercedez 1987 Ótimo 55.000,00 170.000,00 

Niveladora 42 

discos 

Baldan 1987 Regular 6.000,00 12.000,00 

Subsolador 7 

astes 

Jan 2004 Ótimo  25.000,00 75.000,00 

Carreta de 

grãos 18.000l 

Fankhauser  1999 Ótimo 20.000,00 40.000,00 

Fonte: Pesquisa de campo, Maio de 2017. 

 

Seguem as Figuras 7,8 e 9 as fotos dos maquinários da propriedade em estudo: 
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Figura 7 – Maquinários. 

 
Legenda: A - Caminhão 1418 Mercedez; B - Caminhão 1114 Mercedez; C - Trator BM 110; D - Trator BM 125; 

E - Colhedora TC5070; F - Trator TL 75E. 

Fonte: pesquisa de campo, maio de 2017. 
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Figura 8 – Implementos. 

 
Legenda: A - Rotax TR 904; B - Columbia Cross 2000l; C - Niveladora 42 discos; D - Subsolador 7 astes; E - 

Carreta para plataforma. 

Fonte: pesquisa de campo, maio de 2017. 
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Figura 9 – Implementos. 

 
Legenda: A - Semeadora PC 11/10; B - Semeadora PC 9/8; C - Plataforma PM 5-09L; D - Plataforma NH 19 

pés; E - Carreta de grãos. 

Fonte: pesquisa de campo, maio de 2017. 

 

 

2.13 SOLOS 

 

2.13.1 Classificação de solos 

 

De acordo com o mapa de solos do Paraná o Sítio São Benedito fica inserido em uma 

área de Latossolo Vermelho. Para a confirmação dessas informações foi aberta uma trincheira 

(Figura 10) na propriedade com larguras de 1 metro e 1,5 metro de profundidade. Foi retirada 

amostra da trincheira nas profundidades de 0 a 20 cm e 80 a 100 cm, sendo encaminhadas 

para laboratório da Sociedade Rural de Maringá (SRM) para análise química e 

granulométrica, dessa maneira possibilitando a classificação do solo. 
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Figura 10 - Trincheira. 

 

Fonte: pesquisa de campo, agosto de 2017. 

 

Observando as análises granulométricas e químicas (Tabelas 5 e 6), e dos horizontes 

diagnosticados é possível afirmar que a trincheira aberta é um Latossolo Vermelho 

Eutroférrico. Os Latossolos são constituídos por material mineral, apresentando horizonte B 

latossólicos, esses são solos intemperizados, geralmente apresentam capacidade de troca de 

cátions menor que 17 cmol/kg e relação silte/argila menor que 0,6 nos solos como o da 

propriedade que tem textura argilosa. 

 

Tabela 5 - Análise granulométrica da trincheira em porcentagem. 

PROFUNDIDADE (cm) AREIA (%) SILTE (%) ARGILA (%)  

0 – 20  48 6 46 

80 – 100    40 10 50 

Fonte: Laboratório da Sociedade Rural de Maringá. 

 

 

Tabela 6 - análise química da trincheira. 

ANÁLISE BÁSICA  

MACRONUTRIENTES 

PROFUNDIDADE 

0 – 20 cm  80 – 100 cm 
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pH em CaCl2 5,20 5,10 

pH em H2O 5,90 5,80 

pH em SMP 6,20 6,20 

MATÉRIA ORGÂNICA (g.dm-3) 21,00 11,48 

CARBONO (g.dm-3) 12,18 6,66 

FÓSFORO (mg.dm-3) 17,47 7,30 

POTÁSSIO (cmolc.dm-3) 0,20 0,23 

CÁLCIO+MAGNÉSIO (cmolc.dm-3) 4,84 3,71 

CÁLCIO (cmolc.dm-3) 3,85 2,73 

MAGNÉSIO (cmolc.dm-3) 0,99 0,98 

HIDROGÊNIO+ALUMINIO 

(cmolc.dm-3) 

4,28 4,28 

ACIDEZ TOTAL (cmolc.dm-3) 4,28 4,25 

ALUMÍNIO (cmolc.dm-3) 0,00 0,00 

SOMA DE BASES (cmolc.dm-3) 5,24 3,94 

CAPACIDADE DE TROCA 

(cmolc.dm-3) 

9,52 8,22 

SATURAÇÃO DE BASES (%) 55,06 47,94 

COMPLEXO DE TROCA   

Ca (%) 40,46 33,25 

Mg (%) 10,40 11,89 

K (%) 4,20 2,80 

Al (%) 0,00 0,00 

H (%) 44,94 52,06 

RELAÇÕES   
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Ca/Mg 3,89 2,80 

Ca/K 9,63 11,89 

Mg/K 2,48 4,25 

Ca+Mg/K 12,11 16,14 

ANÁLISE BÁSICA 

MICRONUTRIENTES 

  

COBRE (cmolc.dm-3) 6,68 5,65 

ZINCO (cmolc.dm-3) 8,91 1,44 

FERRO (cmolc.dm-3) 45,50 46,17 

MANGANÊS (cmolc.dm-3) 64,65 15,04 

SÓDIO (cmolc.dm-3) 6,02 5,13 

Extratores: Cloreto de Bário a água quente – BMelich – P, K, Cu, Zn, Fe E MnCloreto de Potássio 1N - Al, Ca, 

Mg,Acetato de Amônio – Enxofre.  

Fonte: Laboratório Rural de Maringá (2017). 

 

Por possuir saturação de bases maior que 50% e caráter férrico (originado de rocha 

basáltica), o terceiro nível categórico é definido como Eutroférrico. Portanto podemos 

identificar o solo da trincheira como Latossolo Vermelho Eutroférrico.  

De acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2013) 

este é compreendido como solo constituído por material mineral, com horizonte B, textura 

argilosa.  

 

2.13.2 Fertilidade 

 

Para a análise de fertilidade e granulométrica do solo foram coletados pontos em toda 

a área, foram coletados 30 pontos principais, e junto a cada ponto principal dentro do mesmo 

grid foram realizadas mais 5 amostras, todas com profundidade de 0 – 20 cm devido ser a 

camada agricultável utilizada para a grande maioria dos cálculos de adubação e correção. 

Cada ponto foi realizado uma análise química, desse modo pode-se formar mapas de 

fertilidade, em que através do mapa podemos identificar áreas de alta fertilidade, média 

fertilidade e baixa fertilidade, esse método é conhecido como Agricultura de Precisão. A 
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Agricultura de precisão é um sistema de gestão que leva em conta a variabilidade espacial da 

lavoura para aumentar o retorno econômico e reduzir impacto ambiental pela aplicação de 

ferramentas, principalmente a eletrônica embarcada em máquinas agrícolas e sistemas de 

informação geográfica (EMBRAPA, 2014). Assim o produtor pode fazer a correção e 

adubação com taxa variável, ou seja, a aplicação do fertilizante é feita de acordo com o mapa 

gerado, em que aumenta a dose de fertilizante ou diminui de acordo com a necessidade do 

solo, desse modo aumenta a homogeneidade da área reduzindo custos com adubo e 

aumentando sua produção. 

As análises de solo foram coletadas pelo método quadriculado, onde dividiu a área em 

quadrados com aproximadamente 2 hectares cada, formando os grids de coleta. Os pontos de 

coleta estão ilustradas na figura 11. 

 

Figura 11 - pontos de coleta. 

 
Fonte: Integra Agricultura de Precisão. 

 

As coletas de solo foram feitas pela empresa Integra Agricultura de Precisão, após a 

coleta foram encaminhadas para o Laboratório Rural de Maringá onde foram feitas as análises 

de solo. Em seguida, através das análises ocorreu a interpretação das mesmas e elaboraram os 

mapas de fertilidade que estão ilustrados nas figuras 12, 13 e 14. 
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Figura 12 - Mapas de Fertilidade. 

   

Legenda: (A) mapa de Cálcio, (B) mapa de Magnésio, (C) mapa de Potássio.  

(em vermelho baixa fertilidade, em laranja e amarelo média fertilidade e em verde alta fertilidade). 
Fonte: Integra Agricultura de Precisão. 

 

Figura 13 – Mapas de fertilidade.  

  
Legenda: (A) mapa de Fósforo e (B) mapa de Enxofre (em vermelho baixa fertilidade, laranja e amarelo média 

fertilidade e verde alta fertilidade). 

Fonte: Integra Agricultura de Precisão. 
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Figura 14 – Mapas de Fertilidade. 

  

Legenda: (A) mapa de Matéria Orgânica, (B) mapa de CTC. (Em vermelho baixa fertilidade, laranja e amarelo 

média fertilidade e verde alta fertilidade). 
Fonte: Integra Agricultura de Precisão. 

 

2.14 CAPACIDADE DO USO DAS TERRAS 

 

O uso indiscriminado das terras, sem levar em consideração suas potencialidades, e os 

graus de sensibilidade (fragilidade e/ou estabilidade) dos agroecossistemas, é uma das 

principais causas da degradação dos solos, da erosão e da perda de sua capacidade produtiva 

(PEREIRA, 2002). 

LEPSCH (1991) comenta que o uso adequado das terras, de acordo com a sua 

capacidade de uso, é o primeiro passo em direção à agricultura correta. Para isso, deve-se 

empregar cada parcela de terra de acordo com a sua capacidade de sustentação e de 

produtividade econômica, de forma que os recursos naturais sejam colocados à disposição do 

homem para seu melhor uso e benefício, procurando, ao mesmo tempo, preservar esses 

recursos para gerações futuras.  

Em termos de avaliação do potencial das terras, apesar da existência de diversos 

sistemas, no Brasil, os mais adotados são: o sistema de avaliação da aptidão agrícola das 

terras (RAMALHO-FILHO & BEEK, 1995) e o sistema de capacidade de uso (LEPSCH et 

al., 1991). 
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Este sistema está estruturado em grupos, classes, subclasses e unidades. Os grupos 

constituem categorias de nível mais elevado, estabelecidos com base na maior ou menor 

intensidade de uso das terras, designada, em ordem decrescente, pelas letras A, B e C.  

GRUPO A: terras passíveis de utilização com culturas anuais, perenes, pastagens e/ou 

reflorestamento e vida silvestre;  

GRUPO B: terras impróprias para cultivos intensivos, mas ainda adaptadas para 

pastagens e/ou reflorestamento e/ou vida silvestre;  

GRUPO C: terras não adequadas para cultivos anuais, perenes, pastagens ou 

reflorestamento, porém apropriadas para proteção da flora e fauna silvestre, recreação ou 

armazenamento de água.  

As classes de capacidade de uso são oito, convencionalmente designadas por 

algarismos romanos, em que a intensidade de uso é decrescente no sentido I-VIII. 

CLASSE I: terras cultiváveis, aparentemente sem problemas especiais de 

conservação; 

CLASSE II: terras cultiváveis com problemas simples de conservação e/ou de 

manutenção de melhoramentos;  

CLASSE III: terras cultiváveis com problemas complexos de conservação e/ou de 

manutenção de melhoramentos;  

CLASSE IV: terras cultiváveis apenas ocasionalmente ou em extensão limitada, com 

sérios problemas de conservação;  

CLASSE V: terras adaptadas – em geral para pastagens, e, em alguns casos, para 

reflorestamento, sem necessidade de práticas especiais de conservação – cultiváveis apenas 

em casos muito especiais;  

CLASSE VI: terras adaptadas – em geral para pastagens e/ou reflorestamento, com 

problemas simples de conservação – cultiváveis apenas em casos especiais de algumas 

culturas permanentes protetoras do solo;  

CLASSE VII: terras adaptadas – em geral somente para pastagens ou reflorestamento 

– com problemas complexos de conservação;  

CLASSE VIII: terras impróprias para cultura, pastagem ou reflorestamento, que 

podem servir apenas como abrigo e proteção da fauna e flora silvestre, como ambiente para 

recreação ou para fins de armazenamento de água. 

Dessa forma a classificação de uso de terras do Sitio São Benedito fica como:  

GRUPO A: terras passíveis de utilização com culturas anuais, perenes, pastagens e/ou 

reflorestamento e vida silvestre;  
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CLASSE II: terras cultiváveis com problemas simples de conservação e/ou de 

manutenção de melhoramentos;  

Com essa classificação determinamos que são terras com boa capacidade de uso para 

produção, com relevo suavemente ondulado, e com ligeiro e moderado risco de erosão (Classe 

de declive B: 3 a 8%). 

 

2.14.1 Aptidão Agrícola 

 

Ramalho Filho & Beek (1995) descrevem o sistema de aptidão agrícola das terras, 

onde visa o diagnóstico de comportamento das terras em diferentes níveis tecnológicos, num 

contexto específico, técnico, social e econômico. Como no sistema anterior, este também se 

baseia em níveis de manejo (A, B e C), com vários grupos de aptidão agrícola (1, 2, 3, 4, 5 e 

6) e subgrupos de aptidão agrícola e classes de aptidão agrícola (boa, regular, restrita e 

inapta).  

 

Classificação quanto ao nível e manejo  

 

Nível de manejo A 

Baseado em práticas agrícolas que refletem um baixo nível tecnológico. Praticamente 

não há aplicação de capital para manejo, melhoramento e conservação das condições das 

terras e das lavouras. As práticas agrícolas dependem fundamentalmente do trabalho braçal, 

podendo ser utilizada alguma tração animal com implementos agrícolas simples. 

 

Nível de manejo B 

 

Baseado em práticas agrícolas que refletem um nível tecnológico médio. Caracteriza-

se pela modesta aplicação de capital e de resultados de pesquisas para manejo, melhoramento 

e conservação das condições das terras e lavouras. As práticas agrícolas estão condicionadas 

principalmente à tração animal. 
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Nível de manejo C 

 

Baseado em práticas agrícolas que refletem um alto nível tecnológico. Caracteriza-se 

pela aplicação intensiva de capital e de resultados de pesquisas para manejo, melhoramento e 

conservação das condições das terras e lavouras. A motomecanização está presente nas 

diversas fases da operação agrícola. 

 

Subgrupos de Aptidão Agrícola 

Grupo 1, 2 e 3: São grupos aptos para lavoura; 

Grupo 4: Indicado basicamente para pastagem plantada;  

Grupo 5: Indicado para silvicultura e/ou pastagem natural;  

Grupo 6: Terras sem aptidão agrícola, não apresentando outra alternativa senão a 

preservação da natureza. 

 

2.14.2 Classes de Aptidão Agrícola 

 

CLASSE BOA: terras sem limitações significativas para a produção sustentada de um 

determinado tipo de utilização, observando-se o nível de manejo considerado. As restrições ao 

uso são mínimas, não reduzindo a produtividade ou os benefícios. E, não aumentam a 

necessidade de insumos, acima de um nível aceitável.  

CLASSE REGULAR: terras com limitações moderadas para a produção sustentada 

de um determinado tipo de utilização, observando-se o nível de manejo considerado. As 

limitações já reduzem a produtividade ou os benefícios, elevando a necessidade de uso de 

insumos.  

CLASSE RESTRITA: terras que apresentam limitações fortes para a produção 

sustentada de um determinado tipo de utilização, observadas as condições do manejo 

considerado. As limitações reduzem consideravelmente a produtividade ou os benefícios, ou 

então, aumentam os insumos necessários, de tal maneira, que os custos só seriam justificados 

marginalmente.  

CLASSE INAPTA: terras nas quais as limitações são tão fortes que impedem a 

produção sustentada do tipo de utilização considerado.  

Desse modo a propriedade foi classificada com grupo de aptidão 1aBC, 1 representa a 

melhor classe de aptidão dos componentes do subgrupo, uma vez que as terras pertencem à 
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classe de aptidão boa, no nível de manejo C, classe de aptidão boa, no nível de manejo B e 

classe de aptidão regular, no nível de manejo A. 

 

2.15 TOPOGRAFIA 

 

A declividade da propriedade foi obtida através do programa Google Earth, 

observando o perfil de elevação. 

Foi classificada conforme parâmetros da Embrapa (1979) em: plano quando 

declividade de 0 a 3%; suavemente ondulada quando 3 a 8%; ondulado quando 8 a 20%; e 

fortemente ondulado quando maior que 20%. 

De acordo com a figura 15 podemos classificar o relevo em inicialmente plano, e a 

medida que se aproxima do rio no fundo da propriedade se torna suavemente ondulado, 

alcançando inclinação máxima de 8%, com média do terreno de 5,1%. 

 

Figura 15 - representação de declividade. 

 

Fonte: Google Earth (2017). 

 

2.16 EQUÍPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL 

 

Os proprietários e funcionários não utilizam EPI para preparo da calda e nem para as 

aplicações, acreditam não ser necessário, porém não sabem dos riscos que pode causar a 

saúde.  
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2.17 EMBALAGENS 

 

Após o uso dos agrotóxicos realiza-se a tríplice lavagem das embalagens e faz-se um 

furo no fundo para impossibilitar a reutilização da embalagem. As embalagens são 

armazenadas em local adequando onde posteriormente são levadas para a empresa ADITA 

que faz a reciclagem desse tipo de embalagem. 

 

2.18 PULVERIZAÇÃO 

 

Todas as aplicações da propriedade Sitio São Benedito são feitas com o pulverizador 

Jacto Columbia Cross que apresenta capacidade de 2000l. As regulagens do implemento são 

feitas por um dos proprietários Nelson e seu filho Marcelo, que utilizam conhecimento e 

experiência pratica. Em todas as aplicações utilizam o bico ponta leque Teejet Turbojet 

Martelinho TT 110 01 malha 100 laranja. Para todas as aplicações utilizam o volume de calda 

de 82 L por ha-1. 

 

2.19 ATIVIDADES ECONÔMICAS DA PROPRIEDADE  

 

2.19.1 Soja safra 2016/2017 

 

2.19.1.1 Características das cultivares e semeadura 

 

Na safra 2016/2017 toda a área agricultável da propriedade (59,7 hectares) foi 

cultivada com soja.  

Na área cultivada os proprietários realizaram o plantio de duas variedades de soja 

sendo AS 3610 Agroeste com 12,1 hectares e DM 6563 Rsf IPRO com 47,7 hectares. Ambas 

são variedades recomendadas para a região. O produtor não realiza inoculação das sementes. 

A inoculação trata-se do tratamento de sementes com a bactéria Rhizobium, que realiza a 

fixação biológica de nitrogênio. As sementes adquiridas já são tratadas com tratamento 

industrial de inseticida. 

A cultivar AS 3610 IPRO Agroeste possui ciclo superprecoce (de aproximadamente 

122 dias), habito de crescimento indeterminado, sua flor é de cor roxa, cor da pubescência e 
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da vagem cinza e cor de hilo marrom claro. Altura da planta é de até 94cm, possui 

moderadamente resistência ao acamamento, exigente em solos de alta fertilidade, excelente 

potencial produtivo, ótima sanidade foliar, capacidade de compensação de plantas, possibilita 

plantio antecipado (a partir de 20 de setembro). Possui tecnologia RR2 e IPRO, onde RR2 

significa tolerância ao glifosato e IPRO resistência as principais lagartas da soja (Lagarta da 

folha (Anticarsia gemmatalis), Lagarta falsa-medideira (ás 4 espécies: Pseudoplusia 

includens, Rachiplusia nu, Trichoplusia ni e Chrysodeixis includens) Lagarta das maçãs 

(Heliothis virescens), Broca das axilas (Crocidosema aporema), Lagarta elasmo 

(Elasmopalpus lignosellus) e Lagarta helicoverpa (Helicoverpa armigera) ) a proteção contra 

as lagartas é conferida por uma proteína Bt (Cry1Ac) que possui alta eficácia contra as pragas. 

O cultivar apresenta também resistência as doenças Cancro da Haste (Diaporthe aspalathi), 

Mancha olho de rã (Cercospora sojina), Oídio (Microsphaera diffusa), Pústula Bacteriana 

(Xanthomonas axonopodis pv. Glycines) e doenças de final de ciclo, mas apresenta 

suscetibilidade aos três diferentes tipos de Nematóide, sendo Nematóide de Galha (M. 

incognita) Nematóide de Galha (M. javanica) e Nematóide de Cisto (Heterodera glycines). A 

época mais indicada para a semeadura é de 1 a 31 de outubro, com a população de 260.000 a 

290.000 mil plantas por hectare, de acordo com a época escolhida pelo produtor dentro do 

prazo recomendado de semeadura. 

A cultivar DM 6563 Rsf IPRO possui ciclo superprecoce (de aproximadamente 123 

dias); habito de crescimento indeterminado; sua flor é de cor branca; cor da pubescência cinza 

e cor do hilo marrom claro. Possui porte médio, exigência em fertilidade alta; excelente 

arquitetura de planta; alto potencial de ramificação. Possui tecnologia RR2 e IPRO, onde RR2 

significa tolerância ao glifosato e IPRO resistência as principais lagartas da soja (Lagarta da 

folha, Lagarta falsa-medideira, Lagarta das maçãs, Broca das axilas, Lagarta elasmo e Lagarta 

helicoverpa) a proteção contra as lagartas é conferida por uma proteína Bt (Cry1Ac) que 

possui alta eficácia contra as pragas. O cultivar apresenta resistência a doença Cancro da haste 

(Diaporthe aspalathi), moderadamente resistente as doenças Mancha olho de rã (Cercospora 

sojina), Pústula Bacteriana (Xanthomonas axonopodis pv. Glycines) e Podridão radicular de 

fitóftora (Phytophthora sojae) raça 3. Mas apresenta suscetibilidade aos três diferentes tipos 

de Nematóide, sendo Nematóide de Galha (M. incognita) Nematóide de Galha (M. javanica) e 

Nematóide de Cisto. A época mais indicada para semeadura é de 5 de outubro a 20 de 

novembro, com população de 280.000 a 340.000 mil plantas por hectare, de acordo com a 

época escolhida pelo produtor dentro do prazo recomendado de semeadura. 
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2.19.1.2 Época de semeadura 

 

A semeadura foi realizada no dia 7 de outubro de 2016 para a variedade AS 3610 e 

nos dias 7 e 8 de outubro de 2016 para a variedade DM 6563, ambas dentro do prazo 

recomendado para as cultivares. 

2.19.1.3 Espaçamento e densidade  

 

O plantio foi realizado a uma profundidade de 3cm, com espaçamento entre linhas de 

0,45 m, com velocidade média de 5,0 km/h, onde foram colocadas 12,5 sementes por metro 

linear, assim se obteve uma população de 277.000 plantas por hectare para ambas as 

cultivares semeadas. 

 

2.19.1.4 Correção de solo 

 

Para correção de solo foram realizadas analises de solo antes do plantio da safra 

2016/2017. Foram realizadas 30 coletas de solo, sendo uma análise para cada ponto coletado. 

Foram observados presença de Alumínio, porcentagem de Cálcio presente, Capacidade de 

troca catiônica (CTC), porcentagem de Potássio, porcentagem de Matéria Orgânica, 

porcentagem de Magnésio, porcentagem de Fósforo, nível de pH em água, porcentagem de 

Enxofre, Soma de bases e Saturação de bases. A partir dos dados obtidos foram interpretados 

os dados, e obteve-se a quantidade necessária de adubo que deveria ser aplicado para corrigir 

o solo em estudo. Foram gerados mapas para aplicação em agricultura de precisão para cada 

nutriente necessário ao solo. 

Seria necessária aplicação de vários insumos, porem os proprietários optaram por 

realizar apenas a aplicação de Calcário Calcítico e Gesso agrícola. As aplicações foram 

realizadas em taxa fixa na dose de 1800 kg de Calcário Calcítico ha-1 e 470 kg de Gesso 

agrícola ha-1.    
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2.19.1.5 Adubação  

 

O produtor realizou a adubação de 250 kg de 04-30-10 por hectare na base junto à 

semeadura, disponibilizando 10 kg de N, 75kg de P2O5 e 25 kg de K2O, por cobertura foi 

aplicado Cloreto de Potássio, 80 kg por hectare quando a cultura estava em estádio vegetativo 

V8, disponibilizando 48 kg de K2O. essa adubação foi utilizada para as duas cultivadas 

utilizadas pelo produtor. 

 

2.19.1.6 Tratamento de sementes 

 

O tratamento foi realizado com CROPSTAR da empresa BAYER S/A, seu princípio 

ativo é o imidacloprido, tiodicarbe, ele um inseticida sistêmico, do grupo neonicotinóide mais 

metilcarbamato de oxima, foi utilizado na dosagem de 300 ml para cada 60.000 semente, 

totalizando 1,4 L para 277.000 sementes. 

 

2.19.1.7 Adubação foliar 

 

Para adubação foliar foi usado o produto Soja Plus Gold da empresa Fortgreen, liquido 

que oferece aditivos químicos que proporcionam maior absorção e penetração dos nutrientes 

nas culturas. O produto foi aplicado no estádio vegetativo V6 em que já apresentava o sexto 

nó formado, a dosagem utilizada foi de 1,2 L ha-1. 

 

2.19.1.8 Plantas invasoras  

 

Conceito de plantas invasoras, são todas e quaisquer plantas que ocorrem onde não são 

desejadas (Lorenzi, 1991). Ou seja, qualquer área onde o ser humano não deseja tê-la. As 

plantas invasoras na agricultura são responsáveis por redução de 30% a 40% da produção 

mundial (Lorenzi, 1991).  

As plantas invasoras reduzem a produtividade por competirem com as plantas 

cultivadas por água, luz solar, espaço físico e nutrientes. Podem também intoxicar o solo 

através de liberação de toxinas alelopáticas que podem inibir o crescimento de algumas 
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culturas. Ou podem ser prejudiciais à saúde humana, por causar intoxicações alimentares, e 

prejudiciais à saúde animal, podendo causar morte. 

É importante a identificação das plantas que ocorrem na área para a realização correta 

dos métodos de controle ou dos agrotóxicos que serão empregados.  

Na propriedade em estudo foram identificadas as plantas invasoras presentes e 

tomadas as medidas para seu controle anterior a cultura implantada e durando seu 

desenvolvimento. 

Para o controle de plantas invasoras foram feitas três aplicações de herbicidas, sendo a 

primeira dessecação da área total. O produto utilizado foi Gramocil, que é um herbicida não 

seletivo de ação não sistêmica do grupo químico Ureia mais Bipiridilio e sua composição é 

Paraquate mais Diurom, seu mecanismo de ação é inibição de fotossistema I. Sua 

recomendação é para pós emergente quando as plantas invasoras estiverem com 10 a 15 cm 

de altura, e posteriormente faz-se o plantio da soja. Tem por finalidade o controle de uma alta 

gama de plantas invasoras e principalmente as encontradas na área anterior o plantio da 

cultura de soja, Capim colchão (Digitaria horizontalis) e Capim carrapicho (Cenchrus 

echinatus). Sua dose utilizada foi a recomendada de 2,0 L ha-1. 

A segunda aplicação foi realizada quando a cultura já estava estabelecida e em estádio 

vegetativo V4 quando já se formou o quarto nó. Os produtos utilizados foram Poquer 

misturando com Roundup Ultra para um melhor controle das plantas invasoras presentes. O 

produto Poquer é um Herbicida sistêmico, pós-emergente, do grupo químico Oxima 

ciclohexanodiona, é composto por Cletodim que apresenta mecanismo de ação inibidor de 

biossíntese de lipídios. É altamente seletivo e efetivo contra ampla faixa de gramíneas anuais 

e perenes, apresentando pouca ou nenhuma atividade sobre as plantas infestantes de folhas 

largas e ciperáceas. O produto Roundup Ultra é um herbicida não seletivo de ação sistêmica, 

do grupo químico glicina substituída, é composto por Glifosato e apresenta mecanismo de 

ação inibidor da enzima EPSPs. Controle sobre plantas invasoras de folha larga e folha 

estreita. Juntos os produtos efetuaram um ótimo controle das plantas invasoras presentes na 

área sendo, Capim amargoso (Digitaria insularis), Capim colchão (Digitaria horizontalis), 

Capim carrapicho (Cenchrus echinatus) e Trapoeraba (Commelina benghalensis L.). As doses 

utilizadas foram 0,4 L ha-1 de Poquer e 2,5 kg ha-1 de Roundup Ultra. 

A terceira aplicação foi realizada para a dessecação da cultura de soja e junto eliminar 

algumas plantas invasoras de folha estreita presentes na área. Os produtos utilizados foram 

2,4-D misturado com Roundup Ultra. O produto 2,4-D é um herbicida seletivo, sistêmico de 

pós-emergência, do grupo químico Sal de dimetilamina de (2,4-dichlorophenoxy) acetic acid 
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(2,4-D), seu mecanismo de ação é mimetizador de auxina. O produto Roundup Ultra é um 

herbicida não seletivo de ação sistêmica, do grupo químico glicina substituída, é composto 

por Glifosato e apresenta mecanismo de ação inibidor da enzima EPSPs. Controle sobre 

plantas invasoras de folha larga e folha estreita. Juntos os produtos efetuaram um ótimo 

controle das plantas invasoras presentes sendo Capim amargoso (Digitaria insularis) e Capim 

colchão (Digitaria horizontalis), e também uma ótima dessecação da cultura de soja. As doses 

utilizadas foram 1,5 L ha-1 de 2,4-D e 2,5 kg ha-1 de Roundup Ultra. 

 

2.19.1.9 Manejo de pragas 

 

Manejo de pragas é uma pratica que elimina ou mantem baixas as pragas que podem 

prejudicar ou causar danos as culturas cultivadas. Considera-se como praga todo animal que 

causa prejuízos econômicos à atividade agrícola desenvolvida pelo homem. Os danos 

causados pelos insetos às plantas são variados e podem ser observados em todos os órgãos 

vegetais. Um inseto só pode ser considerado praga quando atinge um determinado índice de 

dano econômico para a cultura plantada. Dependendo da espécie, do tamanho populacional da 

praga, da fase de desenvolvimento, estrutura vegetal atacada e da duração do ataque, pode 

haver maior ou menor prejuízo, em quantidade e em qualidade (EMBRAPA, 2014).  

Há várias maneiras de se combater insetos pragas da agricultura, o mais usado é o uso 

de inseticidas, agrotóxicos específicos para insetos, onde faz-se a pulverização de 

determinado produto para combater a praga que está causando danos. Outro método é através 

de controle biológico, onde conserva-se os inimigos naturais das pragas para assim fazerem 

seu controle. Atualmente um método usado é a tecnologia IPRO, transgenia que faz com que 

a planta produza proteínas capazes de realizarem o controle de determinadas pragas que a 

atacarem, entre outros métodos que podem ser utilizados.  

O manejo de insetos praga foi realizado após a semeadura, com a cultura já se 

desenvolvendo. Os insetos encontras foram percevejo barriga-verde (Dichelops melacanthus) 

percevejo marrom (Euschistos heros) e vaquinha (Diabrotica speciosa). Não ocorreu presença 

de lagartas, o que é muito comum em lavouras de soja, devido a tecnologia IPRO que 

apresenta resistência as mesmas. Foram necessárias duas aplicações para o controle 

satisfatório destas pragas, as tomadas de decisão para as aplicações foram de acordo com 

observações a campo dos proprietários e discussão com o Engenheiro Agrônomo que fornece 

assistência técnica para os produtores.  
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Foram realizadas duas aplicações no decorrer do desenvolvimento da cultura, ambas já 

no estádio reprodutivo sendo a primeira em R5 (início do enchimento de grãos) e a segunda 

em R7 (início da maturação), utilizando o mesmo produto Acehero (acefato), inseticida do 

grupo químico organofosforado, de contato e ingestão. Com finalidade de controlar as pragas 

percevejo barriga-verde (Dichelops melacanthus) percevejo marrom (Euschistos heros) e 

vaquinha (Diabrotica speciosa). A dosagem utilizada foi a recomendada para os insetos que 

tinham interesse de serem controlados, a dosagem foi de 0,4 kg de produto comercial por 

hectare na primeira aplicação e de 0,4 kg de produto comercial por hectare na segunda 

aplicação. 

 

2.19.1.10 Manejo de doenças 

 

Doenças de plantas são anormalidades provocadas geralmente por microrganismos, 

como bactérias, fungos, nematóides e vírus, mas podem ainda ser causadas por falta ou 

excesso de fatores essenciais para o crescimento das plantas, tais como nutrientes, água e luz. 

Neste caso, são também conhecidas como distúrbios fisiológicos (EMBRAPA, 2014). 

O manejo de doenças é uma pratica que visa minimizar a incidência de doenças nas 

lavouras. O conhecimento da etiologia, da sintomatologia e dos métodos gerais de controle 

permite a identificação precoce e o tratamento preventivo das doenças. Várias são as medidas 

que podem ser adotadas para evitar a ocorrência de doenças em plantas ou mesmo reduzir seu 

impacto no produto comercial (EMBRAPA, 2014). 

Para que as doenças sejam bem controladas é necessário que a cultura seja bem 

conduzida, ou seja, que a planta não esteja sujeita a estresses provocados por fatores diversos, 

tais como época de plantio desfavorável, adubação desbalanceada, ferimentos nas plantas, 

competição com plantas daninhas e o uso de cultivares não adaptadas ao clima (EMBRAPA, 

2014). 

Para o controle de doenças que atacam a soja foi realizado apenas uma aplicação de 

fungicida para controle de doenças de final de ciclo. Visto que as variedades já apresentavam 

moderada resistência ou resistência a uma grande gama de doenças que atacam a soja. 

A aplicação foi realizada em estádio reprodutivo R5 (enchimento de grãos) onde foi 

aplicado o produto Aproach Prima (picoxistrobina), que pertence ao grupo químico 

Estrobirulina e Triazol. Esse fungicida tem por finalidade controlar as principais doenças da 

cultura da soja, porem foi usado para tentar controlar outras doenças que ali estavam presentes 
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como: Antracnose (Colletotrichum truncatum) e Mancha alvo (Corynespora cassiicola), 

ambas doenças de final de ciclo. Esse produto é recomendado para doenças mais severas que 

atacam a cultura da soja como Ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi), Crestamento foliar 

(Cercospora kikuchii), Mancha parda (Septoria glycines) e Oidio (Microsphaera difusa). Para 

a aplicação é recomendado o uso de adjuvante que são substâncias adicionadas à formulação 

ou à calda para aumentar a eficiência do produto ou modificar determinadas propriedades da 

solução, visando facilitar a aplicação ou minimizar possíveis problemas. Porém não foi 

utilizado e desse modo diminui a eficiência do produto. A dosagem utilizada foi a 

recomendada pela bula do produto, sendo 300ml de produto comercial por hectare. 

 

2.19.1.11 Colheita 

 

A colheita foi realizada nos dias 9 e 10 de fevereiro de 2017, com teor de umidade dos 

grãos de aproximadamente 16,5%. 

 

2.19.1.12 Produtividade 

 

A produtividade média da área alcançada pelo produtor foi de 62 sacas por hectare ou 

3720 kg por hectare. O produtor ficou bastante satisfeito com os resultados alcançados, porém 

acredita que pode melhorar nos próximos anos. A média do estado do Paraná foi de 60 sacas 

por hectare ou 3600 kg por hectare, o produtor em estudo está acima na média do estado. 

 

2.19.1.13 Armazenamento 

 

O produtor não apresenta silos para armazenamento de seus grãos colhidos, o 

armazenamento dos grãos colhidos na propriedade é destinado aos silos de três cooperativas, 

sendo: 60% do colhido na COCAMAR (Cooperativa de Maringá), 20% Campos verde e 20% 

Ferrari Zagatto.  
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2.19.1.14 Comercialização  

 

A comercialização da produção é feita conforme necessidade de renda dos produtores. 

 

2.19.1.15 Custos da soja 2016/2017 

 

Por meio dos cálculos do custo de produção (Tabelas 7 e 8) da soja na safra 

2016/2017, obteve-se um custo total de R$ 2.139,66 por hectare. A produtividade obtida foi 

de 62 sacos ha-1 ou 3.720 kg ha-1, considerando a saca com um valor de R$ 65,00, e que o 

produtor teve um custo para implantação da cultura da soja de 32,9 sc ha-1 ou 1.974,00 kg ha-

1, o proprietário obteve uma receita bruta de R$ 4.030,00 ha-1. Sendo assim, a receita liquida 

do produtor foi de R$ 1.890,34 ha-1. 

 

Tabela 7 - custos de insumos utilizados na safra de soja 2016/2017 no Sítio São Benedito.  

 Descrição Quantidade Quantidade 

Total 

Preço Unitário Preço Total 

Sementes Kg/ha Kg R$/ha R$ 

AS 3610 IPRO 44,32 536,27 319,10 3.861,16 

DM 6563 IPRO 44,32 2.114,06 310,24 14.798,45 

Total - - - 18.659,61 

Fertilizantes Kg/ha  Kg R$/tonelada R$ 

Calcário 

Calcítico 

1800 107.460 130,00 13.969,80 

Gesso Agricola 470 28.059 130,00 3.647,80 

04-30-10 250 14.925 930,00 13.884,90 

Cloreto de 

potássio  

80 4.776 1100,00 5.258,00 

Total  - - - 36.760,50 

Tratamento de L/60.000 Litros R$/L R$ 
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Sementes sementes 

Cropstar 0,3 83,58 195,96 16.378,34 

Adubação 

foliar 

L/ha Litros R$/L R$ 

Soja Plus Gold 1,2 71,64 10,00 716,40 

Herbicida L/ha  Litros R$/L R$ 

2,4-D 1,5 89,55 12,32 1.103,26 

Gramocil 2,0 119,4 22,09 2.637,55 

Poquer 0,4 23,88 94,03 2.245,44 

Roundup Ultra 5,0kg 298,5kg 20,96kg 6.256,56 

Total - - - 12.242,81 

Inseticida  Kg/ha Kg R$/Kg R$ 

Acehero 0,8 47,76 90,00 4.298,40 

Fungicida L/ha Litros  R$/L R$ 

Aproach Prima 0,3 17,91 146,12 2.617,01 

     

Total/R$ - - - 91.673,07 

Total/Ha - - - 1.535,56 

Fonte: Pesquisa de campo, março de 2017. 

 

Quantidade aplicada por hectare durante toda a safra (se houve mais de uma aplicação 

de determinado produto, a dose está multiplicada pelo número de aplicações). 

 

Tabela 8 - custo de produção da soja, safra 2016/2017. 

 Especificação R$/ha  Em % 

1 Custos Variáveis    

1.1 Despesas com máquinas, implementos e utensílios  236,50 11,05 

1.2 Despesas com manutenção de benfeitorias 10,07 0,47 
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1.3 Mão de obra temporária 0,00 0,00 

1.4 Insumos   

1.4.1 Sementes 312,55 14,61 

1.4.2 Fertilizantes e corretivos 627,75 29,34 

1.4.3 Agrotóxicos  595,25 27,82 

1.5 Seguros de produção 100,50 4,70 

A Total dos Custos Variáveis  1.882,62 87,99 

2 Custos Fixos   

2.1 Depreciação – D   

2.1.1 Máquinas e Implementos 183,80 8,59 

2.1.2 Benfeitorias e Instalações  4,55 0,21 

2.2 Seguros, Taxas e Impostos - S   

2.2.1 Máquinas e Implementos 50,60 2,36 

2.2.2 Benfeitorias e Instalações  0,00 0,00 

2.3 Luz 18,09 0,85 

B Total dos Custos Fixos 257,04 12,01 

C Custo Total de Produção (A+B) 2.139,66 100 

Fonte: Pesquisa de campo, março de 2017. 

 

 

 

2.19.2 Milho segunda safra 2017 

 

2.19.2.1 Características das cultivares  

 

Após a colheita da cultura de soja foi semeado em toda a área agricultável (59,7 ha) a 

cultura de milho (Zea mays), como alternativa para segunda safra para aumentar a renda da 

propriedade. 
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Para a semeadura da cultura de milho, os proprietários optaram por semear três 

variedades de milho diferentes, sendo 2B587PW Dow Agrosciences em 30,7ha, 2B710PW 

Dow Agrpsciences em 14,5ha e CD 3612 Coodetec em 14,5ha. Sendo todas as variedades 

recomendadas para a região. 

A cultivar 2B587PW é uma variedade precoce com ciclo de 145 dias até a colheita do 

grão a 20% de umidade. Planta de porte baixo com altura máxima de 2,05m e altura da espiga 

de 1,05m. Seu colmo apresenta média sanidade, mas alta resistência física, raiz apresenta alta 

resistência física, espiga de formato cilíndrico com 18 a 20 fileiras, debulha com facilidade e 

tem um bom empalhamento. Seus grãos são de cor amarelo alaranjada com textura 

semidentada. Suas características são alto potencial produtivo, sanidade da espiga e tolerância 

a seca. Apesenta alta qualidade de grãos e estabilidade de produção. Possui tecnologia PW e 

RR, sendo PW (Power Core) com 3 modos de ação efetivos, proporcionados pela presença de 

3 proteínas inseticidas (Cry1F, Cry1A.105, Cry2Ab2) que conferem excelente controle de 

lepidópteros, atacando a parte aérea e, assim, oferece controle superior em lagartas de solo, ou 

seja controle das principais pragas do milho como lagarta-do-cartucho (Spodoptera 

frugiperda), broca-do-colmo (Diatraea saccharalis), lagarta-da-espiga (Helicoverpa 

zea), lagarta-elasmo (Elasmopalpus lignosellus) e lagarta-rosca (Agrotis ipsilon). E RR possui 

2 proteínas (CP4 EPSPS, PAT) que conferem às plantas de milho tolerância aos 

herbicidas glifosato e glufosinato de amônio. Possui também tolerância à algumas doenças 

foliares como Cercosporiose (Cercospora zeae-maydis), Ferrugem Polissora (Puccinia 

polysora Underw.), Ferrugem Comum (Puccinia sorghi) e Pinta branca (Phaeoespharia 

maydis).   

  A cultivar 2B710PW é uma variedade precoce com ciclo de 154 dias até a colheita 

dos grãos a 20% de umidade. Planta de porte baixo com altura máxima de 2,02m e altura de 

espiga de 1,1m, colmo com alta sanidade e alta resistência física, raiz apresenta alta 

resistência física, espiga de formato cilíndrico com 18 a 20 fileiras, debulha com facilidade e 

tem um bom empalhamento. Seus grãos são de cor amarelo alaranjada com textura semidura. 

Suas características são alto potencial produtivo, qualidade de colmo e porte baixo, hibrido 

eficiente e tolerância ao estresse hídrico. Se adapta as variações na tecnologia utilizada e à 

fertilidade de solo. Possui tecnologia PW (Power Core) com 3 modos de ação 

efetivos, proporcionados pela presença de 3 proteínas inseticidas (Cry1F, Cry1A.105, 

Cry2Ab2) que conferem excelente controle de lepidópteros, atacando a parte aérea e, 

assim, oferece controle superior em lagartas de solo, ou seja controle das principais pragas do 

milho como lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda), broca-do-colmo (Diatraea 
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saccharalis), lagarta-da-espiga (Helicoverpa zea), lagarta-elasmo (Elasmopalpus lignosellus) 

e lagarta-rosca (Agrotis ipsilon). Possui também tolerância à algumas doenças foliares como 

Cercosporiose (Cercospora zeae-maydis), Ferrugem Comum (Puccinia sorghi) e Pinta branca 

(Phaeoespharia maydis), Mancha foliar de Diplodia (Stenocarpella macrospora) e 

Helmintosporiose (Bipolaris maydis).   

Cultivar CD3612PW é uma variedade de ciclo precoce com 144 dias até a colheita dos 

grãos com 20% de umidade. Planta de porte médio com 2,3m de altura, possui um bom 

empalhamento, textura do grão semiduro, grão de cor alaranjado. Para o nível de fertilidade e 

manejo exige alto investimento. Possui alto potencial produtivo na safrinha e excelente 

adaptação para todas as regiões, apresenta ótima qualidade e tipo de grão. Possui tecnologia 

PW (Power Core) com 3 modos de ação efetivos, proporcionados pela presença de 3 proteínas 

inseticidas (Cry1F, Cry1A.105, Cry2Ab2) que conferem excelente controle de lepidópteros, 

atacando a parte aérea e, assim, oferece controle superior em lagartas de solo, ou seja controle 

das principais pragas do milho como lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda), broca-do-

colmo (Diatraea saccharalis), lagarta-da-espiga (Helicoverpa zea), lagarta-elasmo 

(Elasmopalpus lignosellus) e lagarta-rosca (Agrotis ipsilon). Possui tolerância a alguns 

herbicidas sendo eles Sanson 40sc, Callisto, Accent e Soberan. E resistência a algumas 

doenças, sendo elas Cercosporiose (Cercospora zeae-maydis), Ferrugem Polissora (Puccinia 

polysora Underw.), Ferrugem Comum (Puccinia sorghi), Mancha Branca (Pantoea ananatis), 

Helmintosporiose (Exserohilum turcicum).    

 

2.19.2.2 Época de semeadura 

 

A semeadura dos materiais iniciou em 11 de fevereiro com a variedade 2B587 e 

terminou no dia 12 de fevereiro. A variedade 2B710 foi semeada no dia 12 de fevereiro. 

Devido a uma leve precipitação, a semeadura da variedade CD 3612 foi realizada no dia 14 de 

fevereiro. 

 

2.19.2.3 Espaçamento e densidade 

 

A profundidade de semeadura está condicionada aos fatores temperatura do solo, 

umidade e tipo de solo. A semente deve ser colocada em uma profundidade que possibilite um 
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bom contato com a umidade do solo. Entretanto, a maior ou menor profundidade de 

semeadura vai depender do tipo de solo. Em solos mais pesados, com drenagem deficiente ou 

com fatores que dificultam o alongamento do mesocótilo, dificultando a emergência de 

plântulas, as sementes devem ser colocadas entre 3 e 5 cm de profundidade (EMBRAPA 

MILHO E SORGO, 2010). A partir disso devido a propriedade apresentar solo mais pesado a 

semeadura foi realizada a uma profundidade de 3cm. Foram utilizadas 2,6 sementes por 

metro, em um espaçamento entre linhas de 0,45 metros, possibilitando uma melhor 

distribuição de plantas e um maior aproveitamento de área. A população obtida foi de 57.700 

plantas por hectare. 

 

2.19.2.4 Correção de solo 

 

Não foi realizado nenhum processo para correção de solo. 

 

2.19.2.5 Adubação 

 

Os produtores realizaram adubação junto a semeadura de 290 kg ha-1 do formulado 

10-15-15, disponibilizando 29kg de N, 43,5kg de P2O5 e 43,5 de K2O. Por cobertura foi 

aplicado 250kg ha-1 do formulado 25-00-25 quando a cultura estava em estádio vegetativo 

V6, disponibilizando 62,5kg de N e 62,5kg de K2O. 

 

2.19.2.6 Tratamento de sementes 

 

O tratamento foi realizado com CROPSTAR da empresa BAYER S/A, seu princípio 

ativo é o imidacloprido, tiodicarbe, ele um inseticida sistêmico, do grupo neonicotinóide mais 

metilcarbamato de oxima, foi utilizado na dosagem de 300 ml para cada 60.000 semente. 

 

2.19.2.7 Controle de Plantas Invasoras  

 

Para controle de plantas invasoras na cultura do milho foram feitas duas aplicações do 

mesmo produto, Roundup Ultra, sendo ambas quando a cultura já estava estabelecida. A 



44 

 

primeira aplicação foi no estádio vegetativo V3 onde apresentava três folhas desenvolvidas e 

a segunda aplicação em estádio vegetativo V8 onde apresentava oito folhas desenvolvidas. O 

produto Roundup Ultra é um herbicida não seletivo de ação sistêmica, do grupo químico 

glicina substituída, é composto por Glifosato e apresenta mecanismo de ação inibidor da 

enzima EPSPs. Controle sobre plantas invasoras de folha larga e folha estreita. Tem por 

finalidade controlar as principais plantas invasoras entre elas as encontradas na propriedade 

em estudo, sendo Capim amargoso (Digitaria insularis), Capim colchão (Digitaria 

horizontalis) e Capim carrapicho (Cenchrus echinatus). A dosagem utilizada em ambas as 

aplicações foi de 2,5 kg ha-1. 

 

2.19.2.8 Controle de pragas 

 

O manejo de insetos pragas foi realizado somente após a emergência da cultura do 

milho, onde foi identificada a presença apenas de Percevejo barriga-verde (Dichelops 

melacanthus). Não ocorreu a presença de lagartas devido a tecnologia de resistência 

apresentada pelas variedades de milho presentes na área. Para o controle do percevejo foram 

feitas duas aplicações. 

Na primeira aplicação foi usado o produto Engeo Pleno inseticida sistêmico de contato 

e ingestão, sua composição química é Tiametoxam e Lambda-Cialotrina do grupo químico 

Neonicotinóide e Piretróide, seu mecanismo de ação atua na transmissão axônica fazendo com 

que os canais de sódio permaneçam abertos nas membranas neurais do inseto causando efeito 

de choque (Piretróide) e causa também excitação nervosa Agonista (Neonicotinóide). Esse 

produto foi usado para o controle de Percevejo barriga-verde (Dichelops melacanthus) que é 

uma praga muito comum na cultura de milho e causa danos severos na cultura. A aplicação 

foi realizada em estádio vegetativo V1 onde apresentava apena uma folha desenvolvida. A 

dose utilizada foi de 0,250L ha-1. 

Na segunda aplicação foi usado o produto Galil Inseticida sistêmico, com ação de 

contato e ingestão, sua composição química é Imidacloprido e Bifentrina, dos grupos 

químicos Neonicotinoide e Piretroide , seu mecanismo de ação atua na transmissão axônica 

fazendo com que os canais de sódio permaneçam abertos nas membranas neurais do inseto 

causando efeito de choque (Piretróide) e causa também excitação nervosa Agonista 

(Neonicotinóide). Esse produto foi usado para um segundo controle de   Percevejo barriga-

verde (Dichelops melacanthus) que mesmo após a primeira aplicação voltou a causar danos 
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na cultura. A aplicação foi realizada em estádio vegetativo V4 onde apresentava 4 folhas 

desenvolvidas. A dose utilizada foi de 0,4L ha-1. 

2.19.2.9 Controle de doenças 

 

Para o controle de doenças não foi realizada nenhuma aplicação na área devido ao mal 

acompanhamento do Engenheiro Agrônomo na área. Mesmo sendo identificadas algumas 

doenças não foi decida a aplicação e após um determinado tempo finalizou-se o intervalo para 

aplicações via pulverização terrestre devido ao alto desenvolvimento da cultura. As doenças 

identificadas foram Mancha Branca (Pantoea ananatis) e Ferrugem Comum (Puccinia 

sorghi). 

 

2.19.2.10 Colheita 

 

A colheita foi realizada nos dias 23, 24, 25 e 26 de julho de 2017, com teor de 

umidade dos grãos de 22%. 

 

2.19.2.11 Produtividade 

 

A produtividade alcançada segundo os Irmãos Pavesi foi de 107,4 sacos por hectare ou 

6444 kg há-1. Os produtores estão satisfeitos com a produção alcançada, e relatam que no 

mesmo talhão ouve algumas manchas onde a produtividade esteve superior e outras inferior à 

média. Em comparação com a média do estado, o produtor se manteve um pouco abaixo 

produzindo 2 sacos a menos. 

 

2.19.2.12 Armazenamento  

 

O armazenamento dos grãos colhidos na propriedade é destinado aos silos de três 

cooperativas, sendo: 25% do colhido na COCAMAR (Cooperativa de Maringá), 50% Campos 

verde e 25% Ferrari Zagatto.  
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2.19.2.13 Comercialização  

 

 A comercialização da produção é feita conforme necessidade de renda dos produtores. 

 

2.19.2.14 Custos do milho 2017 

 

Por meio dos cálculos do custo de produção (Tabelas 9 e 10) da cultura de milho 

segunda safra 2017, obteve-se um custo total de R$ 2.101,38 ha-1. A produtividade obtida foi 

de 107,4 sacos ha-1 ou 6.444 kg ha-1, considerando a saca com um valor de R$ 25,00, e que o 

produtor teve um custo para implantação da cultura do milho de 84,05 sacos ha-1 ou 5.043,31 

kg ha-1, o proprietário obteve uma receita bruta de R$ 2.685,00 ha-1. Sendo assim, a receita 

liquida do produtor foi de R$ 583,62 ha-1. 

 

Tabela 9 - custos de insumos utilizados na segunda safra de milho 2017 no Sítio São 

Benedito. 

Descrição Quantidade Quantidade 

Total 

Preço Unitário Preço Total 

Sementes Kg/ha Kg R$/ha R$ 

2B587 PW 9,62 295,33 673,17 20.666,32 

2B710 PW 9,62 139,49 673.17 9.760,97 

CD3612  9,62 139,49 673,17 9.760,97 

Total - - - 40.188,26 

Fertilizantes Kg/ha  Kg R$/tonelada R$ 

10-15-15 290 17.313,00 1.170,00 20.256,21 

25-00-25 250 14.925,00 1.230,00 18.357,75 

Total  - - - 38.613,96 

Herbicida Kg/ha  Kg R$/Kg R$ 

Roundup Ultra 5,0 298,5 20,96 6.256,56 

Inseticida  L/ha  Litros R$/L R$ 



47 

 

Engeo Pleno 0,250 14,93 135,00 2.014,88 

Galil 0,4 23,88 122,00 2.913,36 

Total - - - 4.928,24 

     

Total/R$ - - - 89.987,02 

Total/Ha - - - 1.507,32 

Fonte: Pesquisa de campo, agosto de 2017. 

 

Quantidade aplicada por hectare durante toda a safra (se houve mais de uma aplicação 

de determinado produto, a dose está multiplicada pelo número de aplicações). 

 

Tabela 10 - custos de produção do milho safra 2017. 

 Especificação R$/ha  Em % 

1 Custos Variáveis    

1.1 Despesas com máquinas, implementos e utensílios  236,50 11,25 

1.2 Despesas com manutenção de benfeitorias 10,07 0,48 

1.3 Mão de obra temporária 0,00 0,00 

1.4 Insumos   

1.4.1 Sementes 673,17 32,03 

1.4.2 Fertilizantes e corretivos 646,80 30,78 

1.4.3 Agrotóxicos  187,35 8,92 

1.5 Seguros de produção 90,45 4,30 

A Total dos Custos Variáveis  1.844,34 87,76 

2 Custos Fixos   

2.1 Depreciação – D   

2.1.1 Máquinas e Implementos 183,80 8,75 

2.1.2 Benfeitorias e Instalações  4,55 0,22 
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2.2 Seguros, Taxas e Impostos    

2.2.1 Máquinas e Implementos 50,60 2,41 

2.2.2 Benfeitorias e Instalações  0,00 0,00 

2.3 Luz  18,09 0,86 

B Total dos Custos Fixos 257,04 12,23 

C Custo Total de Produção (A+B) 2.101,38 100 

Fonte: Pesquisa de campo, agosto de 2017. 
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3 DIAGNÓSTICO  

 

O diagnóstico é resultado de um sistema de informações internas e externas da 

propriedade, que envolve a coleta ou levantamento, registros, ordenação, análise ou 

interpretação e síntese de dados, fatos e informações, comparados a uma situação desejada. A 

qualidade da informação e do dado obtido garantem confiabilidade aos resultados da análise 

(EMATER, 2004). 

É um método de análise das possíveis causas de baixa produtividade ou de fatores que 

prejudicam o bom desenvolvimento da propriedade em geral. 

Esse diagnóstico do Sítio São Benedito tem por finalidade discutir alguns aspectos 

importantes sobre as atividades realizadas, visto que tais atividades são fonte de renda dos 

irmãos Pavesi. 

 

3.1 PRINCIPAIS OBJETIVOS  

 

• Tomar medidas corretivas dos pontos negativos da propriedade; 

• Melhorar produção; 

• Diminuir custos; 

• Controlar periodicamente as necessidades da lavoura; 

• Verificar fatores que limitam a produção; 

• Tornar claro a situação da propriedade para todos os responsáveis; 

• Melhorar gestão. 

 

3.2 PONTOS FORTES 

 

• Produtor presente em todas as atividades da propriedade; 

• Produtores com experiência na atividade agrícola; 

• Trabalho familiar com baixo custo de mão de obra; 

• Trabalho em equipe dos irmãos; 

• Na propriedade ocorre o adequado armazenamento e devolução das 

embalagens vazias de defensivos agrícolas no local indicado; 
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• Barracão para armazenamento dos maquinários; 

• Os maquinários da propriedade estão em ótimo estado de conservação; 

• A presença constante do funcionário que reside na casa localizada na 

propriedade; 

• Estrada em ótimas condições; 

• Fácil acesso a propriedade; 

• Na área de preservação permanente na propriedade está de acordo com a lei nº 

12.651, de 25 de maio de 2012; 

• As safras de soja e milho são semeadas dentro do zoneamento indicado; 

• Produção de soja acima da média do estado; 

 

3.3 PONTOS FRACOS 

 

• Uso de mesmo bico para todas as aplicações; 

• Aplicação de defensivos sem uso de equipamento de proteção individual (EPI); 

• Sementes de soja não foram inoculadas; 

• Semeadura da soja com população fora do indicado; 

• Mesma população para diferentes variedades de soja e milho; 

• Não apresenta área de refúgio; 

• Falta de monitoramento da área pelo Engenheiro Agrônomo responsável; 

• Não é realizada correção de solo todos os anos; 

• Gastos com tecnologias que por fim não são utilizadas; 

• Não realiza prática de rotação de culturas, apenas sucessão; 

• Campo desuniforme, alta produção em determinados pontos e baixa em outros; 

• Água para uso humano não está nos padrões da ANVISA; 

• Não possui silo de armazenagem de grãos, depende de cooperativas para isso; 

• Má gestão de custos; 

• Falta de organização administrativa; 

• Reserva Legal não está completa de acordo com a Lei 12.651/2012; 

• Produção de milho abaixo da média do estado; 
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3.4 OPORTUNIDADE 

 

• Região com fácil acesso ao porto de Paranaguá, desse modo o produtor pode 

realizar venda direta no porto; 

• Região com alto número de cooperativas, produtor pode buscar melhores 

preços; 

• Possibilidade de venda de seu produto para industrialização; 

• Fácil acesso a linhas de crédito e financiamento. 

 

3.5 AMEAÇAS  

 

• Riscos climáticos com geadas, veranicos e excesso de chuva; 

• Derivas de produtos químicos oriundos de lavouras vizinhas; 

• Variação de preços dos produtos devido a dependência do mercado externo; 

• Roubos de maquinários e produtos agrícolas; 

• Infestação de plantas invasoras devido à resistência a herbicidas; 

• Ataque severo de doenças e pragas na lavoura; 
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4 PLANEJAMENTO  

 

O planejamento é uma forma de organizar ideias com relação a certo tema e 

estabelecer objetivos e metas com o propósito de se atingir um determinado resultado. Para a 

elaboração de um projeto o produtor deve se preocupar com os objetivos a longo prazo e com 

as estrategias para alcança-los, procurando definir o que e o quanto produzir (Faria, 2009). 

O planejamento da propriedade Sítio São Benedito tem como objetivo resolver os 

problemas identificados no diagnóstico e incrementar novas tecnologias de manejo, de modo 

a aumentar a rentabilidade e diminuir custos para o produtor.  

 

4.1 HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA D’ÁGUA 

 

A água destinada ao consumo humano deve obedecer aos Padrões de Potabilidade de água 

estabelecidos na Portaria nº 36, do Ministério da Saúde, que determina as características de 

qualidade físicas, organolépticas químicas e bacteriológicas para água potável através da fixação 

dos Valores Máximos Permissíveis. 

Na água usada para consumo na propriedade foi realizada a análise microbiológica e 

constatou a presença de coliformes totais, sendo fora do padrão para consumo. Desse modo é 

necessário tomar medidas para tratar a água para torna-la potável. 

 O produtor deve realizar duas medidas para tornar a água potável, sendo o primeiro a 

instalação de um clorador junto a caixa d’água e o segundo a lavagem da caixa d’água. Assim o 

produtor terá uma garantia de que a água usada para o consumo estará potável. 

É importante que o produtor realize a limpeza da caixa antes da instalação do clorador. 

Assim será mostrado as etapas de como se deve proceder para a lavagem da caixa d’água, 

garantindo a desinfecção. 

1. Feche o registro e esvazie a caixa d’água, abrindo as torneiras e dando descargas. 

2. Quando a caixa estiver quase vazia, feche a saída e utilize a água que restou para a 

limpeza da caixa e para que a sujeira não desça pelo cano. 

3. Esfregue as paredes e o fundo da caixa utilizando panos e escova macia ou 

esponja. Nunca use sabão, detergente ou outros produtos. 

4. Retire a água suja que restou da limpeza, usando balde e panos, deixando a caixa 

totalmente limpa. 
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5. Deixe entrar água na caixa até encher e acrescente 1 litro de água sanitária (2,0% a 

2,5%) para cada 1.000 litros de água. 

6. Aguarde por duas horas para desinfecção do reservatório. 

7. Esvazie a caixa. Esta água servirá para limpeza e desinfecção das canalizações e 

do domicílio. 

8. Tampe a caixa d’água para que não entrem pequenos animais ou insetos. 

9. Anote a data da limpeza do lado de fora da caixa. 

10. Finalmente abra a entrada de água. 

É importante anotar a data da limpeza, para que esta seja feita semestralmente. 

Após a limpeza o produtor pode realizar a instalação do clorador. A cloração é um 

processo de desinfecção da água mais comumente utilizado, por ser um método simples, 

econômico, de fácil disponibilidade e comprovada eficiência na redução de contaminantes. 

Alternativa viável e simples (OTENIO, 2010). A desinfecção é feita com aplicação de cloro, em 

doses adequadas e controladas, conforme legislação do Ministério de Saúde. Após a desinfecção, 

a eficácia da cloração deve ser verificada com o acompanhamento do teor de cloro residual na 

água tratada. 

 

4.2 TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO  

 

Tecnologia de aplicação não é apenas o ato de aplicar o produto sobre a lavoura, mas 

sim a interação entre diversos fatores relacionados a lavoura, como a cultura, praga, doença, 

planta invasora, produto, equipamento e meio ambiente, que buscam um controle eficiente, 

com baixo custo e mínima contaminação ambiental. Deve ser planejada de forma responsável 

e sustentável. 

De início, recomenda-se que o produtor faça uma revisão de seus equipamentos antes 

das pulverizações, conferindo todos os componentes do pulverizador para verificar se estão 

trabalhando de forma correta, sendo eles barra, misturador, bomba de defensivo, filtro 

principal, mangueiras e conexões, manômetro, bicos, filtro de linha e outros. 

Às condições climáticas no momento da aplicação devem ser favoráveis à absorção e 

translocação do produto. A temperatura deve ser entre 10 a 30º C, sendo ideal 20º, velocidade 

do vento deve ser entre 3 a 10 km/h, umidade relativa do ar deve ser entre 50 a 90%, sendo 

ideal a 80%. Os fatores umidade relativa do ar e temperatura podem ser minimizados de 

acordo com o horário de aplicação, sendo o período da manhã, final de tarde e anoite os 

melhores horários, pois a umidade relativa é maior e a temperatura menor. 
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Para realizar as aplicações o operador deve regular o pulverizador conforme o produto 

a ser aplicado, regulando a pressão, volume de calda, tamanho de gotas e tipo de bico a ser 

usado. Assim conseguirá aumentar a eficiência de aplicação dos produtos. Tentar sempre que 

possível a aplicação sem misturas de produtos. A velocidade de aplicação deve ser entre 4 e 

20km/h, dependendo do volume de calda usado e do tipo de bico. O volume de calda ideal 

para a maioria dos produtos é de 200 a 300 litros por hectare. O produtor deve atentar-se para 

o pH da calda, em que a maioria dos produtor está entre 5,0 e 6,0, um pH mais ácido ou mais 

alcalino pode afetar a eficiência do produto. 

As pontas de pulverização também influenciam na aplicação, e apresentam três 

funções importantes, como determinar a vazão a ser utilizada, o tamanho das gotas e o 

formato do jato de pulverização. O produtor utiliza apenas um tipo de ponta em suas 

aplicações, o ideal é usar pelo menos dois tipos de pontas, desse modo cada produto pode ser 

aplicado de forma mais correta, aumentando a eficiência do produto e diminuindo custos.  

Para herbicidas sistêmicos o ideal é a ponta jato plano, com gotas grossas ou muito 

grossas. Para Fungicidas, inseticidas e herbicidas de contato o ideal é a ponta de jato cônico, 

com gotas médias ou finas. O produtor apresenta apenas um tipo de ponta, sendo de jato 

plano, desse modo seria ideal a aquisição da ponta jato cônico para melhorar a eficiência de 

aplicação de inseticidas e fungicidas. As pontas recomendadas são: 

- Teejet Turbojet Martelinho TT 110.01: produzem um Jato de pulverização plano de 

ângulo grande e extremidades afiladas para uma cobertura uniforme durante a pulverização 

em área total. Suas gotas grandes proporcionam um bom controle de deriva. 

- Conjet VisiFlo TX-VK3: Pontas de Pulverização de Jato Cônico Vazio, Pressão 

máxima de operação 20 bar (300 PSI). O ângulo de pulverização é de 80° a 7 bar (100 PSI). O 

padrão de pulverização finamente atomizada proporciona cobertura completa. 

A primeira ponta o produtor já possui, e a segunda o produtor precisa adquirir. 

 

4.3 ADEQUAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI’S) 

 

No Sítio São Benedito não se faz o uso dos EPIs, desse modo será feita a adequação 

para o seu uso. 

O EPI é um equipamento que visa proteger a saúde do trabalhador no manuseio de 

agrotóxicos, reduzindo os riscos de intoxicação decorrentes da exposição. Os cuidados com o 
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uso de agrotóxicos devem ser desde a aquisição, transporte, armazenamento, preparo da calda 

e segurança de aplicação. As vias a serem protegidas são: oral, respiratória, dérmica e ocular. 

O objetivo do EPI é evitar a exposição do trabalhador ao produto, reduzindo os riscos 

de intoxicação decorrentes da contaminação. O uso de EPI é obrigatório pela legislação 

trabalhista brasileira através de Normas Regulamentadas, de modo que se não cumprida pode 

acarretar aos infratores ações de responsabilidade cível e penal, além de multas. 

É dever do empregador fornecer o EPI ao trabalhador, de modo que não proporcionem 

desconforto térmico prejudicial ao trabalhador, o EPI deve estar em perfeitas condições de 

uso e devidamente higienizados, responsabilizando-se pela descontaminação dos mesmos ao 

final de cada jornada de trabalho e substituindo-os sempre que necessário. É dever do 

empregador também orientar quanto ao uso correto do EPI e exigir que os trabalhadores 

utilizem.  

O EPI é composto por 8 itens, sendo eles: luvas de borracha, mascara descartável ou 

de baixa manutenção, viseira facial transparente e sem distorcer a imagem, avental produzido 

com material resistente a solventes orgânicos, botas devem ser impermeáveis, 

preferencialmente de cano alto e resistentes aos solventes orgânicos, calça e jaleco se forem 

de algodão devem ser tratados para se tornarem hidro-repelentes, touca árabe deve ser hidro-

repelente. Ilustrados na figura 16. 

 

Figura 16 - Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 

 

Fonte: ANDEF (2012). 
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Desse modo recomenda-se que os produtores adquiram o conjunto de equipamentos, 

pode ser em local de sua preferência, e que utilizem sempre que em manuseio com os 

agrotóxicos ou em aplicações dos mesmos. 

 

4.4 CORREÇÃO DE SOLO 

 

Para corrigir o solo em estudo, o produtor fez análise química no ano de 2016, gerando 

mapas de fertilidade. Através de observações pode-se concluir que para ocorrer uma 

homogeneização da área seria necessário aplicação de alguns fertilizantes, o que não ocorreu 

no ano de 2016. Desse modo podemos realizar a aplicação destes produtos no ano de 2017 

para correção do solo preparando a área para a safra 2017/2018. 

Pela observação dos mapas de fertilidade definiu-se que a área está parcialmente 

deficiente nos nutrientes Fósforo, Potássio, Enxofre, Cálcio e Magnésio. Para cálcio, 

magnésio e enxofre não será feita correção pois já foi realizada no ano de 2016. Para esta 

safra a correção será realizada apenas para os nutrientes fósforo e potássio. 

Para a correção do solo visando uma melhor homogeneização da área, recomenda-se 

que os fertilizantes aplicados sejam específicos, assim a aplicação será feita em taxa variável 

onde ocorrerá variação do produto dependendo da região aplicada.  

Para fósforo escolheu o fertilizante Fosfato Natural, com 29% de P2O5. Será aplicado 

para elevar o nível de fósforo do solo para mais que 12mg/dm3, considerando o nível de 

assimilação das plantas de 20%. O total de insumo a ser utilizado na área será de 5.300 kg. A 

aplicação será feita conforme o mapa de fertilidade de fósforo, onde o insumo varia de 50 a 

450 kg por ha.  

Para potássio o fertilizando escolhido foi o Cloreto de Potássio, com 60% de K2O. 

Será aplicado para elevar o nível de potássio para 5% da CTC do solo. O total de insumo a ser 

utilizado será de 10.300 kg. A aplicação será feita conforme o mapa de fertilidade de potássio, 

onde o insumo varia de 50 a 350 kg por ha. 

 

4.5 COMPENSAÇÃO DA RESERVA LEGAL  

 

Como identificado no diagnostico o produtor não apresenta Reserva Legal completa 

em sua propriedade, desse modo será necessário fazer a recomposição ou compensação de 

7,86 hectares. Assim o produtor pode escolher a melhor forma para completar a reserva. 
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Entretanto como o produtor apresenta um solo com boa fertilidade e um alto potencial 

produtivo, recomendo que o mesmo faça a compensação dessa reserva, assim não perderá 

renda nesta propriedade.  

Para realizar a compensação o produtor pode fazer de quatro maneiras como sugere o 

Código Florestal de Adequação ambiental da paisagem rural, sendo: 

1. Aquisição de Cotas de Reserva Ambiental (CRA); 

2. Arrendamento de áreas sob regime de servidão ambiental ou reserva legal; 

3. Doação ao poder público de área localizada no interior de Unidade de Conservação 

de domínio público pendente de regularização fundiária 

4. Cadastramento de outra área equivalente e excedente à reserva legal em imóvel de 

mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa 

estabelecida em regeneração ou recomposição desde que localizada no mesmo 

bioma. 

A partir disso para um menor gasto com essa compensação, e para que o produtor não 

tenha problemas futuros com esta área, recomenda-se que faça a compensação pelo método de 

aquisição de Cotas de Reserva Ambiental, ou por cadastramento de outra área equivalente e 

excedente à reserva legal em imóvel de mesma titularidade. 

 

4.6 CULTURAS A SEREM IMPLANTADAS 

 

Observou-se na propriedade que o produtor realiza o sistema continuo de sucessão 

de culturas soja – milho segunda safra, esse sistema tende a provocar a degradação física, 

química e biológica do solo. Segundo Embrapa Soja (2007), a prática de cultivar por anos 

seguidos a mesma área com a mesma cultura traz diversos inconvenientes: as pragas e 

doenças tornam-se mais graves e mais frequentes, as plantas invasoras aumentam e tornam-se 

seletivas ou resistentes, a fertilidade do solo decresce e a produtividade das lavouras diminui.  

Desse modo recomenda-se ao produtor realizar o sistema de rotação de culturas, 

que consiste em alternar diferentes tipos de espécies vegetais dentro de um sistema de cultivo 

organizado. As principais vantagens da rotação de culturas são a incorporação de massa 

vegetal ao solo, a manutenção de cobertura vegetal e a diminuição de pragas e doenças 

multiplicadas pela sucessão de culturas (EMBRAPA, 2007). 

De acordo com dados da Embrapa (2007), os benefícios fornecidos pela rotação de 

culturas são: o aumento do carbono nos solos e a diminuição de perdas por lixiviação de 
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nutrientes solúveis. Para o sucesso desse processo é fundamental o uso do plantio direto, com 

o objetivo de produzir palha e resíduos para o sistema produtivo.  

Assim sugere-se ao produtor um modelo de rotação de culturas de forma a buscar 

uma melhor cobertura de solo, quebrar o ciclo das principais pragas e doenças, e propiciar um 

controle efetivo de plantas invasoras encontradas na área. O objetivo desse planejamento de 

rotação é em manter o solo mais protegido contra erosão, lixiviação e compactação, e também 

proporcionar um aumento da matéria orgânica, aumento da atividade microbiana benéfica para as 

plantas, liberação de nutrientes gradativamente, reestrutura do solo, ciclagem dos nutrientes e 

manter a umidade do solo. 

O planejamento partiu do exposto de partir a área em três talhões, sendo Talhão (TH) 

1 com 10 ha, Talhão 2 com 24 ha e Talhão 3 com 25,7 ha, como se vê na figura 17.  

 

Figura 17 - ilustração dos talhões formados. 

 
Fonte: Google Zoom. 

 

Na tabela 11, mostra como se planeja realizar a rotação de culturas. 
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Tabela 11 - Planejamento de rotação de culturas da propriedade. 

Época Talhão 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Verão Talhão 1 Milho Soja Soja  

Verão Talhão 2 Soja Milho Soja  

Verão Talhão 3 Soja Soja Milho 

Inverno Talhão 1 Crotalária   Milho-brachiaria     Milho 

Inverno Talhão 2 Milho     Crotalária  Milho-brachiaria     

Inverno Talhão 3 Milho-brachiaria     Milho Crotalária  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

4.7 PLANEJAMENTO DAS CULTURAS 

 

4.7.1 Soja Safra 2017/2018 

 

Após a colheita do milho segunda safra será realizada a dessecação de toda área para o 

posterior plantio da soja verão safra 2017/2018.  

Os dois talhões foram cultivados com soja devido ser a cultura com maior exploração 

na região, com alta rentabilidade, baixo custo e alto lucro devido as condições de solo e clima 

da propriedade.    

 

4.7.1.1 Cultivar  

 

As variedades recomendas para o plantio da soja 2017/2018 foram TH 2 M5917 IPRO 

e TH 3 M5947 IPRO, ambas com tecnologia intacta, adaptadas para a região do Sítio São 

Benedito. A cultivar M5947 IPRO será semeada em 19,2 hectares, sendo 80% da área do 

talhão, os outros 20% (4,8 ha) será semeado com refúgio. Para a cultivar M5917 IPRO será 

semeada em 20,56 hectares, sendo 80% da área do talhão, os outros 20% (5,14 ha) será 

semeado com refúgio. 
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A variedade M5947 IPRO apresenta as seguintes características fenotípicas: grupo de 

maturação de 5.9 com ciclo médio de 127 dias, cor da flor roxa, cor da pubescência cinza, cor 

do hilo preto-imperfeito, hábito de crescimento indeterminado, altura média de planta de 91 

cm, moderada resistência ao acamamento. Seus pontos fortes são: Precocidade, possibilitando 

o plantio do milho segunda safra, excelente arquitetura de planta e excelente sanidade foliar.  

Devido a tecnologia IPRO apresenta resistências às principais lagartas que atacam a 

soja, sendo elas, Lagarta da folha, Lagarta falsa-medideira, Lagarta das maçãs, Broca das 

axilas, Lagarta elasmo e Lagarta helicoverpa. A proteção contra as lagartas é conferida por 

uma proteína Bt (Cry1Ac) que possui alta eficácia contra as pragas. 

A variedade apresenta ainda moderada resistência a algumas doenças que ocorrem na 

soja, como Mancha olho de rã e Oídio. 

Sua época de plantio para a região onde se localiza o Sítio São Benedito é de 23 de 

setembro a 30 de outubro, com população variando de 265 a 312 mil plantas por hectare. 

O plantio deverá ser feito na primeira semana do mês de outubro, se as condições 

climáticas forem satisfatórias. A população a ser utilizada será de 14 plantas por metro linear, 

com total de 311 mil plantas. 

A variedade M5917 IPRO apresenta grupo de maturação de 5.9 com ciclo médio de 

126 dias, cor da flor roxa, cor da pubescência cinza, cor do hilo preto-imperfeito, hábito de 

crescimento indeterminado, altura média de planta de 85 cm, resistência ao acamamento. Seus 

pontos fortes são: Precocidade, possibilitando o plantio do milho segunda safra, excelente 

arquitetura de planta e excelente sanidade foliar.  

Devido a tecnologia IPRO apresenta tolerância às principais lagartas que atacam a 

soja, sendo elas, Lagarta da folha, Lagarta falsa-medideira, Lagarta das maçãs, Broca das 

axilas, Lagarta elasmo e Lagarta helicoverpa. A proteção contra as lagartas é conferida por 

uma proteína Bt (Cry1Ac) que possui alta eficácia contra as pragas. 

A variedade apresenta ainda moderada resistência a algumas doenças que ocorrem na 

soja, como Cancro da haste, Antracnose e Pústula Bacteriana. 

Sua época de plantio para a região onde se localiza o Sítio São Benedito é de 1 a 30 de 

outubro, com população variando de 300 a 315 mil plantas por hectare. 

O plantio deverá ser feito na terceira semana do mês de outubro, se as condições 

climáticas forem satisfatórias. A população a ser utilizada será de 14 plantas por hectare, com 

total de 311 mil plantas. 
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4.7.1.2 Refúgio  

 

Para o refúgio, a variedade recomendada é a VMAX RR, para ambas as variedades, 

ela apresenta apenas a tecnologia RR, que consiste em tolerância ao glifosato. Será semeada 

em 9,94 ha. Apresenta as características fenológicas como grupo de maturação 6,2 com ciclo 

de 126 dias, habito de crescimento indeterminado, cor da flor branca, cor do hilo marrom-

claro, cor da pubescência cinza, altura média de planta de 110 cm, e resistência a 

acamamento. 

Apresenta resistência há algumas doenças que ocorrem na soja, como Cancro da haste, 

Mancha olho de rã, Phythophtora e Oídio. Apresenta resistência também a Nematóide de cisto 

raça 1 e 3.  

A época de plantio é de 01 de outubro a 15 de novembro, seu plantio será realizado 

junto as variedades M5947 e M5917, sendo semeada entre as duas cultivares, ocupando uma 

área mínima de 20% do total da área com tecnologia IPRO. Sua população será de 300 mil 

plantas por hectare, com 13,5 plantas por metro linear. 

 

4.7.1.3 Tratamento de Sementes 

 

O tratamento de sementes oferece garantia de melhor estabelecimento da população de 

plantas por controlar patógenos e pragas além de potencializar a fixação biológica do 

nitrogênio, sendo assim este será feito com fungicida, inseticida, micronutrientes e inoculante. 

O produto recomendado para o tratamento com fungicida e inseticida será o Standak 

Top, de ação protetora (Piraclostrobina), sistêmico (Metil Tiofanato) e de contato e ingestão 

(Fipronil), do grupo das estrobilurinas, benzimidazol e pirazol. A dosagem recomendada pelo 

fabricante é de 200 ml para 100 kg sementes.  

O produto recomendado para tratamento com micronutrientes foi o Co-Mo, fertilizante 

líquido indicado para fornecimento de Cobalto e Molibdênio, visando a maior eficiência na 

fixação biológica de nitrogênio. A dose recomendada é 100ml para 100kg se sementes.   

Para inoculação será usado o Nitro 1000, inoculante composto por Bradyrhizobium 

japonicum, com alta concentração de rizóbios. A dose utilizada será de 100ml para 100kg de 

sementes. 
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4.7.1.4 Adubação  

 

A adubação recomendada para o plantio da soja na safra 2017/2018 será de 

manutenção ou adubação de produção, fornecendo a quantidade de nutrientes que serão 

extraídas pela planta para produção. Para o nitrogênio a exigência é atendida pela fixação 

biológica de bactérias do gênero Bradyrhizobium. Desse modo para uma ótima produção de 

grãos de aproximadamente 4200 kg por hectare será necessário a aplicação de 65kg de P2O5 e 

76 kg de K2O por hectare. 

O fertilizante escolhido foi o 00-30-10, que fornece 30kg de P2O5 e 10kg de K2O para 

cada 100kg do produto. Será aplicado na dose de 215 kg por hectare, fornecendo os 65kg de 

P2O5 exigidos pela cultura, e 21,5 kg de K2O. Será aplicado em sulco de plantio junto a 

semeadura.  

 

4.7.1.5 Adubação de Cobertura 

 

Para atender o máximo produtivo da cultura de soja, deve-se atender as exigências 

nutricionais, e o segundo nutriente maior exigido pela cultura é o potássio. O fornecimento de 

potássio no sulco não deve ser superior a 50 kg de K2O devido a possível salinização do solo 

afetando o desenvolvimento inicial da culto. Assim a aplicação deve ser dividida em 1/3 no 

sulco e 2/3 em cobertura.  

Para a aplicação em cobertura o fertilizante escolhido foi o Cloreto de Potássio com 

fornecimento de 60 kg de K2O para cada 100kg do produto. Será aplicado 100kg de cloreto de 

potássio para fornecer 60kg de K2O para atender as exigências da cultura. A aplicação será 

feita no estádio vegetativo V4, quando estiver no quarto nó. 

 

4.7.1.6 Manejo de plantas Invasoras  

 

O controle de plantas invasoras é uma pratica de elevada importância para a obtenção 

de altos rendimentos em qualquer exploração agrícola. Os métodos normalmente utilizados 

para o controle de plantas invasoras são o preventivo, biológico, mecânico, químico e o 

cultural. Quando possível é aconselhável utilizar a combinação de dois ou mais métodos. 
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Na propriedade em estudo o produtor realiza o método de controle químico, por ser 

um método com menor mão de obra, maior agilidade de execução e se usado corretamente 

apresenta alta eficiência. Porém o uso continuo de agrotóxicos tem gerado resistências nas 

plantas invasoras e nesse caso seria melhor a utilização de outros métodos. 

Na área em estudo o produtor constatou que algumas plantas invasoras tem 

apresentado resistência, desse modo recomendou-se para esta safra que o produtor faça o uso 

de controle cultural, através da prática de rotação de culturas, assim quebra o ciclo das plantas 

invasoras adaptadas a determinadas culturas, e também da prática de rotação de herbicidas.  

Para a cultura de primeira safra, recomenda-se que o produtor faça uma dessecação da 

área antes do plantio da soja. Visando eliminar as plantas invasoras presentes na área. 

Recomenda-se que o produtor faça a dessecação da área com produtos de diferentes princípios 

ativos para diferentes plantas para uma maior eficiência de controle, para quando realizar o 

plantio da soja não ocorrer concorrência. 

O primeiro produto a ser utilizado é o Poquer da empresa ADAMA, que é um 

Herbicida sistêmico, pós-emergente, do grupo químico Oxima ciclohexanodiona, é composto 

por Cletodim que apresenta mecanismo de ação inibidor de biossíntese de lipídios. É 

altamente seletivo e efetivo contra ampla faixa de gramíneas anuais e perenes, apresentando 

pouca ou nenhuma atividade sobre as plantas infestantes de folhas largas e ciperáceas. Será 

aplicado na dose de 0,400 litros por hectare com volume de calda de 200 litros. 

O segundo é o 2,4-D da empresa NORTOX, é um herbicida seletivo, sistêmico de pós-

emergência, do grupo químico Sal de dimetilamina de (2,4-dichlorophenoxy) acetic acid (2,4-

D), seu mecanismo de ação é mimetizador de auxina. Será aplicado na dose de 1,4 litros por 

hectare com volume de calda de 200 litros. 

O terceiro produto será o Classic da empresa DU PONT, é um herbicida seletivo e 

sistêmico do grupo químico das sulfoniluréias, ingrediente ativo benzoate e clorimuron 

etílico, mecanismo de ação é inibidor da enzima ALS. Deve ser aplicado com óleo mineral 

emulsionável. Será aplicado na dose de 40 gramas por hectare, com volume de calda de 100 

litros. 

Após a dessecação da área e do plantio da cultura, o produtor deve acompanhar a 

lavoura e realizar aplicações de herbicidas somente quando necessário, identificar as plantas 

invasoras antes de realizar qualquer aplicação, identificando a espécie e o seu estádio 

vegetativo.  

Se necessário realizar aplicação do produto Poquer ou Classic novamente, com as 

mesmas doses recomendadas acima. 
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4.7.1.7 Manejo de pragas  

 

A cultura de soja está sujeita, durante todo o seu ciclo, ao ataque de diferentes espécies 

de insetos praga. Em geral estes insetos pragas apresentam população reduzida por 

predadores, parasitoides e doenças, porém seus níveis populacionais são dependentes de 

condições climáticas e manejo de praga praticado na lavoura. Ao atingirem altas populações 

capazes de causar danos e perdas significativas no rendimento da cultura, torna-se necessário 

aplicar medidas para o seu controle para evitar perdas econômicas de produtividade. 

O controle das principais pragas da soja deve ser feito com base nos princípios do 

Manejo Integrado de Pragas. Consiste de tomadas de decisão de controle com base no nível 

de ataque, no número e tamanho dos insetos-pragas e no estádio de desenvolvimento da soja, 

informações estas obtidas em inspeções regulares na lavoura. Em situações adversas, como 

estresse hídrico e excesso de chuvas, o técnico também deverá considerar, no momento da 

tomada de decisão para realizar o controle dos insetos-pragas, o porte das plantas, o tamanho 

da área a ser tratada e a disponibilidade de equipamentos.  

A amostragem para identificação dos insetos pragas presentes na lavoura deve ser feita 

com pano de batida, de cor branca, com dimensões de 1x1m. A amostragem deve ser repedida 

em vários pontos da lavoura, considerando-se, como resultado, a média de todos os pontos 

amostrados.  

Para realizar o controle dos insetos pragas identificados deve-se considerar o nível de 

dano econômico antes de tomar a decisão de controle, ou seja, o controle só deve ser realizado 

quando o inseto praga atingir o nível de dano econômico. 

Os insetos pragas que atacam a cultura da soja podem ser categorizados como 

principais, regionalmente importantes, e secundários em função da frequência, abrangência e 

danos provocados na cultura. Desse modo as principais pragas são as lagartas em geral e 

percevejos. 

Para o controle dos insetos pragas o produtor pode realizar vários métodos, sendo 

controle químico, que é o mais comum, controle biológico, controle cultural, e controle 

genético. Controle químico é quando ocorre o uso de agrotóxicos aplicados diretamente sobre 

o inseto praga, em concentrações adequadas para causar sua morte. Controle biológico 

consiste na regulação da população do inseto praga através de inimigos naturais (parasitoides, 

predadores e patógenos). Controle cultural consiste no emprego de práticas culturais. Controle 

genético consiste no uso de plantas transgênicas que apresentam em seu genoma proteínas ou 

enzimas capazes de promover tolerância a insetos pragas específicos.    
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Para o controle e proteção contra as principais lagartas (Lagarta da folha, Lagarta 

falsa-medideira, Lagarta das maçãs, Broca das axilas, Lagarta elasmo e Lagarta helicoverpa), 

que ocorrem em lavouras de soja, será usada a tecnologia intacta (método genético) presente 

nas variedades selecionadas, isto se as condições climáticas forem ideais para o 

desenvolvimento da proteína, ou seja, se houver condições de estresse para a planta ela se 

torna suscetível ao ataque dos insetos pragas.  

Para o controle de alguns insetos pragas o produtor pode adotar o método de controle 

cultural, fazendo rotação de culturas, aração do solo, plantio na época correta, eliminar plantas 

hospedeiras e outros. Desse modo o produtor evita o uso demasiado de agrotóxico sobre o 

solo (controle químico), conservando o meio ambiente e evitando possíveis resistências dos 

insetos pragas.  

O produtor apenas utilizara o método de controle químico se for identificado através 

dos monitoramentos a presença do inseto praga em sua lavoura e este atingir o nível de dano 

econômico, sendo necessária aplicação. Recomenda-se que o produtor utilize inseticidas dos 

grupos químicos Imidacloprido, Beta-ciflutrina, Acefato e Oxadiazina, pois estes tem 

mostrado maior eficiência de controle.  

 

4.7.1.8 Manejo de doenças  

 

Controle das doenças é um fator muito importante para o produtor, pois as perdas 

anuais de produção por doenças estão estimadas em cerca de 15% a 20%, e para algumas 

doenças pode ocasionar perdas de até 100% da lavoura. Seus agentes causadores são fungos, 

bactérias e vírus. 

Os métodos de controle mais efetivos são o controle através de resistência genética e 

controle químico, de acordo com pesquisas estes tem apresentado maior eficiência contra as 

doenças. Desse modo recomenda-se ao produtor, acompanhar sempre a lavoura e identificar 

um histórico de doenças, e a cada ano escolher cultivares que apresentam resistência genética 

as principais doenças que ocorrem em sua lavoura ou região. 

A maioria das doenças é transmitida via solo e via semente, desse modo uma opção de 

método de controle químico é o tratamento de sementes. Recomenda-se ao produtor realizar o 

tratamento de sementes sempre que possível, desse modo diminui a propagação de doenças do 

solo e também de sementes que já estejam contaminadas. 
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Para evitar possíveis doenças no decorrer do desenvolvimento da cultura, recomenda-

se ao produtor realizar duas aplicações de fungicidas preventivas, sendo a primeira com o 

produto FOX da empresa BAYER, que pertence ao grupo químico das trifloxistrobina e 

protioconazol, fungicida mesostêmico e sistêmico, sua classificação toxicológica é 

extremamente tóxico. Sua dosagem é a recomendada vide bula, de, 0,4 litros por hectare, o 

pulverizador modelo columbia, deverá ser regulado para 200 litros por hectare (ADAPAR, 

2016).  

A segunda aplicação será realizada com o produto ELATUS da empresa SYNGENTA, 

seu grupo químico é azoxistrobina e benzavindiflupir, estrobilurina, sua classificação 

toxicologia é extremamente tóxico, sua dosagem foi a recomendada vide bula, que é de 300 

gramas por hectare de produto, e é recomendado a utilização de adjuvantes pelo fabricante. O 

pulverizador Columbia deverá ser regulado para 200 litros por hectare (ADAPAR, 2017). 

 

4.7.1.9 Dessecação  

 

A dessecação da soja pré-colheita é recomendada apenas em situações extremas, como 

excesso de plantas invasoras ou para uniformizar plantas de soja com maturação desigual. 

Entretanto é interessante para o produtor que queira adiantar sua colheita para evitar uma 

possível precipitação em excesso ou para adiantar o plantio do milho segunda safra para este 

ter maior aproveitamento hídrico. 

Desse modo recomenda-se para o produtor se as condições se apresentarem propicias 

ao dessecamento realizar o mesmo. O produto recomendado é o Reglone da empresa 

Syngenta, herbicida não seletivo e de ação não sistêmico, do grupo químico bipiridilio, 

mecanismo de ação é inibidor de fotossistema I. Deve ser aplicado na dose 1,5 litros por 

hectare, com volume de calda de 200 litros. 

 

4.7.1.10 Colheita 

 

A colheita será feita quando o grão atingir maturidade fisiológica completa e 14% de 

umidade. A colhedora deverá ser regulada conforme as condições em que a lavoura se 

apresentar, lembrando que a regulagem deve ser de modo a proporcionar a menor perda de 

grãos possível.  
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4.7.1.11 Custos  

 

Para se implantar a cultura da soja fez-se uma previsão de quanto o produtor irá gastar 

se seguir as orientações deste trabalho. Os custos estão ilustrados na Tabela 12: 

Tabela 12 - Previsão de custo para implantação de soja safra 2017/2018. 

 Especificação R$/ha  Em % 

1 Custos Variáveis    

1.1 Despesas com máquinas, implementos e utensílios  196,88 11,78 

1.2 Despesas com manutenção de benfeitorias 8,40 0,50 

1.3 Mão de obra temporária 0,00 0,00 

1.4 Insumos   

1.4.1 Sementes 287,20 17,18 

1.4.2 Fertilizantes e corretivos 340,00 20,34 

1.4.3 Agrotóxicos  481,30 28,80 

1.5 Seguros de produção 100,50 6,01 

A Total dos Custos Variáveis  1.414,28 84,62 

2 Custos Fixos   

2.1 Depreciação – D   

2.1.1 Máquinas e Implementos 183,80 11,00 

2.1.2 Benfeitorias e Instalações  4,55 0,27 

2.2 Seguros, Taxas e Impostos - S   

2.2.1 Máquinas e Implementos 50,60 3,03 

2.2.2 Benfeitorias e Instalações  0,00 0,00 

2.3 Luz 18,09 1,08 

B Total dos Custos Fixos 257,04 15,38 

C Custo Total de Produção (A+B) 1.671,32 100 

Fonte: elaborado pelo autor. 
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4.7.2 Milho Safra 2017/2018 

 

Após a colheita do milho segunda safra será dessecada a área para o posterior plantio 

milho verão 2017/2018 no talhão TH 1.  

O plantio de milho nesta época proporciona melhores produtividades devido ser a 

época adequada para seu cultivo e consegue melhores preços por ser época de baixa demanda 

desse produto, e é uma opção para a rotação de culturas, assim o produtor consegue bons 

lucros e melhora seu sistema físico, químico e biológico de seu solo. 

 

4.7.2.1 Cultivar 

 

A variedade recomendada para o plantio do milho verão safra 2017/2018 no talhão TH 

1 foi o hibrido 2B810 PW, recomendado para a região onde localiza o Sítio São Benedito. 

Apresenta ciclo de 155 dias até a colheita dos grãos a 20% de umidade. 

As características do hibrido são planta com alto porte, com até 2,15m de altura, altura 

da espiga até 1,35m e arquitetura semiereta. Colmo com alta resistência física e alta sanidade. 

Raiz com alta resistência física. Espiga de formato cilíndrico, de fácil debulha e bom 

empalhamento.  Grão de coloração alaranjada e textura semidura.  

Possui tecnologia PW (Power Core) com 3 modos de ação efetivos, proporcionados 

pela presença de 3 proteínas inseticidas (Cry1F, Cry1A.105, Cry2Ab2) que conferem 

excelente controle de lepidópteros e principais lagartas do milho. Possui tolerância a alguns 

herbicidas sendo eles Sanson 40sc, Callisto, Accent e Soberan. E moderada resistência a 

algumas doenças, sendo elas Cercosporiose (Cercospora zeae-maydis), Ferrugem Polissora 

(Puccinia polysora Underw.), Ferrugem Comum (Puccinia sorghi), Mancha foliar de 

Phaeosphaeria (Phaeosphaeria maydis) e Mancha de Bipolaris (Bipolaris maydis). 

Sua época de plantio é de agosto a novembro, recomenda-se que o produtor faça o 

plantio na última semana de outubro até a primeira semana de novembro, ou assim que acabar 

o plantio da soja. Desse modo ocorre maior aproveitamento do potencial produtivo do 

hibrido. A população deve ser de 60.000 mil plantas com 2,7 plantas por metro linear.  
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4.7.2.2 Tratamento de sementes  

 

O tratamento de sementes oferece garantia de melhor estabelecimento da população de 

plantas por controlar patógenos e pragas, sendo assim este será feito com fungicida e 

inseticida. 

O produto recomendado para o tratamento com fungicida e inseticida será o Standak 

Top, de ação protetora (Piraclostrobina), sistêmico (Metil Tiofanato) e de contato e ingestão 

(Fipronil), do grupo das estrobilurinas, benzimidazol e pirazol. A dosagem recomendada pelo 

fabricante é de 250 ml para 100 kg sementes.  

 

4.7.2.3 Adubação  

 

A adubação recomendada para o plantio de milho na safra 2017/2018 será de 

manutenção ou adubação de produção, fornecendo a quantidade de nutrientes que serão 

extraídas pela planta para produção. Desse modo para uma ótima produção de grãos de 

aproximadamente 9000 kg por hectare será necessário a aplicação de 140 kg de N, 80 kg de 

P2O5 e 60 kg de K2O por hectare. 

Não será possível atender essa demanda de nutrientes em apenas uma aplicação, desse 

modo será dividida em 3 aplicações, sendo 1 no plantio e as demais em cobertura.  

No plantio será usado um fertilizante formulado 05-25-20, que fornece 5 kg de N, 25 

kg de P2O5 e 20 kg de K2O a cada 100kg do fertilizante aplicado. Será usada a dose de 320 kg 

do fertilizante por hectare junto ao plantio. Desse modo atenderá as necessidades de Fósforo e 

Potássio da cultura, o nitrogênio será suprido através da aplicação em cobertura. 

 

4.7.2.4 Adubação em cobertura  

 

Para atender as exigências nutricionais da cultura do milho será necessária a aplicação 

de outro fertilizante, assim atenderá as exigências do nutriente Nitrogênio.  

O fertilizante melhor recomendado é a Ureia que disponibiliza 45 kg de Nitrogênio 

para cada 100 kg do fertilizante aplicado. A aplicação será feita em 2 etapas, sendo a primeira 

em estádio vegetativo V4 e a segunda em estádio vegetativo V10, ambas as aplicações com 

dose de 140 kg por hectare. 
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4.7.2.5 Controle de Plantas Invasoras 

 

Para o controle das plantas invasoras na cultura do milho o produtor pode usar os 

mesmos métodos recomendados para o cultivo de soja, sendo eles o preventivo, biológico, 

mecânico, químico e o cultural. Quando possível é aconselhável utilizar a combinação de dois 

ou mais métodos. 

O produtor deve conhecer as plantas invasoras que infestam sua área para 

posteriormente escolher qual pratica adotar. Para ser eficiente muitas vezes o produtor deve 

começar o controle antes da instalação da cultura. 

Como já constatado anteriormente, o produtor tem observado uma certa resistência de 

algumas plantas invasoras na propriedade ao herbicida Glifosato, e através disso 

recomendamos a implantação do método cultural rotação de culturas (plantio de milho verão 

em vez de soja), quebrando assim o ciclo dos plantas invasoras adaptadas a determinadas 

culturas. O produtor pode realizar também a rotação de herbicidas, através da mudança do 

grupo químico. Assim o produtor aumenta a eficiência de controle e diminui a resistência aos 

herbicidas. 

Para o controle das plantas invasoras antes do plantio da cultura de milho o produtor 

deve realizar a dessecação da área pois o milho não fornece boa cobertura de solo, 

principalmente nos estádios iniciais, assim as plantas invasoras tem maior vantagem 

recebendo maior intensidade de luz. Desse modo a cultura de interesse econômico não será 

afetada pela alta competitividade das plantas invasoras. 

Para a dessecação da área recomenda-se que o produtor utilize três produtos, desse 

modo terá um controle eficiente das plantas invasoras presentes. O primeiro produto 

recomendado é o Verdict da empresa Dow AgroSciences, herbicida seletivo do grupo químico 

ácido Ariloxifenoxipropiônico, sua composição química é Haloxifope-p-metílico, esse 

herbicida tem como objetivo o controle do milho voluntario do cultivo de inverno. Sua dose 

recomendada é de 0,400 litros por hectare, com volume de calda de 200 litros. Deve ser 

aplicado junto ao surfactante (óleo mineral) com proporção de 0,5 L por 100 litros de calda. 

O segundo produto é o Aurora da empresa FMC, herbicida pós-emergente, seletivo 

condicional de ação não sistêmica do grupo químico triazolon, composto por carfentrazona 

etílica. Sua dose recomendada é de 0,075 litros por hectare com 200 litros de calda, deve ser 

adicionado 0,5% de óleo mineral. 
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O terceiro produto é a Atrazina 500 da empresa NORTOX, herbicida seletivo de ação 

sistêmica de pré e pós-emergência precoce do grupo químico Triazina, composição química 

de Atrazina. Dose recomendada é de 3,5 litros por hectare e volume de calda de 200 litros. 

Para o controle das plantas invasoras que surgirem durante o desenvolvimento da 

cultura do milho recomenda-se a utilização de dois produtos ao qual o milho apresenta 

resistência. Sendo eles Soberan e Libert Link, ambos pertencem a empresa Bayer. 

 O Soberan é um herbicida seletivo sistêmico do grupo químico 

Benzoilciclohexanodiona, composição química Tembotriona, é um produto que controla uma 

alta gama de plantas invasoras, sendo elas dicotiledôneas ou monocotiledôneas. Deve ser 

aplicado na dose 0,200 litros por hectare, com volume de calda de 200 litros.  

O Libert Link é um herbicida não seletivo de ação total do grupo químico 

homoalanina substituída, sua composição química é glufosinato-sal de amônio. A dose 

recomendada é de 3,0 litros por hectare se aplicado apenas uma vez, se for em sub sequência, 

duas aplicações de 1,5 litros por hectare, ambas as doses com volume de calda de 200 litros. 

 

4.7.2.6 Manejo de pragas  

 

A cultura de milho está sujeita, durante todo o seu ciclo, ao ataque de diferentes 

espécies de insetos praga. O inseto é definido como praga aquele que causa dano e redução da 

produção, trazendo prejuízo econômico. É importante identificar o que é praga primaria, o 

que é praga secundaria e o que é inimigo natural antes de tomar medidas de controle.  

O controle das principais pragas do milho deve ser feito com base nos princípios do 

Manejo Integrado de Pragas. Consiste de tomadas de decisão de controle com base no nível 

de ataque, no número e tamanho dos insetos-pragas e no estádio de desenvolvimento do 

milho, informações estas obtidas em inspeções regulares na lavoura. Para realizar o controle 

dos insetos pragas identificados deve-se considerar o nível de dano econômico antes de tomar 

a decisão de controle, ou seja, o controle só deve ser realizado quando o inseto praga atingir o 

nível de dano econômico. 

As pragas do milho podem ser classificas em pragas de maior importância econômica 

e pragas de maior ocorrência na cultura. Entre eles pragas iniciais: Corós (Dyscinetus dubius), 

larva alfinete (Diabrotica spp), lagarta elasmo (Elasmopapus lignosellus), percevejo barriga 

verde (Dichelops furcatus), cigarrinha do milho (Dalbulus maidis) e lagarda rosca (Agrotis 

ípsilon), essas são controladas através do tratamento de sementes. Pragas que atacam a parte 
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foliar: lagarta militar (Macis latipes), lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda), cigarrinha 

das pastagens (Deois flavopicta), pulgão do milho (Rhopalosiphum maidis), broca da cana de 

açúcar (Diatracea saccharalis); Pragas que atacam a espiga: lagarta da espiga (Helicoverpa 

zea) e lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda). As pragas de área foliar e que atacam a 

espiga são controladas através da genética e do monitoramento da área, identificando a praga 

e buscando a melhor forma para seu controle (Valicente, 2008). 

Para o controle dos insetos pragas o produtor pode realizar vários métodos, sendo 

controle químico, que é o mais comum, controle biológico, controle cultural, e controle 

genético. Controle químico é quando ocorre o uso de agrotóxicos aplicados diretamente sobre 

o inseto praga, em concentrações adequadas para causar sua morte. Controle biológico 

consiste na regulação da população do inseto praga através de inimigos naturais (parasitoides, 

predadores e patógenos). Controle cultural consiste no emprego de práticas culturais. Controle 

genético consiste no uso de plantas transgênicas que apresentam em seu genoma proteínas ou 

enzimas capazes de promover tolerância a insetos pragas específicos.    

Para o controle de algumas pragas o hibrido 2B810 apresenta a tecnologia Power Core 

que possui 3 modos de ação efetivos, proporcionados pela presença de 3 proteínas 

inseticidas (Cry1F, Cry1A.105, Cry2Ab2) que conferem excelente controle de lepidópteros e 

controle superior em lagartas de solo. E ainda controle efetivo das principais pragas do 

milho como lagarta-do-cartucho, broca-do-colmo, lagarta-da-espiga, lagarta-elasmo, lagarta-

rosca e lagarta-das-vagens.  

Para o controle de alguns insetos pragas o produtor pode adotar o método de controle 

cultural, fazendo rotação de culturas, aração do solo, plantio na época correta, eliminar plantas 

hospedeiras e outros. Desse modo o produtor evita o uso demasiado de agrotóxico sobre o 

solo (controle químico), conservando o meio ambiente e evitando possíveis resistências dos 

insetos pragas.  

O produtor apenas utilizara o método de controle químico se for identificado através 

dos monitoramentos a presença do inseto praga em sua lavoura e este atingir o nível de dano 

econômico, sendo necessária aplicação. Recomenda-se que o produtor utilize inseticidas dos 

grupos químicos Imidacloprido, Beta-ciflutrina, Neonicotinoide, Piretroide, metilcarbamato 

de oxima pois estes tem mostrado maior eficiência de controle. 
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4.7.2.7 Manejo de doenças 

 

As doenças constituem na atualidade um dos principais fatores limitantes da 

produtividade e tem sido causa de grandes preocupações nos agentes envolvidos no 

agronegócio da cultura do milho no Brasil. Relatos de perdas na produtividade por causa de 

patógenos tem sido frequentes nas principais regiões produtoras do país. 

As principais medidas recomendadas para o manejo de doenças na cultura do milho 

são 6, entre elas está a utilização de cultivares resistentes, realização do plantio em época 

adequada de modo a evitar que os períodos críticos para a cultura não coincidam com 

condições ambientais mais favoráveis ao desenvolvimento da doença, utilização de sementes 

de boa qualidade e tratadas com fungicidas, utilização da rotação com culturas não 

suscetíveis, rotação de cultivares, manejo adequado da lavoura através de adubação 

equilibrada, população adequada, controle de pragas e plantas invasoras, e colheita na época 

certa. Essas medidas contribuem para reduzir o potencial do inóculo dos patógenos da lavoura 

e aumentar a durabilidade e estabilidade da resistência genética das cultivares comercias. 

Para reduzir a incidência de doenças na propriedade Sítio São Benedito recomenda-se 

que o produtor analise o histórico de doenças da região e escolha uma cultivar que apresente 

resistência a essas doenças. Realizar tratamento de sementes com fungicidas e rotação de 

culturas.   

Recomenda-se ao produtor realizar uma aplicação preventiva do produto NATIVO da 

empresa Bayer, fungicida mesostêmico e sistêmico dos grupos químicos Estrobilurina e 

Triazol, sua dosagem deve ser de acordo com o recomendado na bula, de 700ml por hectare, 

usando volume de calda de 200L por hectare. A aplicação deve ser feita no estádio vegetativo 

V8, a partir da aplicação o produtor deve acompanhar a lavoura e se ocorrer a presença de 

doenças realizar uma segunda aplicação do mesmo produto. 

 

4.7.2.8 Colheita  

 

O milho está pronto para ser colhido a partir da maturidade fisiológica do grão, o que 

acontece no momento em que 50% das sementes da espiga apresentam pequena mancha preta 

no ponto de inserção destas com o sabugo. Deve ser iniciada quando o teor de umidade estiver 

entre 18 e 20%. A colhedora deverá ser regulada conforme as condições em que a lavoura se 
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apresentar, lembrando que a regulagem deve ser de modo a proporcionar a menor perda de 

grãos possível. 

 

4.7.2.9 Custos  

 

Para se implantar a cultura de milho verão fez-se uma previsão de quanto o produtor 

irá gastar se seguir as orientações deste trabalho. Os custos estão ilustrados na Tabela 13: 

 

Tabela 13 - Previsão de custo para implantação de milho safra 2017/2018. 

 Especificação R$/ha  Em % 

1 Custos Variáveis    

1.1 Despesas com máquinas, implementos e utensílios  39,62 1,85 

1.2 Despesas com manutenção de benfeitorias 1,67 0,08 

1.3 Mão de obra temporária 0,00 0,00 

1.4 Insumos   

1.4.1 Sementes 600,00 28,04 

1.4.2 Fertilizantes e corretivos 708,40 33,10 

1.4.3 Agrotóxicos  442,50 20,68 

1.5 Seguros de produção 90,45 4,22 

A Total dos Custos Variáveis  1.882,64 87,98 

2 Custos Fixos   

2.1 Depreciação – D   

2.1.1 Máquinas e Implementos 183,80 8,59 

2.1.2 Benfeitorias e Instalações  4,55 0,21 

2.2 Seguros, Taxas e Impostos    

2.2.1 Máquinas e Implementos 50,60 2,36 

2.2.2 Benfeitorias e Instalações  0,00 0,00 
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2.3 Luz 18,09 0,85 

B Total dos Custos Fixos 257,04 12,01 

C Custo Total de Produção (A+B) 2.139,68 100 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4.7.3 Milho segunda Safra 2018 

 

Após a colheita da soja no talhão 2 será realizado dessecação da área para 

posteriormente realizar o plantio do milho segunda safra. 

Será realizado plantio de milho para manter a rentabilidade do produtor no período do 

inverno, mesmo sendo uma cultura com custo de implantação elevado o produtor teve bons 

resultados, e em relação a outras culturas recomendadas para o inverno esta é a que apresenta 

melhor custo benefício.  

 

4.7.3.1 Cultivar  

 

A variedade recomendada para o plantio do milho segunda safra 2018 no talhão TH 2 

foi o hibrido 2B633 PW, recomendado para a região onde localiza o Sítio São Benedito. 

Apresenta ciclo de 160 dias até a colheita dos grãos a 20% de umidade. 

As características do hibrido são planta com médio porte, com até 2,15m de altura, 

altura da espiga até 1,15m e arquitetura semiereta. Colmo com alta resistência física e média 

sanidade. Raiz com alta resistência física. Espiga de formato cilíndrico, de fácil debulha e 

bom empalhamento.  Grão de coloração amarelo alaranjado e textura semidura.  

Possui tecnologia PW (Power Core) com 3 modos de ação efetivos, proporcionados 

pela presença de 3 proteínas inseticidas (Cry1F, Cry1A.105, Cry2Ab2) que conferem 

excelente controle de lepidópteros e principais lagartas do milho. Possui tolerância a alguns 

herbicidas sendo eles Sanson 40sc, Callisto, Accent e Soberan. E moderada resistência a 

algumas doenças, sendo elas Cercosporiose (Cercospora zeae-maydis), Ferrugem Polissora 

(Puccinia polysora Underw.), Ferrugem Comum (Puccinia sorghi), Mancha foliar de 

Phaeosphaeria (Phaeosphaeria maydis), Mancha de Bipolaris (Bipolaris maydis), 

Helmintosporiose (Exserohilum turcicum) e Mancha foliar de diplodia (Stenocarpella 

macrospora). 
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Sua época de plantio é de 15 de janeiro a 15 de março, recomenda-se que o produtor 

realize dentro desse intervalo sem ultrapassar pois aumenta o risco climático. A população 

deve ser de 56.000 mil plantas por hectare de 15 de janeiro a 15 de fevereiro, e de 15 de 

fevereiro a 15 de março aumentar para 60.000 mil plantas por hectare. Com 2,5 e 2,7 plantas 

por metro linear respectivamente. 

 

4.7.3.2 Tratamento de Sementes 

 

O tratamento de sementes oferece garantia de melhor estabelecimento da população de 

plantas por controlar patógenos e pragas, sendo assim este será feito com fungicida e 

inseticida. 

O produto para o tratamento das sementes pode-se utilizar o mesmo usado no milho 

verão, com mesma dose. 

 

4.7.3.3 Adubação  

 

A adubação recomendada para o plantio de milho segunda safra 2018 será de 

manutenção ou adubação de produção, fornecendo a quantidade de nutrientes que serão 

extraídas pela planta para produção. Desse modo para uma ótima produção de grãos de 

aproximadamente 7000 kg por hectare será necessário a aplicação de 70kg de N, 40kg de 

P2O5 e 30 kg de K2O por hectare. 

Não será possível atender essa demanda de nutrientes em apenas uma aplicação, desse 

modo será dividida em duas aplicações, sendo uma no plantio e outra por cobertura.  

No plantio será usado um fertilizante formulado 10-20-15, que fornece 10kg de N, 

20kg de P2O5 e 15 kg de K2O a cada 100kg do fertilizante aplicado. Será usada a dose de 200 

kg do fertilizante por hectare junto ao plantio. Desse modo atenderá as necessidades dos 

nutrientes Fósforo e Potássio, o Nitrogênio será suprido através da aplicação em cobertura 
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4.7.3.4 Adubação de Cobertura 

 

Para atender as exigências nutricionais da cultura do milho será necessária a aplicação 

de outro fertilizante, assim atenderá as exigências do nutriente Nitrogênio. 

O fertilizante recomendado é a Ureia que fornece 45 kg Nitrogênio para cada 100 kg 

de fertilizante aplicado. A aplicação será feita em apenas uma etapa, e será efetuada quando a 

cultura atingir o estádio vegetativo V4. A dose recomendada é de 110 kg do fertilizante por 

hectare. 

 

4.7.3.5 Controle de Plantas Invasoras  

 

Para o controle das plantas invasoras na cultura do milho de segunda safra o produtor 

pode usar os mesmos métodos recomendados para o cultivo de soja e milho verão, como já 

foram citados acima.  

Como já constado anteriormente o produtor tem observado certa resistência das 

plantas invasoras ao herbicida do grupo químico glifosato, desse modo recomenda-se que o 

produtor faça rotação de grupos químicos de herbicidas. Aumentando a eficiência de controle 

e reduzir resistência das plantas.  

Para a dessecação da área em pré-plantio o produtor pode utilizar dois produtos, 

ambos já citados para a dessecação pré-plantio de milho verão, sendo eles Aurora e Atrazina 

500. Não será necessário o uso de Verdict, pois este é usado para controle de milho 

voluntario, e nesse caso a cultura antecessora foi a soja verão.  

Para o controle de plantas invasoras que surgirem durante o desenvolvimento do 

milho, pode-se usar os mesmos produtos citados no cultivo de milho verão, sendo eles 

Soberan e Libert Link. 

 

4.7.3.6 Controle de Pragas  

 

A cultura de milho está sujeita, durante todo o seu ciclo, ao ataque de diferentes 

espécies de insetos praga. O inseto é definido como praga aquele que causa dano e redução da 

produção, trazendo prejuízo econômico. É importante identificar o que é praga primaria, o 

que é praga secundaria e o que é inimigo natural antes de tomar medidas de controle.  
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Para o controle de algumas pragas o hibrido 2B633 PW apresenta a tecnologia Power 

Core que possui 3 modos de ação efetivos, proporcionados pela presença de 3 proteínas 

inseticidas (Cry1F, Cry1A.105, Cry2Ab2) que conferem excelente controle de lepidópteros e 

controle superior em lagartas de solo. E ainda controle efetivo das principais pragas do 

milho como lagarta-do-cartucho, broca-do-colmo, lagarta-da-espiga, lagarta-elasmo, lagarta-

rosca e lagarta-das-vagens.  

Para o controle das pragas do milho segunda safra, o produtor pode realizar os 

mesmos métodos utilizados no cultivo de milho verão como já citato acima. Levando sempre 

em consideração os princípios de Manejo Integrado de Pragas e nível de dano econômico da 

praga. 

O produtor deve lembrar que apenas utilizara o método de controle químico se for 

identificado através dos monitoramentos a presença do inseto praga em sua lavoura e este 

atingir o nível de dano econômico, sendo necessária aplicação. Recomenda-se que o produtor 

utilize inseticidas dos grupos químicos Imidacloprido, Beta-ciflutrina, Neonicotinoide, 

Piretroide, metilcarbamato de oxima pois estes tem mostrado maior eficiência de controle. 

 

4.7.3.7 Controle de Doenças  

 

Como citado anteriormente as doenças constituem na atualidade um dos principais 

fatores limitantes da produtividade e tem sido causa de grandes preocupações nos agentes 

envolvidos no agronegócio da cultura do milho no Brasil. Relatos de perdas na produtividade 

por causa de patógenos tem sido frequentes nas principais regiões produtoras do país. 

As medidas recomendadas para o manejo de doenças na cultura do milho segunda 

safra são as mesmas citadas para o manejo de milho verão, como já citadas acima. São 

medidas que contribuem para reduzir o potencial do inóculo dos patógenos da lavoura e 

aumentar a durabilidade e estabilidade da resistência genética das cultivares comercias. 

Para o milho segunda safra o produtor pode realizar a mesma recomendação indicada 

para o milho verão. Mesmo sendo cultivado em época diferente os métodos são os mesmos o 

que pode alterar é a doença que ocorrera no campo. 

Recomenda-se que o produtor analise o histórico de doenças da região e escolha uma 

cultivar que apresente resistência a essas doenças. Realizar tratamento de sementes com 

fungicidas e rotação de culturas. Mesmo sendo cultivado em época diferente os métodos são 

os mesmos o que pode alterar é a doença que ocorrera no campo. 
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Recomenda-se ao produtor realizar uma aplicação preventiva do produto NATIVO da 

empresa Bayer, mesmo produto utilizado para o milho verão, por ser de menor custo e um 

produto que atinge uma grande gama de doenças da cultura do milho. É fungicida 

mesostêmico e sistêmico dos grupos químicos Estrobilurina e Triazol, sua dosagem deve ser 

de acordo com o recomendado na bula, de 700ml por hectare, usando volume de calda de 

200L por hectare. A aplicação deve ser feita no estádio vegetativo V8, a partir da aplicação o 

produtor deve acompanhar a lavoura e se ocorrer a presença de doenças realizar uma segunda 

aplicação do mesmo produto. 

 

4.7.3.8 Colheita  

 

O milho está pronto para ser colhido a partir da maturidade fisiológica do grão, o que 

acontece no momento em que 50% das sementes da espiga apresentam pequena mancha preta 

no ponto de inserção destas com o sabugo. Deve ser iniciada quando o teor de umidade estiver 

entre 18 e 20%. A colhedora deverá ser regulada conforme as condições em que a lavoura se 

apresentar, lembrando que a regulagem deve ser de modo a proporcionar a menor perda de 

grãos possível. 

 

4.7.3.9 Custos 

 

Para se implantar a cultura de milho segunda safra fez-se uma previsão de quanto o 

produtor irá gastar se seguir as orientações deste trabalho. Os custos estão ilustrados na 

Tabela 14: 

 

Tabela 14 - Previsão de custo para implantação de milho segunda safra. 

 Especificação R$/ha  Em % 

1 Custos Variáveis    

1.1 Despesas com máquinas, implementos e utensílios  95,07 5,17 

1.2 Despesas com manutenção de benfeitorias 4,04 0,22 

1.3 Mão de obra temporária 0,00 0,00 
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1.4 Insumos   

1.4.1 Sementes 600,00 32,63 

1.4.2 Fertilizantes e corretivos 349,80 19,02 

1.4.3 Agrotóxicos  442,50 24,06 

1.5 Seguros de produção 90,45 4,92 

A Total dos Custos Variáveis  1.581,86 86,02 

2 Custos Fixos   

2.1 Depreciação – D   

2.1.1 Máquinas e Implementos 183,80 10,00 

2.1.2 Benfeitorias e Instalações  4,55 0,25 

2.2 Seguros, Taxas e Impostos    

2.2.1 Máquinas e Implementos 50,60 2,75 

2.2.2 Benfeitorias e Instalações  0,00 0,00 

2.3 Luz 18,09 0,98 

B Total dos Custos Fixos 257,04 13,98 

C Custo Total de Produção (A+B) 1.838,90 100 

Fonte: elaborado pelo autor. 

 

4.7.4 Milho segunda safra em consórcio com Brachiaria  

 

O cultivo de plantas em consórcio é praticado há séculos com o objetivo de obter o 

máximo de benefícios dos recursos disponíveis. O consórcio de culturas (Fig. 1) é 

caracterizado pela maximização de espaço mediante o cultivo simultâneo, num mesmo local, 

de duas ou mais espécies com diferentes características quanto à sua arquitetura vegetal, 

hábitos de crescimento e fisiologia. As plantas podem ser semeadas ou plantadas ao mesmo 

tempo ou terem época de implantação levemente defasada, mas compartilham dos mesmos 

recursos ambientais durante grande parte de seus ciclos de vida (EMBRAPA, 2010).  

O consorcio de culturas proporciona muitos benefícios como auxilio no controle de 

plantas invasoras e promove cobertura ao solo durante o maior período de tempo possível, e 
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muitos outros. No caso do milho-brachiaria é um dos mais usados atualmente, em que a 

brachiaria não interfere tanto no desenvolvimento do milho, e permanece após a colheita do 

mesmo, protegendo o solo até o momento de sua dessecação para o plantio de verão. 

 

4.7.4.1 Cultivar de milho  

 

A cultivar recomendada para o cultivo do milho em consorcio com brachiaria no 

talhão TH 1 será a mesma usada no cultivo de milho segunda safra recomendada acima. A 

variedade recomendada foi o hibrido 2B633 PW, recomendado para a região onde localiza o 

Sítio São Benedito. Apresenta ciclo de 160 dias até a colheita dos grãos a 20% de umidade. 

Para o plantio em consócio a melhor época de semeadura é de 15 de fevereiro a 15 de 

março, assim a brachiaria formara uma boa massa e não afetara tanto o milho. A população 

indicada é de 65.000 mil plantas por hectare totalizando 2,9 plantas por metro linear. 

População um pouco acima do indicado para estimular uma maior altura de planta e maior 

altura de inserção da espiga, facilitando a colheita, e a forrageira tem seu crescimento um 

pouco reduzido. Não ocorrera diminuição da produção da área, apenas diminuição da 

produtividade por planta, que é compensada pelo incremento da população. 

 

4.7.4.2 Tratamento de Sementes  

 

O tratamento de sementes oferece garantia de melhor estabelecimento da população de 

plantas por controlar patógenos e pragas, sendo assim este será feito com fungicida e 

inseticida. 

O produto para o tratamento das sementes recomenda-se utilizar o mesmo usado no 

milho verão e no milho segunda safra, com mesma dose. 

 

4.7.4.3 Adubação  

 

A adubação recomendada para o plantio de milho segunda safra em consórcio com 

brachiaria, será de manutenção ou adubação de produção, fornecendo a quantidade de 

nutrientes que serão extraídas pela planta para produção. Desse modo para uma ótima 
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produção de grãos de aproximadamente 5000 kg por hectare será necessário a aplicação de 50 

kg de N, 20 kg de P2O5 e 10 kg de K2O por hectare. Devido ao consorcio recomenda-se uma 

baixa adubação pois uma parte será consumida pela brachiaria, assim diminuirá a produção do 

milho.   

Não será possível atender essa demanda de nutrientes em apenas uma aplicação, desse 

modo será dividida em duas aplicações, sendo uma no plantio e a outra por cobertura.  

No plantio será usado um fertilizante formulado 08-20-10, que fornece 8 kg de N, 20 

kg de P2O5 e 10 kg de K2O a cada 100kg do fertilizante aplicado. Será usada a dose de 100 kg 

do fertilizante por hectare junto ao plantio. Desse modo atenderá as necessidades de Fósforo e 

Potássio da cultura, o nitrogênio será suprido através da aplicação em cobertura. 

 

4.7.4.4 Adubação por Cobertura 

 

Para atender as exigências nutricionais da cultura do milho será necessária a aplicação 

de outro fertilizante, assim atenderá as exigências do nutriente Nitrogênio. 

O fertilizante recomendado é a Ureia que fornece 45 kg Nitrogênio para cada 100 kg 

de fertilizante aplicado. A aplicação será feita em apenas uma etapa, e será efetuada quando a 

cultura atingir o estádio vegetativo V4. A dose recomendada é de 100 kg do fertilizante por 

hectare. Nesse estádio vegetativo a brachiaria estará iniciando o processo de emergência e não 

conseguirá absorver grandes quantidades de N.  

 

4.7.4.5 Controle de Plantas Invasoras  

 

Para o controle das plantas invasoras na cultura do milho de segunda safra em 

consórcio com brachiaria o produtor reduzira o manejo, pois a brachiaria produz alta 

cobertura sobre o solo de modo que abafara grande parte das plantas invasoras.  

O controle das plantas invasoras presentes deve ser feito antes do plantio da brachiaria, 

pois a maioria dos herbicidas podem afetar seu desenvolvimento ou causar sua morte. Desse 

modo o produtor deve fazer a dessecação da área em pré-plantio para eliminar as plantas 

invasoras presentes, após o plantio não será realizada nenhuma aplicação para controle de 

plantas invasoras, apenas uma aplicação para retardar o crescimento da brachiaria. 
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Para a dessecação pré-plantio plantio o produtor pode utilizar os mesmos produtos e 

suas respectivas doses usadas para a dessecação do milho segunda safra, sendo eles Aurora e 

Atrazina. 

Após o plantio do milho e da brachiaria, o produtor não fara nenhuma aplicação para 

controle das plantas invasoras como já dito anteriormente, apenas uma aplicação para retardar 

o desenvolvimento da brachiaria. Esta aplicação deve ser feita quando a brachiaria atingir 

certa de 0,50 m de altura, o produto usado é o Atrazina, porém com sua dose reduzida pela 

metade para apenas reduzir o crescimento da brachiaria e não causar sua morte. 

 

4.7.4.6 Controle de Pragas  

 

A cultura de milho está sujeita, durante todo o seu ciclo, ao ataque de diferentes 

espécies de insetos praga. O inseto é definido como praga aquele que causa dano e redução da 

produção, trazendo prejuízo econômico. É importante identificar o que é praga primaria, o 

que é praga secundaria e o que é inimigo natural antes de tomar medidas de controle.  

Para o controle de algumas pragas o hibrido 2B633 PW apresenta a tecnologia Power 

Core que possui 3 modos de ação efetivos, proporcionados pela presença de 3 proteínas 

inseticidas (Cry1F, Cry1A.105, Cry2Ab2) que conferem excelente controle de lepidópteros e 

controle superior em lagartas de solo. E ainda controle efetivo das principais pragas do 

milho como lagarta-do-cartucho, broca-do-colmo, lagarta-da-espiga, lagarta-elasmo, lagarta-

rosca e lagarta-das-vagens.  

Para o controle das pragas do milho segunda safra em consórcio com brachiaria, o 

produtor pode realizar os mesmos métodos utilizados no cultivo de milho verão e milho 

segunda safra solteiro, como já citato acima. Levando sempre em consideração os princípios 

de Manejo Integrado de Pragas e nível de dano econômico da praga. 

O produtor deve lembrar que apenas utilizara o método de controle químico se for 

identificado através dos monitoramentos a presença do inseto praga em sua lavoura e este 

atingir o nível de dano econômico, sendo necessária aplicação. Recomenda-se que o produtor 

utilize inseticidas dos grupos químicos Imidacloprido, Beta-ciflutrina, Neonicotinoide, 

Piretroide, metilcarbamato de oxima pois estes tem mostrado maior eficiência de controle. 
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4.7.4.7 Controle de Doenças  

 

Como citado anteriormente as doenças constituem na atualidade um dos principais 

fatores limitantes da produtividade e tem sido causa de grandes preocupações nos agentes 

envolvidos no agronegócio da cultura do milho no Brasil. Relatos de perdas na produtividade 

por causa de patógenos tem sido frequentes nas principais regiões produtoras do país. 

As medidas recomendadas para o manejo de doenças na cultura do milho segunda 

safra em consórcio com brachiaria são as mesmas citadas para o manejo de milho verão e 

milho segunda safra solteiro, como já citadas acima. São medidas que contribuem para reduzir 

o potencial do inóculo dos patógenos da lavoura e aumentar a durabilidade e estabilidade da 

resistência genética das cultivares comercias. 

Recomenda-se ao produtor realizar uma aplicação preventiva do produto NATIVO da 

empresa Bayer, mesmo produto utilizado para o milho verão e milho segunda safra solteiro, 

por ser de menor custo e um produto que atinge uma grande gama de doenças da cultura do 

milho. É fungicida mesostêmico e sistêmico dos grupos químicos Estrobilurina e Triazol, sua 

dosagem deve ser de acordo com o recomendado na bula, de 700ml por hectare, usando 

volume de calda de 200L por hectare. A aplicação deve ser feita no estádio vegetativo V8, a 

partir da aplicação o produtor deve acompanhar a lavoura e se ocorrer a presença de doenças 

realizar uma segunda aplicação do mesmo produto. 

 

4.7.4.8 Colheita  

 

O milho está pronto para ser colhido a partir da maturidade fisiológica do grão, o que 

acontece no momento em que 50% das sementes da espiga apresentam pequena mancha preta 

no ponto de inserção destas com o sabugo. Deve ser iniciada quando o teor de umidade estiver 

entre 18 e 20%. A colhedora deverá ser regulada conforme as condições em que a lavoura se 

apresentar, lembrando que a regulagem deve ser de modo a proporcionar a menor perda de 

grãos possível. A velocidade de colheita deve ser reduzida para 5,5 km/h e o operador deve 

atentar-se para a altura da plataforma devido ao consórcio com a brachiaria. 
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4.7.4.9 Cultivar de Brachiaria  

 

A brachiaria escolhida para usar no consórcio com milho segunda safra foi a Convert 

HD 364 da empresa Dow Agrosciences, é um híbrido tetraploide, perene, de crescimento 

semiereto, que pode alcançar até 1 m de altura sem incluir a inflorescência. Seus talos de 

coloração verde intenso e cilíndricos, pubescentes e vigorosos, com 55 a 80 cm de 

comprimento. As folhas com aproximadamente 3,8 cm de largura também possuem coloração 

verde intenso e abundante, pubescência em ambos os lados da lâmina. A inflorescência é uma 

panícula com 4 a 6 racimos, com fileira dupla de espiguetas, que tem aproximadamente 5 mm 

de comprimento e 2 mm de largura. O sistema radicular é profundo e ramificado podendo 

chegar a 1,50 m de profundidade. Maior densidade e volume de massa foliar. 

Apresenta ampla adaptação edafoclimática, tolerância ao frio, geadas e queimadas, 

resistência a cigarrinhas das pastagens e a maioria das espécies de lagartas. Resistencia a 

longos períodos de seca e altas temperaturas. 

É uma semente 100% incrustada (peletização) que melhoram a fluidez, aumentam o 

peso, fornecem alguns nutrientes e protegem contra ação de predadores. A peletização é de 

natureza higroscópica, favorecendo portanto o fornecimento da umidade adequada à semente 

no processo de germinação.  

A semeadura será feita pouco antes do plantio do milho, será feita a lanço. 

Recomenda-se que o produtor utilize 4 kg por hectares de sementes. Após lançar as sementes 

sobre o solo inicia-se o plantio do milho que ao revolver o solo estará cobrindo as sementes 

de brachiaria. A emergência das plântulas de brachiaria será observada de 7 a 10 dias depois 

do plantio devido ao incrustamento, desse modo o milho terá vantagem sobre a brachiaria.  

Não será necessária adubação, manejo de pragas, doenças ou plantas invasoras e 

tratamento de sementes pois o objetivo da brachiaria é adubação verde e fornecimento de 

matéria orgânica para a cultura posterior. Assim como também não ocorrerá colheita.  

 

4.7.4.10 Custos 

 

Para se implantas a cultura de milho segunda safra em consórcio com Brachiaria fez-

se uma previsão de quanto o produtor irá gastar se seguir as orientações deste trabalho. Os 

custos estão ilustrados na Tabela 15. 
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Tabela 15 - Previsão de custo para implantação de milho segunda safra em consórcio com 

brachiaria. 

 Especificação R$/ha  Em % 

1 Custos Variáveis    

1.1 Despesas com máquinas, implementos e utensílios  101,57 5,45 

1.2 Despesas com manutenção de benfeitorias 4,33 0,23 

1.3 Mão de obra temporária 0,00 0,00 

1.4 Insumos   

1.4.1 Sementes 792,29 42,50 

1.4.2 Fertilizantes e corretivos 228,00 12,23 

1.4.3 Agrotóxicos  390,67 20,95 

1.5 Seguros de produção 90,45 4,85 

A Total dos Custos Variáveis  1.607,31 86,21 

2 Custos Fixos   

2.1 Depreciação – D   

2.1.1 Máquinas e Implementos 183,80 9,86 

2.1.2 Benfeitorias e Instalações  4,55 0,24 

2.2 Seguros, Taxas e Impostos - S   

2.2.1 Máquinas e Implementos 50,60 2,71 

2.2.2 Benfeitorias e Instalações  0,00 0,00 

2.3 Luz 18,09 0,97 

B Total dos Custos Fixos 257,04 13,79 

C Custo Total de Produção (A+B) 1.864,35 100 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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4.7.5 Crotalária  

 

O uso de adubação verde no sistema de rotação de culturas tem como objetivo além do 

incremento de mátria orgânica no solo e descompactação de solo, é o controle de pragas e 

doenças através da eliminação ou supressão do substrato para o inseto ou patógeno. A 

ausência dos resíduos da planta anual cultivada leva à redução populacional ou erradicação 

dos organismos de uma determinada época do ano.  

A espécie de crotalária escolhida para a adubação verde do talhão 1 foi a Crotalária 

spectabilis Roth. Em geral as crotalárias são plantas anuais, eretas, arbustivas, de crescimento 

determinado, com sementes do tamanho reduzido e formato de rim, possui raiz pivotante 

profunda podendo romper camadas compactadas. São bem adaptadas a solos com textura 

arenosa e baixa fertilidade o que proporcionam alto rendimento para as culturas sucessoras.  

A planta pode chegar até 1,5m de altura, seu ciclo até o florescimento é de 90 a 100 

dias. Proporciona de 20 a 30 toneladas de massa verde por hectare e fixa no solo de 60 a 120 

kg por hectare de Nitrogênio. 

Devido ao plantio ser realizado de março a maio será necessário um maior uso de 

sementes para compensar as perdas de massa pelas baixas temperaturas. O plantio será 

realizado no final de abril, será realizado à lanço com 20 kg de sementes por hectare, após a 

semeadura o produtor deve passar a grade niveladora com abertura 1, para apenas cobrir as 

sementes de crotalária. 

Devido seu objetivo ser a adubação verde, não será realizado nenhum tipo de manejo 

na área.  

Na tabela 16 temos ilustrado a previsão para o custo de implantação da crotalária. 
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Tabela 16 - Previsão de custo para implantação da crotalária. 

Descrição Quantidade Quantidade 

Total 

Preço Unitário Preço Total 

Sementes Kg/ha Kg R$/ha R$ 

Crotalária 20,00 200,00 280,00 2.800,00 

Combustível  L/ha Litros R$/ha R$ 

Diesel 9,75 98,85 26,81 271,83 

Total/R$ - - - 3.071,83 

Total/Ha - - - 307,18 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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5 CONCLUSÃO  

 

O trabalho realizado no Sítio São Benedito teve como finalidade observar os diferentes 

processos que fazem parte de todo o sistema de produção da propriedade em estudo e a partir 

disso realizar o levantamento de todos os dados da propriedade, diagnosticar a situação geral 

detectando os pontos positivos e negativos da propriedade e consequentemente realizar um 

planejamento. Assim procurando mostrar ao produtor soluções que possam vir a corrigir esses 

problemas encontrados. 

Com a realização do trabalho, conclui-se que uma propriedade quando bem conduzida 

e planejada pode apresentar uma alta rentabilidade e um menor dano ao meio ambiente. 

Modificações no sistema de manejo da cultura podem melhorar sua produção, diminuir os 

custos da lavoura, aumentar a eficiência de aplicações de agrotóxicos e também melhorar as 

condições de solo da propriedade.  

A propriedade em estudo mostrou ter um alto potencial produtivo, que pode mostrar 

esta produção realizando as indicações deste trabalho, procurando sempre o incremento de 

novas tecnologias para otimização e eficiência nas atividades da lavoura. 
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