
 
UNICESUMAR- CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS TECNOLÓGICAS E AGRÁRIAS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM AGRONOMIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DO SÍTIO SÃO PAULO, NO 

MUNICÍPIO DE IVATUBA-PR 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

JOSÉ LEONARDO MORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ- PR 

2018 



 

 

JOSÉ LEONARDO MORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEVANTAMENTO, DIAGNÓSTICO E PLANEJAMENTO DO SÍTIO SÃO PAULO, NO 

MUNICÍPIO DE IVATUBA-PR 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso de graduação apresentado ao Centro de 

Ciências Exatas Tecnológicas e Agrárias da UNICESUMAR– Centro 

Universitário de Maringá, como requisito parcial para obtenção do título 

de Bacharel em Agronomia, sob orientação da Prof. Dra. Francielli 

Gasparotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ- PR 

2018 



 



 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço primeiramente a DEUS pelo dom da vida, por saúde e sabedoria para enfrentar, 

com coragem, os desafios, e pela benção e proteção, sempre guiando meus passos, em todos os 

momentos. 

Aos meus Pais, Maria Denize Martire Mori e Carlos Alberto Mori (in memoria), que me 

deram carinho, amor e educação, sempre estiveram ao meu lado, que fizeram despertar em mim a 

paixão pela agricultura e sempre me apoiaram em minha formação. 

Aos meus irmãos, Jean Carlos Mori e Julío Cezar Mori, pela companhia e parceria durante 

todo o período do curso de Agronomia, segurando sempre as pontar na lavoura da família. 

Agradeço, também, a todos os professores que compartilharam seu conhecimento e 

experiências de vida, em especial, agradeço à minha orientadora, Prof. Dra. Francielli Gasparotto, 

que me orientou em cada etapa deste trabalho. 

Aos meus colegas e amigos de curso, pois juntos trilhamos uma etapa importante de nossas 

vidas. E que continuemos firmes nas amizades constituídas nesses anos, a turma do Rolo e da 

Confusão, Eduardo Venâncio, Rafael Henrique, Leandra Sambati, Crystal Resende e Everson 

Moreira. E a todos que, com boa intenção, colaboraram para a realização e a finalização deste 

trabalho. 

Gostaria, também, de agradecer as famílias Caobianco e Gasparelli, em especial ao Gustavo 

Gasparelli e ao Sr. Valdomiro Caobianco, que fizeram a gentileza de ceder a área para os estudos 

apresentados neste trabalho. Agradeço, também, aos Engenheiros Agrônomos Vitor Paralo e 

Marcelo Gomes, que colaboraram com as informações técnicas. 

A todos o meu muito OBRIGADO. 

 

 

 

  



 

 

RESUMO 

 

 

MORI, José Leonardo. Levantamento, diagnóstico e planejamento do Sítio São Paulo, no 

município de Ivatuba-PR. 2018. 112 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Agronomia) - 

UNICESUMAR– Centro Universitário de Maringá, Maringá- PR, 2018. 

 

 

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

Sítio São Paulo, de forma a analisar e explicar os procedimentos de cada atividade realizada na 

propriedade. A propriedade está localizada no município de Ivatuba, Região Noroeste do Estado 

do Paraná, tendo área total de 42,83 hectares.  No Sítio São Paulo, realiza-se o cultivo de soja 

primeira safra e milho como segunda safra. Neste contexto, todos os dados referentes ao clima da 

região foram levantados, quanto a localização da propriedade e seus recursos disponíveis, há o uso 

das terras, maquinários e as atividades realizadas. Foram diagnosticados diversos problemas, como 

a conservação e a fertilidade do solo e a aplicação de agroquímicos sem critérios técnicos. Após a 

realização do diagnóstico, procedeu-se a realização do planejamento da área, visando corrigir os 

pontos falhos com a implantação de novas tecnologias, com o intuito de melhorar o manejo das 

culturas, a gestão dos custos, em busca de maiores rendimentos e em proporcionar uma melhora 

em sua condição de vida ao produtor. Com tudo, o planejamento elaborado ao produtor, mostrou-

se que com a informação técnica pode-se melhorar a lucratividade na propriedade, como também 

na qualidade de trabalho das pessoas na execução das atividades realizadas na propriedade, e que 

o produtor obterá um melhor custo benefício na implantação do sistema de cultivo implantado. 

 

Palavras-chaves: Informação técnicas. Análise Econômica. Manejo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O aumento da população humana e da produção de animais acarretou na necessidade de 

aumentar a produção de alimentos, para que dessa forma, toda essa superpopulação possa ser 

alimentada e assistida, assim, sendo se faz necessário produzir mais com praticamente a mesma 

quantidade de áreas exploradas. 

A agricultura, responsável pela produção desses alimentos, envolve todo um sistema 

produtivo chamado de agronegócio, nele é apresentado um dos elos da cadeia produtiva, a produção 

primária, ou seja, dentro da porteira. Além da produção primária, o agronegócio envolve a indústria 

de insumos, máquinas e a oferta de serviços, como a indústria de processamento, ou seja, a 

agroindústria e a comercialização direta ou após o processamento, diretamente ligada aos 

consumidores. Pelas suas particularidades, a agricultura empresarial e a agricultura familiar podem 

ser tratadas separadamente sem, no entanto, que as visões relacionadas as diferentes formas de 

manejos sejam consideradas. 

Desta forma, com a necessidade de alimentar a população mundial, o papel do Engenheiro 

Agrônomo se tornou imprescindível, como um profissional de fundamental valor no 

desenvolvimento social, técnico e econômico na produção de alimentos e na comercialização 

agrícola. Assim, o presente trabalho de conclusão de curso é um meio de treinamento do que se vai 

realizar profissionalmente, no qual se coloca em prática parte do conhecimento adquirido ao longo 

dos anos da graduação. 

Diante disso, este trabalho de conclusão de curso foi realizado na propriedade Sítio São 

Paulo, localizado no município de Ivatuba, no Paraná, tendo como o proprietário Sr. Claudinei 

Alberto Gasparelli e seu sócio e conducente da propriedade Sr. Valdomiro Caobianco, que 

oportunizou o estudo da área em que foi realizado o levantamento e as análises das informações 

referentes ao processo de produção, e a partir dessas informações, foram realizadas recomendações 

e adequações dos pontos fracos presentes no meio de produção para que o produtor e a propriedade 

alcançasse um maior crescimento no aspecto social, econômico e ambiental, portanto, o 

planejamento realizado com base nas informações coletadas na etapa de levantamento e 

diagnósticos, espera-se que com o planejamento realizado na propriedade e o produtor possa atingir 

seus objetivos. 
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2 LEVANTAMENTO 

 

2.1 PROPRIEDADE 

 

O Sítio São Paulo, propriedade estudada nesse trabalho, pertence à família Caobianco 

Gasparelli e conta com uma área de 42,84 hectares, ou 17,7 alqueires paulistas, no município de 

Ivatuba, localizada a 1 km da cidade, na saída para Maringá. Geograficamente, a propriedade está 

localizada na Latitude de 23°37'17.77"S, e Longitude de   52°11'54.92"O. A família possui posse 

sobre 532,4 ha de terras cultiváveis e produtivas, estando localizadas nas regiões paranaenses de 

Ivatuba, Engenheiro Beltrão e Doutor Camargo. No entanto, esta foi a primeira propriedade 

adquirida pela família, no ano de 1997. 

Sendo assim, foi realizado o estudo sobre matrícula n° 397, do lote n° 86-C, com  área 

141.231,20 metros quadrados, ou seja, 14,1 hectares (5,836 alqueires paulista) e matrícula n° 49, 

de subdivisão de lote de terras 86/C-2, com área de 287.157,20 metros quadrados, ou seja, 28,7 

hectares (11,866 alqueires paulista), totalizando uma área total de 42,8 hectares, ambas matrículas 

unidas, pertencendo a GLEBA CAXIAS, na comarca de Maringá. A figura 1 é uma vista aérea da 

propriedade. 

Figura 1- Foto aérea do Sitio São Paulo, Lote 86-C e 86-C-2. 

 

Fonte: Google (2018, Adaptado).
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2.2 MUNICÍPIO DE IVATUBA 

 

O município de Ivatuba, Paraná, surgiu no ano 1948, ano em que os primeiros 

desbravadores tomaram a iniciativa de realizar uma abertura na mata fechada, pelas margens da 

Água Paiçandu. Este nome surgiu, quando os desbravadores, na época, descobriram junto às 

margens do Rio Ivaí, plantas frutíferas e muitas flores, incentivando o surgimento das primeiras 

lavouras de café (PELEGRINI, S.C.A). A partir disto, a colonização se iniciou pela iniciativa de 

Primo Francisco Mazzucco e Estevão Grasso, que adquiriram gleba de terras da empresa Pareja & 

Cia Ltda. Posteriormente, o patrimônio já estava formado com um traço urbano e uma promissora 

venda de lotes urbanos e rurais, em 1949, os primeiros moradores foram Santo Presa e Leonildo 

Coral, que vieram de Santa Catarina, no dia 19 de agosto e adquiriram os primeiros lotes de terra 

por meio da empresa Grosso & Mazzucco (IBGE, s/d).  

Atualmente, o município tem uma população de 3.010 habitantes, com área territorial de 

96.661km², mesorregião Norte do Paraná, região metropolitana de Maringá, altitude 340m, latitude 

23°37’07”S, longitude 52°13’17”W (IPARDES, 2017), com distância da capital paranaense 

Curitiba de 469,93km (ITCG-PR, 2018), pertencendo a comarca do município de Maringá, Paraná, 

tendo como municípios limítrofes Doutor Camargo, Terra Boa, Engenheiro Beltrão, Floresta, os 

mesmos enquadrados dentre os biomas brasileiros, no Bioma Mata Atlântica (IBGE, s/d).  A Figura 

2 mostra os municípios que fazem confrontações territoriais com o município de Ivatuba. 

 

Figura 2- Municípios confrontantes com o município de Ivatuba. 

 
Fonte: IPARDES (2017). 
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 O município apresenta uma pequena quantidade de comércios, escolas municipais e 

estaduais, hospital e algumas famílias com chácaras situadas na vila rural que praticam a agricultura 

familiar e a criação de animais para consumo (PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATUBA, 2018). 

Entretanto, a grande exploração do território do município é realizada por meio da agricultura, com 

terras produtivas e com a presença de agricultores conscientes em relação à conservação de solo. 

Ivatuba figura, também, entre os primeiros municípios a instalar a tecnologia de conservação de 

solos, com micro bacias hidrográficas (terraços) no estado do Paraná 

 

2.3 O PROPRIETÁRIO 

 

O presente levantamento foi realizado na propriedade tendo posse da matricula o Sr. 

Claudinei Alberto Gasparelli, 49 anos, Engenheiro Agrônomo, brasileiro, casado com Luci Angela 

Dante Gasparelli, 45 anos, a família ainda é composta pelos dois filhos, Felipe Dante Gasparelli, 

14 anos, estudante, e Enrico Dante Gasparelli, 14 anos, estudante. A propriedade é gerenciada por 

seu cunhado, Valdomiro Caobianco, 63 anos, administrador de empresas, brasileiro, casado com 

Maria Aparecida Gasparelli Caobianco, 54 anos, tendo como filhos Lucas Caobianco Gasparelli, 

24 anos, Engenheiro Civil, solteiro, e Gustavo Caobianco Gasparelli, 20 anos, solteiro, estudante 

de Agronomia. O Sr. Claudinei e sua família residem na Bolívia, onde possui posse de uma 

propriedade agrícola, essa que também é gerenciada por Sr. Valdomiro, residente de Ivatuba. São 

caracterizados como agricultores de médio-grande porte, exercendo a profissão sobre suas 

propriedades agrícolas. 

A família Caobianco Gasparelli tem como atividade geradora de renda a agricultura, 

explorando todas suas áreas com culturas anuais de soja e milho, são abertas a novas ideias e 

tecnologias para melhorar o potencial produtivo de suas terras, porém, são cautelosos nas suas 

tomadas de decisões, sempre visando a conservação do meio ambiente e um melhor 

custo/produção.  

São cooperados na Cooperativa COCAMAR e FERRARI ZAGATTO de Ivatuba, empresa 

na qual adquirem insumos para a condução de sua lavoura, e vendem sua produção, 40% da 

produção para a COCAMAR e 30% para a FERRARI ZAGATTO, os 25% restantes de sua 

produção são comercializados em empresas de Maringá e Apucarana. Já na cultura do milho, sua 
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renda foi comercializada 50% para as empresas da cidade, 25% COCAMAR e 25% Ferrari Zagatto, 

e os 50% restantes para empresas de Maringá e Apucarana. 

 

2.4 ITINERÁRIO 

 

Partindo-se pela rodovia principal, sentido Doutor Camargo à Ivatuba, ao chegar à cidade, 

na Rua Espírito Santo, prossegue-se em linha reta até a lombada de esquina, após vire suavemente 

as esquerda, sentido Av. Maringá 431,5m, até chegar ao Posto de combustível IVATUBA, 

seguindo a estrada já na PR-551, sentido Maringá, ande por 957m até o carreador de entrada de 

acesso ao lote de terras 86-C/ 86/C-2 ao lado direito da PR. Partindo de Maringá/Campo Mourão, 

trafegue até o trevo de acesso à Ivatuba ao lado direito da PR, assim encontra-se a Cooperativa C-

Vale, segue adiante a PR-551 até a Cooperativa COCAMAR, onde a propriedade se encontra ao 

lado esquerdo da rodovia, fazendo divisa com a Cooperativa, como ilustra a Figura 3 com vista do 

percurso da cidade até a propriedade. 

 

Figura 3- Percurso do Galpão até o Lote 86-C, 86/C-2. 

 

Fonte: Google (2018 adaptado). 
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2.5 UTILIZAÇÕES DA ÁREA 

 

Na propriedade São Paulo, 39,68 ha-1, ou seja, 92,64% da área total é destinada ao cultivo 

de culturas anuais, sendo estas a soja e o milho, sobre práticas de plantio direto por mais de 25 

anos. Os 3,1508 ha-1, ou seja, 7,35% restante da área são destinadas às Áreas de Preservação 

Permanente. 

 

2.5.1 Capacidade de uso das terras 

 

A capacidade de uso das terras condiz com a potencialidade e as limitações dos atributos 

físicos que a propriedade agrícola possui, ou por sua microhidrografia (OLIVEIRA, 2010). 

Portanto, dentro de uma propriedade, é necessário classificar a terra de acordo com a sua 

capacidade de uso, tanto para fins produtivos, quanto para fins econômicos do produtor.  

O conhecimento das potencialidades e limitações dos atributos físicos de 

uma propriedade agrícola representa a base sobre a qual se assenta o 

planejamento do uso da terra, uma vez que estes estudos permitem uma visão 

especializada sobre o ambiente a ser explorado. A classificação da capacidade de uso se relaciona 

com as limitações e com as formas de utilização que podem ser aplicadas na propriedade, sem que 

ocorra uma degradação da mesma. (OLIVEIRA, 2010). 

Para a classificação da capacidade de uso, são avaliadas características 

específicas do solo: profundidade efetiva, textura da camada superficial e 

subsuperficial, permeabilidade das camadas, declividade dos terrenos e 

erosão. 

O sistema de capacidade de uso consiste em quatro níveis categóricos: 

a) Grupos de Capacidade de Uso, que expressam o potencial de utilização 

agrícola, sendo estabelecidos com base na intensidade de uso das terras, podendo ser representados 

por A, B e C. 

b) Classes de Capacidade de Uso, baseadas nas alternativas de uso e no grau das limitações, 

são definidas de I à VIII. 
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c) Subclasses de Capacidade de Uso, definidas em função da natureza de delimitação mais 

fortes (dominante), definidas em a,s,c e e. 

d) Unidade de Capacidade de Uso, baseada nas condições específicas que influenciam o 

uso e/ou manejo das terras, identificadas por números. 

De acordo com o levantamento realizado na propriedade, essa apresenta a 

classificação Allc-2. Grupo: A- Terras próprias para culturas (anuais e perenes) e outros usos; 

Classe: II- Terras com problemas simples de conservação; Subclasse: c – limitações climáticas e 

unidade: 2 – geadas (Conforme gráfico de temperatura mínima) (LEPSCH et al., 1991) .  

Dados representados na figura a baixo. 

 

Figura 4- Potencial de uso agrícola das terras. 

 

Fonte: Universidade Federal do Paraná Departamento de Solos e Engenharia Agrícola (2018). 
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Portanto, considerando as culturas anuais de soja e milho adotadas pelo produtor, a 

utilização de um plantio direto e a adoção de curvas de níveis condiz com a classificação de 

capacidade de uso do solo, em relação a utilização e a exploração correta do solo. 

 

2.6 VALORES DA PROPRIEDADE 

 

De acordo com a secretaria de estado da agricultura e do abastecimento- SEAB e do 

Departamento de economia rural- DERAL, o preço médio de terras agrícolas de Ivatuba e região 

varia muito de acordo com o tipo de solo e classe/grau de uso das terras, portanto, de acordo com 

DERAL e SEAB, os preços mudaram muito nos últimos 12 anos, partindo de um preço médio, em 

2006, de R$13.000,00 por hectare, à R$58.000,00 por hectare, cálculos realizados em 2016 

(DERAL, s.d).  

Em 2017, o valor calculado em áreas com classes A-II e A-III, ou seja, em terras cultiváveis 

com culturas anuais sem problemas especiais, ou terras simples de conservação de solo são entorno 

de R$78.000,00, porém, para o Sítio São Paulo, um solo classificado como A-II, ou seja, 80% na 

parte superior com terras de produtividade moderada a boa, próprias para serem cultivadas com 

culturas anuais com práticas simples de controle de erosão e com menos de 10% de declividade, 

A-III na parte inferior da propriedade, 12.65% de terras de moderada a boa produtividade, próprias 

para cultivo com intensas práticas de controle da erosão tais como terraços, porém com mais se 

10% declividade e 7.35% classe C-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 (EMBRAPA SOLOS, 2013) o 

valor real da terra é de R$63.300,00 por hectare (DERAL, s.d).  

Mas, comparado com o preço de mercado na região de Ivatuba, considerando as 

benfeitorias, localização e acessibilidade, o valor é de cerca de 1.500,00 sacas de soja.ha1, cerca de 

R$ 79.803,87 por hectare, conforme um laudo realizado e disponibilizado a divulgação do mesmo 

pelo Eng. Agrônomo da UNICAMPO Marcelo Silva Gomes, em anexo (Anexo I) (UNICAMPO, 

2018).  
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2.7 CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO 

 

 O Município de Ivatuba, Paraná, é essencialmente agrícola, isso se dá, principalmente, pela 

presença de uma alta quantidade de argila, acima de 60 %, solos profundos e férteis, classificados 

em sua maioria como LATOSSOLO VERMELHO. Devido a esta característica, a cidade é 

conhecida como cidade de “terra roxa” e representa o preço de terra por hectare uns dos mais altos 

da região do Paraná (UNICAMPO, 2018). O município apresenta 9.381 hectares de terras 

destinadas à agricultura, sendo esta uma atividade geradora de muitos empregos nos períodos de 

safra. Possibilita a atividade agrícola em quase todas as épocas do ano, dessa forma, o plantio pode 

ser realizado no verão e no inverno. 

 

2.7.1 Clima 

 

O conhecimento do tipo climático da região é de extrema importância, pois esse permite 

trabalhar com possibilidades futuras de condições médias de pluviosidade e de temperatura. 

Portanto, conhecer o clima favorece o planejamento de atividades que deveram ser realizadas na 

propriedade, como época de plantio, tipo de cultivo, época de aplicação de produtos químicos e 

colheita (TREWARTHA e HORN, 1980). 

Atualmente, a classificação climática mais utilizada é a de Köppen, a qual é representada 

por letras, a primeira letra é o grupo, segunda letra o tipo e o terceira o subtipo climático (IAPAR, 

2018). Sendo assim, o clima da região é classificado como Cfa - Clima Subtropical Úmido 

Mesotérmico. Segundo a classificação de Köppen, tem-se que: 

“C” - Clima temperado ou temperado quente, com temperaturas do ar, nos três meses mais 

frios, entre -3 e 18°C e no mês mais quente maior que 10°C, com estações de verão e inverno bem 

definidas. 

“f” - Clima úmido, com ocorrência de chuva em todos os meses do ano e sem estação de 

seca definida.  

“a” - Verão quente, com temperatura média do ar no mês mais quente igual ou maior que 

22°C. 
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A Figura 5 ilustra, segundo classificação de Köppen, os tipos climáticos encontrados no 

Paraná, sendo eles Cfa e Cfb. 

 

Figura 5- Classificação Climatologica- Segundo Köopen. 

 

Fonte: IAPAR (2018). 

 

O município de Ivatuba não possui um órgão responsável pela coleta de dados 

climatológicos, devido a este fato e considerando que a Estação Climatológica da Universidade 

Estadual de Maringá fica há aproximadamente 40 km do Sítio São Paulo, todos os dados climáticos 

utilizados neste levantamento são provenientes desta estação. 

 

2.7.2 Precipitação 

 

       A precipitação, em termos meteorológicos, é a resultante da quantidade de água advinda da 

condensação de vapor de água na atmosfera, que se desaba na forma líquida dando origem a chuva, 

ou na forma sólida granizo ou neve. Com isso, a precipitação tem um papel importante no sistema 

de qualquer produção vegetal ou da atividade agrícola, pois é da precipitação que ocorre a chuva. 
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Como característica da região, alguns meses há uma maior ocorrência de precipitação, na 

estação de verão, principalmente no mês de fevereiro, são registrados os maiores índices 

pluviométricos do ano, período que favorece as culturas anuais de verão e parte do ciclo das de 

inverno. Já no período de abril, maio, junho e agosto, índices inferiores a 110 mm/mês foram 

registrados, época na qual é comum, em alguns anos, apresentar estiagem superior à 30 dias, 

principalmente no mês de agosto. Sendo que para as culturas anuais, como a Soja e o Milho, as 

quais o produtor explora na propriedade estudada, o mês de agosto não causa danos, pois solo não 

se encontra com uma cultura em desenvolvimento. 

Considerando as culturas exploradas pelo produtor Caobianco, a soja necessita, para seu 

máximo rendimento, quantidades de água entre 450 a 800 mm/ciclo, dependendo das condições 

climáticas, do manejo da cultura e da duração do ciclo (EMBRAPA, 2013). De acordo com o 

Gráfico 1 as médias de precipitação durante do ciclo da cultura da soja satisfazem a necessidade 

de água da mesma, assim como, para a cultura do milho (2° safra), que necessita de 500 a 800 

mm/ciclo. Porém, em alguns anos podem ocorrer estiagens no mês de maio, no qual a cultura do 

milho se encontra em fase crítica de desenvolvimento vegetativo, mudando para estágio 

reprodutivo, o que pode prejudicar a cultura. 

 

Gráfico 1 – Precipitação média dos últimos 10 anos em Maringá. 

 

Fonte: Estação Climatológica de Maringá (2018). 
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2.7.3 Temperatura 

 

          A temperatura representa um fator importante na agricultura, pois influência no crescimento 

e no desenvolvimento das plantas, visto que algumas culturas preferem temperaturas mais altas, ou 

mais baixas, ou seja, a temperatura influência diretamente em um processo fisiológico importante 

nas plantas denominado dormência, que pode ser ativado com uma determinada temperatura. 

Portanto, conhecer os dados referentes à temperatura pode auxiliar na tomada de decisão do 

produtor quanto a época de plantio, tratos culturais e culturas que devem ser instaladas no local.  

 Os dados referentes à temperatura máxima e mínima são os que apresentam maiores 

influências em um sistema de produção agrícola, pois são os que representam os grandes extremos 

de variações, sendo assim, é de suma importância o conhecimento dos mesmos. Com relação à 

temperatura máxima, foram registrados no verão, principalmente nos meses de setembro a março, 

temperaturas acima dos 30°C. Para a soja, estas temperaturas marcaram valores pouco acima da 

temperatura ideal para cultura, sendo o ideal 20°C a 30°C. Para cultura do milho, de fevereiro a 

agosto, marcaram temperaturas acima de 25°C e mais que 30°C, o que favorece para um bom 

desenvolvimento, já que o ideal seria 30°C (FARIAS e NEPOMUCENO, 2007). No Gráfico 2, 

demonstra-se as temperaturas máximas ilustradas. 

 

Gráfico 2 - Temperatura (°C) Máxima Absoluta dos últimos 10 anos em Maringá 

 

Fonte: Estação Climatológica de Maringá (2018). 

 

Quanto às temperaturas mínimas, os meses de maio, junho e julho apresentam os menores 

dados de temperatura registrados, menor que 8°C. Neste período podem ocorrer as geadas, 
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principalmente no mês junho, e dependendo da época e variedade de semeadura, essa baixa 

temperatura pode ocasionar danos significativos para cultura do milho em segunda safra. Para a 

soja, o ideal é iniciar a semeadura em outubro, quando a mínima se apresenta acima de 12°C, pois 

abaixo de 10°C é impróprio para cultivo da soja (CRUZ et al., 2010). Dados apresentado no 

Gráfico3.  

 

Gráfico 3 – Temperatura (°C) Mínima Absoluta dos últimos 10 anos em Maringá. 

  

Fonte: Estação Climatológica de Maringá, 2018. 

 

            Em relação às temperaturas médias, durante a estação de inverno, as médias de temperatura 

estão próximas a 18° C, e nos meses mais quentes acima de 25° C, medias características de um 

clima Subtropical com verões quente e geadas pouco frequentes, para a cultura do milho, as 

temperaturas diurnas entre 18°C e 25° C permitem um maior rendimento de grãos, isto pois, 

permite ciclos mais longo (CRUZ et al., 2010). Para a cultura da soja, os meses de setembro a 

março apresentam temperaturas aceitáveis para seu cultivo, estando entre os valores de 20°C a 

30°C, conforme apresentado no Gráfico 04. 
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Gráfico 4- Temperatura (°C) Mínima Absoluta dos últimos 10 anos em Maringá. 

 

Fonte: Estação Climatológica de Maringá (2018). 

 

2.8 INFRAESTRUTURA 

 

A maioria dos produtores de Ivatuba não reside em suas propriedades rurais e sim na cidade, 

isso também acontece com as famílias Caobianco e Gasparelli, seu galpão de máquinas e 

equipamentos se encontra na cidade, próximo à sua residência, o que facilita o acesso, e é nesse 

galpão que a família guarda todos os seus equipamentos, maquinários e outros utensílios.  

 

2.8.1 Máquinas e equipamentos 

 

As máquinas e implementos do produtor Caobianco atendem com bom desempenho as 

necessidades da propriedade São Paulo, assim como as demais propriedades do agricultor. No 

Quadro 1 o inventário das máquinas e dos implementos que o produtor possui é apresentado, assim 

como o valor de mercado dos mesmos e seu estado de conservação. 

Em relação ao estado de conservação das máquinas e implementos, o mesmo foi 

estabelecido de acordo com os parâmetros determinados por Heideck adaptados de Dantas (2005) 

e IBAPE/SC (2013). A avaliação das máquinas e dos equipamentos estão descritos no Quadro 2. 

Portanto, o produtor realiza os reparos necessários conforme a necessidade do equipamento, não 

tendo a prática de realizar os reparos anuais requisitados como prevenção. 
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Quadro 1- Inventário de máquinas e equipamentos. 

Maquinas e 

equipamentos 
Marca Ano 

Valor  

(R$) 

Estado de 

conservação 

Trator 6180J John Deere 2016 190.000,00 Novo a Regular 

Trator MF 7140 Massey fergunson 2013 60.000,00 Novo a Regular 

Trator MF4292 Massey fergunson 2010 49.700,00 Novo a Regular 

Trator MF 295 Massey fergunson 1988 15.200,00 
Reparos simples e 

importantes 

Trator MF 65X Massey fergunson 1973 17.000,00 
Reparos simples e 

importantes 

Caminhão VW24.250 Volkswagen 2010 120,000,00 Novo a Regular 

Caminhão MB 1113 Mercedez Bens 1979 50.000 Reparos simples 

Pulverizador MF 9030 Massey fergunson 2014 236.250,00 Novo a Regular 

Plantadeira 13 linhas John Deere 2016 166.700,00 Novo a Regular 

Plantadeira 11 linhas Planti Center 2013 68.270,00 Novo a Regular 

Plantadeira 9 linhas Planti Center 2010 35,000,00 Reparos simples 

Tanque de Água 5mil/L  2005 1.000,00 Regular 

Bazuca Estacionaria Container 20.000L 2003 12.000,00 Reparos simples 

Subsolador 7 hastes Stara Laser 2009 30.000,00 Regular 

GuinchoBig-

Bag2000kg 
Tatu Marchesan 2011 8.000,00 Reparos simples 

Niveladora 40 discos Tatu Marchesan 2003 8.000,00 
Reparos simples e 

importantes 

Arado de 4 discos Jan 2016 13.000,00 Reparos simples 

Lancer espalhador Stara Sfil 1300 2004 1.000,00 Reparos simples 

Roçadeira 2 Facão Tatu Marchesan 2002 5.000,00 Reparos simples 

Caminhonete D-10 Chevrolet 1981 10.000,00 
Reparos simples e 

importantes 
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Tanque de 

combustível 

Metalurgica Pluma 

Ltda 
2010 10.000,00 Regular 

Fonte: Autor, pesquisa de campo no Galpão da Família (2018). 

 

Quadro 2. Adaptação dos critérios de Heideck para determinação do estado de conservação. 

Estado Conceito Critérios para determinação do estado de conservação 

1,0 Novo Máquina/equipamento, com até seis meses de uso e sem danos. 

1,5 
Entre novo e 

regular 

Quando a máquina/equipamento em questão, apesar de já submetido 

ao uso, apresenta-se nas condições de novo ou bem próximo disso. 

Não recebeu e nem necessita de reparos. 

2,0 Regular 

Quando o objeto de serviço de recuperação ou de restauração 

recente deixou a máquina/equipamento em condições próximas ao 

de novo. Quando da existência de atividade de manutenção 

permanente e eficiente que mantém a aparência e/ou uso em 

condições de novo; Requer apenas limpeza sem utilização de mão 

de obra especializada para manter a máquina/equipamento em boas 

condições de uso/aparência. 

2,5 

Entre regular e 

reparos 

simples 

Atividade de manutenção eventual ou periódica que mantém uma 

boa aparência e condições normais de uso, mas sem o aspecto de 

novo ou recuperação recente. Requer intervenções superficiais em 

pontos localizados para recuperação de desgastes naturais. Pode 

requerer mão de obra especializada com uso de instrumentos 

especiais. 

3,0 
Reparos 

simples 

Requer intervenções em pontos localizados ou em 

partes/componentes definidos para restauração de aspectos e/ou 

funcionalidades originais. Necessitam de serviços generalizados de 

manutenção e limpeza. Implicam a realização de serviços 

superficiais ou reparos de partes ou componentes 

definidos/localizados com mão de obra especializada. Não 

comprometem a operação e a funcionalidade. 

3,5 

Entre reparos 

simples e 

importantes 

Requer intervenções generalizadas na maior parte da 

máquina/equipamento, ou com profundidades em peças ou 

componentes específicos sob pena de comprometimento iminente 

de operação e segurança. Implica restauração ou recuperação com 

remoção/ substituição/ adição de elementos ou peças com mão de 

obra especializada. 

4,0 
Reparos 

importantes 

Requer intervenções generalizadas e com profundidade em partes 

ou peças críticas sob o aspecto de estética, salubridade, segurança e 
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funcionalidade. Implica restauração ou recuperação com remoção/ 

substituição/ adição de elementos ou peças com mão de obra 

especializada. 

4,5 

Entre reparos 

importantes e 

sem valor 

Restauração total de elementos ou peças importantes. Degradação 

generalizada e com alto grau de exposição. Alto nível de 

comprometimento da funcionalidade, segurança e operação. 

5,0 Sem valor 
Máquina/equipamento em estado de demolição. Sem condição de 

operação ou uso. 

Fonte: Adaptado de Dantas (2005) 

 

O produtor possui cinco tratores para serviços de atividades voltadas a semeadura e trabalho 

de manejo de solo; um trator pulverizador para atividades de pulverizações; três semeadoras de 

grãos; dois caminhões, sendo um graneleiro, para escoamento da lavoura, e um caminhão caçamba, 

utilizado para adubo e plantio, tanque d’água para pulverização e também para escoamento da 

produção; uma roçadeira para manejo da palhada do milho; um arado reversível destinado para o 

manejo de terraços; um tanque d’água para levar água à pulverização; uma grade niveladora para 

o preparo de solo; um lance espalhador para aplicação de fertilizante; um tanque de combustível 

para o abastecimento dos maquinários; um tanque d’água para a lavagem dos maquinários e dos 

equipamentos; uma bazuca estacionária utilizada na colheita para depositar os grãos e um barracão 

coberto para guardar os maquinário e equipamentos. A seguir, as figuras dos bens que a família 

adquiriu. 

 

Figura 6- Maquinários 

 

A B 
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Legenda: (A) Trator MF 65x; (B) Trator MF 7140; (C) Trator JD 6180J; (D) Trator MF 4292; (E) Trator MF 295; 

(F) Trator Pulverizador MF 9030; (G) Caminhão VW 24.250; (H) Caminhão MB 1113.  

Fonte: Fotos do autor (2018). 
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Figura 7- Implementos 

 

 

 

A B 

C D 

E F 



 

33 

 

 

 

 

Legenda: (A) Semeadora PC 11 L; (B) Semeadora JD 13 L; (C) Semeadora PC 9 L; (D) Roçadeira; (E) Arado 

Reversível; (F) Grade Niveladora; (G) Tanque d’água para pulverização; (H) Lance Tornado 1300; (I) Bazuca 

estacionária; (J) Tanque de combustível; (K) Tanque d’água do lavador.  

Fonte: Fotos do autor (2018). 
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Figura 8- Benfeitoria 

 

Legenda: Galpão de maquinas.  

Fonte: Fotos do autor (2018). 

 

2.8.2 Depreciação 

 

A depreciação é o valor que uma máquina ou um equipamento perde no decorrer dos anos, 

em seu tempo de vida útil (SCHULTZ, 2008). Desta forma, quando uma máquina é adquirida, ela 

tem um prazo de vida útil e dentro deste prazo sofrerá uma desvalorização anual, sendo assim, 

quando o equipamento ou máquina passa de seu tempo útil, o mesmo não sofrerá mais 

desvalorização. Portanto, os valores de depreciação estão descritos no Quadro 3, sendo 

demonstrado pela letra (D) na tabela. 

 

Quadro 3- Tabela de depreciação dos maquinários. 

Modelo Ano (D) Estado de Conservação 

Trator 6180J 2016 4,92 Novo a Regular 

Trator MF 7140 2013 2,30 Novo a Regular 

Trator MF4292 2010 1,64 Novo a Regular 

Trator MF 295 1988 0,00 Reparos simples e importantes 

Trator MF 65X 1973 0,00 Reparos simples e importantes 

Caminhão VW24.250 2010 1,73 Novo a Regular 

Caminhão MB 1113 1979 0,00 Reparo Simples 
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Pulverizador MF 9030 2014 7,38 Novo a Regular 

Plantadeira 13 linhas  2016 3,77 Novo a Regular 

Plantadeira 11 linhas 2013 2,13 Novo a Regular 

Plantadeira 9 linhas 2010 1,77 Reparos simples 

Tanque de Água  2005 0,00 Regular 

Bazuca estacionária 2003 0,00 Reparos simples 

Subsolador 7 hastes 2009 0,90 Regular 

GuinchoBig-Bag2000kg 2011 0,20 Reparos simples 

Niveladora 40 discos 2003 0,00 Reparos simples e importantes 

Arado de 4 discos  2016 0,30 Reparos simples 

Lance espalhador  2004 0,00 Reparos simples 

Roçadeira 2 Facão 2002 0,00 Reparos simples 

Caminhonete D-10 1981 0,00 Reparos simples e importantes 

Tanque de combustível 2010 0,40 Regular 

Fonte:  Autor, (2018). 

 

2.8.3 Armazenamentos de Embalagens 

 

O Produtor adquire seus agrotóxicos na Cooperativa COCAMAR e na FERRARI 

ZAGATTO. Após a utilização dos mesmos, o produtor realiza a tríplice lavagem das embalagens 

vazias, perfura três furos no fundo dos galões e as armazena dentro de seu galpão de máquinas em 

um espaço coberto, cercado por grade, com aproximadamente 9m² com pedras irregulares no chão, 

formando o piso, no qual, este local de armazenamento não atende as exigências de armazenamento 

de embalagens conforme norma regulamentadora NR 31, conforme apresentado na Figura 9. 

Após o encerramento da janela de cultivo das respectivas culturas, o produtor faz a 

devolução correta dos galões e das embalagens vazias nas empresas citadas. 
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Figura 9- Armazém de embalagens de agrotóxicos. 

 

Fonte: Fotos do autor (2018). 

 

2.8.4 Uso de Equipamento de proteção individual (EPI) 

 

O uso de EPI é determinado pela norma regulamentadora NR 6 (BRASIL, 2018), que 

estabelece que os EPIs devem ser fornecidos de forma gratuita para o trabalhador, a fim de que 

permita o desempenho de suas funções dentro da empresa, com a finalidade de proteger os 

profissionais individualmente de qualquer ameaça ou risco. Os equipamentos devem ser mantidos 

em condições boas de uso e precisam ter um certificado de aprovação do órgão competente, 

Ministério do Trabalho, para garantir que estão em conformidade com as determinações do 

ministério do trabalho (ALVES, 2013). 

Esses equipamentos são a única forma que o trabalhador no campo tem para se prevenir 

contra riscos e intoxicações, devem ser utilizados após treinamento correto de uso, em todas as 

etapas de uso de agrotóxicos, desde o início do preparo da calda, até a limpeza das embalagens e 

dos equipamentos de pulverizações, para que evitem colocar a vida e a saúde em risco. Os EPIs 

são constituídos por luvas, respirador, máscara, jaleco, touca árabe, avental e botas impermeáveis 

(EMBRAPA, 2013). 

As operações realizadas na propriedade São Paulo, em relação às pulverizações, são 

realizadas pelo funcionário de Caobianco, que utiliza o pulverizador Autopropelido Massey 
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Ferguson MF 9030, junto com o tanque d’água, no qual as diluições são realizadas no próprio 

pulverizador, assim, em relação ao uso de EPIs, o funcionário faz uso somente de luvas, um dos 

equipamentos mais importante, pois protege a parte do corpo que tem uma maior exposição aos 

produtos químicos, as mãos, porém, o uso somente desse aparelho representa o não cumprimento 

das normas exigidas por lei. 

 

2.8.5 Estradas e carreadores 

 

A família é beneficiada com a localização do Sítio São Paulo, pois a rodovia PR-551 está 

às margens da propriedade, o que facilita no tráfego de máquinas e também no escoamento da 

produção. A propriedade possui acesso às margens do córrego por meio de uma estrada não 

pavimentada, porém em boas condições, estando bem conservada pelo produtor e vizinhos, o que 

possibilita o acesso em dois carreadores, um de cada lado da propriedade, ambos em sentido 

Ivatuba – Maringá. 

 

2.8.6 Redes elétricas e telefonia 

 

 A propriedade da família apresenta rede elétrica no seu interior para a distribuição em 

outros locais que se fizerem necessário, com isso a instalação futura de benfeitorias no interior do 

terreno se faz possível, além disso, a região, em toda a sua extensão, possui cobertura de telefonia 

celular móvel. 

O galpão da família está localizado na cidade, ele apresenta rede elétrica, o que obedece 

aos padrões exigidos pela COPEL (Companhia Paranaense de Energia), tem instalado no seu 

interior uma rede de 127V e 220V para uso de equipamentos elétricos, como lixadeiras e bomba 

d’água para lavar seus equipamentos.  

 

2.8.7 Assistências técnica  
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O produtor do Sítio São Paulo tem a assistência técnica do Engenheiro Agrônomo da 

UNICAMPO, consultado somente para o esclarecimento de algumas dúvidas, logo, a utilização de 

consultoria para fins técnicos na condução do plantio não se faz frequente. 

 

2.8.8 Recursos humanos e financeiros 

 

De acordo com o produtor, Caobianco usa recursos humanos para realizar as atividades 

designadas à propriedade, existem dois funcionários registrados, com ganho mensal de dois salários 

mínimos mais comissão fixa por ano, de soja de 11% e de milho de 6,6%, na produção da 

propriedade em produtos comercializados no final de cada ano. 

Para aquisição de produtos, o produtor não utiliza recursos subsidiados, ou seja, não utiliza 

custeio e financiamento para comprar seus insumos e produtos para realizar o plantio. O 

proprietário utiliza o plano/safra, ou seja, as Cooperativas montam pacotes com os insumos que 

são utilizados na lavoura, de forma que o pagamento deve ser realizado no final da safra, também 

tem a possibilidade de comprar à vista os insumos ou tecnologias, podendo pagar um valor mais 

barato do que em longo prazo. 

 

2.8.9 Recursos Naturais  

 

Os recursos naturais são elementos da natureza que o homem faz uso com o objetivo de 

desenvolver as suas atividades, sobrevivência e conforto para sociedade em geral. Entre os recursos 

naturais, eles são caracterizados como renováveis e não renováveis, pode-se citar renováveis o solo, 

sol e o vento, já as culturas animais e a vegetação são potencialmente não-renováveis (EMBRAPA, 

2003). 

A propriedade faz uso de recursos naturais, pois é do solo que são colhidos os frutos do 

trabalho realizado para o sustento da família. Já a água utilizada nas aplicações de agrotóxicos ou 

adubos, não é proveniente do córrego da propriedade, e sim de poços artesianos instalados 

próximos à propriedade, poços que pertencem ao município. O mesmo não realiza análises da 

qualidade química e física da água que utiliza.  
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2.9 VEGETAÇÃO 

 

2.9.1 Áreas De Preservação Permanente- APP 

 

A APP refere-se à uma área protegida, coberta ou não por uma vegetação nativa, com a 

função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 

biodiversidade, além da função de facilitar o fluxo gênico da fauna e da flora, proteger o solo e 

assegurar o bem-estar das populações humanas (EMBRAPA, 2017).  

De acordo com a Lei Federal n° 12.651, de 25 de maio de 2012, em seu Art. 4º, a APP é 

considerada em zonas rurais ou urbanas que possuem faixas marginais de qualquer curso d’água 

natural perene e intermitente, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de 30 

(trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura (BRASIL, 2012).  

Na propriedade analisada existe um córrego, Jacutinga, com extensão de aproximadamente 

196,5m e curso d’água de 2 a 3m de largura, que corre no fundo da propriedade. A APP presente 

na propriedade possui largura igual ou maior a 30m de largura, situada no fundo da propriedade, 

ou seja, representando cerca de 3 ha, classificado como classe VIII (Laudo realizado pelo Eng. 

Agrônomo da UNICAMPO), que atende os limites exigidos por lei (n° 12.651/2012) de 30m de 

APP para cursos de água com menos de 10 m de largura (BRASIL, 2012). 

 

2.9.2 Reserva Legal- RL 

 

A Reserva Legal (RL) é caracterizada como uma área localizada no interior de uma 

propriedade ou de uma posse rural, delimitada nos termos do art. 12 da Lei Federal n°12.651/ 2012, 

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 (BRASIL, 

2012). 

De acordo com a Lei 12.651/2012, conhecida como Novo Código Florestal Brasileiro, a 

RL deve ser conservada com a cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, 

possuidor ou ocupante de qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. 
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De acordo com o referido código, toda propriedade rural, com base na quantidade de módulos 

fiscais, deve possuir RL. Para as propriedades que possuírem 4 ou mais módulos fiscais, a área 

total destinada como reserva legal deve ser de 20% do tamanho total da propriedade, dados esses 

exigidos para o estado do Paraná (BRASIL, 2012).  

A quantidade de módulos fiscais de uma propriedade oscila de acordo com cada município 

(INCRA, 2017), para Ivatuba um módulo fiscal corresponde a 16 hectares. Sendo assim, o Sítio 

São Paulo é dividido em duas matrículas de registro, uma com 14,1231 hectares e 0,8827 módulos 

fiscais e outra com 28,7157 hectares e 1,7947 módulos fiscais, contabilizando 2,6774 módulos 

fiscais, sendo assim, o terreno é caracterizado como uma pequena propriedade. O Código Florestal 

Brasileiro permite que as pequenas propriedades não necessitem estabelecer uma Reserva Legal, 

caso façam confrontação com curso de água natural, mas somente uma Área de Preservação 

Permanente, representando cerca 3,0 hectares de vegetação. 

 

2.9.3 Cadastro Ambiental Rural- CAR 

 

Criado pela Lei nº 12.651/2012, no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio 

Ambiente - SINIMA, e regulamentado pela Instrução Normativa MMA nº 2, de 5 de maio de 2014, 

o Cadastro Ambiental Rural – CAR é um registro obrigatório para todos os imóveis rurais públicos 

eletrônicos de âmbito nacional, com a finalidade de integrar as informações ambientais das 

propriedades e das posses rurais referentes às APP’s de uso restrito, de Reservas Legais, de 

remanescentes de florestas, das demais formas de vegetação nativa e das áreas consolidadas, 

compondo a base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e 

combate ao desmatamento (BRASIL, 2014). A propriedade em estudo foi inscrita no Cadastro 

Ambiental-CAR em 27 de abril de 2016. 

 

2.10 SOLO 

 

O solo é uma camada superficial da terra, oriundo de eventos ocorridos na natureza por 

milhares de anos atrás, na qual resulta em corpos naturais constituídos por partes sólidas, líquidas 

e gasosas, tridimensionais e dinâmicas, formados por materiais minerais e orgânicos, 
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eventualmente, podendo ter sido modificado por interferência antrópicas, logo, alguns podem 

conter matéria viva e podem ser vegetados, possui horizontes O, A, B, C, e Rocha (EMBRAPA 

SOLOS, 2013). Com isso, o solo é constituído por três minerais principais, sendo eles areia, silte e 

argila, que formam sua textura e sua classificação. É nesta camada arável que os nutrientes ficam 

depositados e que permite a condução das culturas anuais e perenes. 

 

2.10.1 Análise de solo 

 

O produtor realizou, há 4 anos, um levantamento de solos com base em agricultura de 

precisão, tendo em mãos os laudos obtidos, o mesmo realizou as correções e a adubação 

necessárias. Porém, desde esses 4 anos, não foram realizadas nenhuma outra coleta para análise e 

diagnóstico do solo, na propriedade, dessa forma, a adubação foi realizada tendo em conta apenas 

os critérios financeiros do proprietário. 

Para o diagnóstico das condições atuais do solo da propriedade, realizou-se uma coleta de 

amostras de solo (Figura 10), com a finalidade de conhecer a real condição química deste terreno. 

Em um sistema de produção agrícola, conhecer a qualidade química e física do solo é tido como 

um alicerce para um bom planejamento e, consequentemente, uma boa produção. 

A análise do solo determina qual a composição e quais as propriedades deste no momento 

anterior ao plantio, indicam os níveis de nutriente no solo, possibilitando uma correção e o 

balanceamento dos nutrientes, se necessário (PAULETTI e MOTTA, 2017). 
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Figura 10- Coleta de amostra de solo para análises. 

    

Legenda: (A e B) Coleta de solo; (C) Responsável das amostras.  

Fonte: Fotos do autor (2018). 

 

Para a coleta das amostras, o Sítio São Paulo foi dividido em dois talhões, um na parte 

superior à estrada (Talhão 01) (Figura 11) e outro na parte inferior ao córrego (Talhão 02) (Figura 

12). Utilizou-se para a coleta um trado de rosca, (Figura 10) disponibilizado pelo Engenheiro 

Agrônomo da COCAMAR, e foi coletada 10 sub-amostras para cada talhão, sendo as mesmas 

retiradas de forma aleatória e em ziguezague. Estas foram homogeneizadas e encaminhadas ao 

laboratório de solos. As amostras foram coletadas nas entrelinhas da cultura do milho, na 

profundidade de 00-20cm, conforme apresentado na Figura 11. 

 

Figura 11- Representação de coleta de amostras de solo TALHÃO 01. 

 

Fonte: Google Earth-Maps (2018, adaptado). 

A B C 
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Figura 12- Representação de coleta de amostras de solo TALHÃO 02. 

 

Fonte: Google Earth-Maps (2018, adaptado). 

 

2.10.2 Análise Física do solo e interpretação dos resultados 

 

De acordo com a análise física da propriedade, no Talhão 01 o solo apresenta 18% de areia, 

13% de silte e 69% de argila, recebendo a especificação de solo Tipo 3, ou seja, solo com classe 

textural muito argilosa. No Talhão 02, o solo é composto de 20% de areia, 12% de silte e 68% de 

argila, também recebendo a mesma classificação do Talhão 1 (Tabela 1 e Figura 11). 

 

Tabela 1-  Análise física de amostras de solo do Sítio São Paulo. 

Fatores 
Talhão 01 

(cabeceira) 

Talhão 02 

(fundo) 

Trincheira (80 cm) 

Talhão 01 

Trincheira (90 cm) 

Talhão 02 

Total areia 18,00 20,00 11,00 12,00 

Silte 13,00 12,00 18,00 18,00 

Argila 69,00 68,00 71,00 70,00 

T. de solo Tipo 3 Tipo 3 Tipo 3 Tipo 3 

C. textural Muito argiloso Muito argiloso Muito argiloso Muito argiloso 

Fonte: Elaborado pelos autores no Laboratório Rural de Maringá (2018). 
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Figura 13- Triângulo de classificação de solos. 

 

Fonte: Adaptado do Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (2013). 

 

2.10.3. Análise Química do solo e interpretação dos resultados  

 

Tabela 2- Análise química do solo do Sítio São Paulo. 

Item Unidade 
Talhão 01 

(cabeceira) 
Talhão 02 (fundo) 

pH em CaCl2  

- 

5,50 5,50 

pH em H2O 6,20 6,20 

pH em SMP 6,25 6,20 

Matéria orgânica (M.O) g/dm³ 25,04 29,23 

Carbono (C) 14,52 16,96 

Fósforo (P) mgP/dm³ 4,72 9,54 

Potássio (K+)  

 

 

 

 

cmolc/dm³ 

0,42 0,34 

Cálcio + magnésio (Ca+2 + 

Mg+2) 

 

6,15 

 

6,74 

Cálcio (Ca+2) 4,91 5,30 

Magnésio (Mg+2) 1,24 1,44 

Hidrogênio + alumínio (H+ + 

Al+3) 

 

4,12 

 

4,28 
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Acidez total  4,12 4,28 

Alumínio (Al+3) 0,00 0,00 

Soma de bases (SB) 6,56 7,08 

Capacidade de troca de (CTC)  

10,68 

 

11,36 

Saturação de bases (V%) %  61,43   62,31 

Enxofre (S)  

 

 

mg/dm³ 

4,06 7,31 

Cobre (Cu) 13,16 8,59 

Zinco (Zn) 8,32 8,62 

Ferro (Fe) 29,65 20,30 

Manganês (Mn) 87,70 83,30 

Sódio (Na+) 5,41 4,21 

Boro (B) 0,31 0,31 

Cálcio/magnésio   

 

- 

3,95 3,68 

Cálcio/potássio  11,81 15,65 

Magnésio/potássio  2,99 4,26 

Cálcio/magnésio/potássio 14,80 19,91 

Potássio (K+)/CTC  

 

% 

3,98 2,98 

Cálcio (Ca+2)/CTC 45,93 46,64 

Magnésio (Mg+2)/CTC 11,62 12,69 

Alumínio (Al+3)/CTC 0,00 0,00 

Hidrogênio (H+)/CTC 38,57 37,69 

Fonte: Elaborado pelos autores no Laboratório Rural de Maringá (2018). 

 

Extratores:  

Ca,Mg,Al: extrator cloreto de potássio 1N 

P,K,Cu,Zn,Fe,Mn,Na: extrator mehlich  

B: extrator cloreto de bário a quente 

S: extrator acetato de amônio – ácido acético 
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Todos os resultados analisados e discutidos, são referentes à análise realizada na camada 

de 00-20 cm da propriedade, nos talhões 01 (cabeceira) e 02 (fundo), conforme Quadro 3, e com 

base nos parâmetros descritos por Pauletti e Motta (2017): 

- pH em Cloreto de Cálcio (CaCl2): os dois talhões possuem o pH em CaCl2 5,50, que é 

considerado nível médio, sendo um nível adequado para o desenvolvimento das culturas exploradas 

na propriedade. 

- pH em H2O: os dois talhões apresenta níveis alto, 6,2, o que pode ser considerado bom 

para desenvolvimento das culturas adotadas pelo produtor, sendo o ideal de 6,0 a 6,7. Não foi 

quantificado teores de alumínio (AL3+) na camada de 00-20 cm nos dois talhões. 

- Fósforo (P): no Talhão 01 o macronutriente apresentou concentração baixa, 4,75 mg/dm3, 

estando desequilibrado, enquanto o ideal é estar acima de 12 mg/dm3 para solos argilosos. No 

Talhão 02, as concentrações estão em níveis médios, tendendo ao equilíbrio, 9,54 mg/dm3-. 

Situação que pode ser explicada pela falta de correção do solo por parte do produtor, como 

apontado ant, a correção do solo foi realizada apenas com a adubação visando a exportação pelas 

culturas. 

- Potássio (K): nos dois Talhões este macronutriente é encontrado em concentrações altas. 

Fato que pode estar relacionado as altas quantidades de potássio aplicadas no sulco de plantio, o 

que pode ocasionar uma salinização do solo, podendo causar um grande problema no 

desenvolvimento das raízes. 

- Cálcio (Ca+2) + Magnésio (Mg+2): encontra-se em níveis satisfatório, no Talhão 01 nível 

alto (6,15 cmolc/dm3), no Talhão 02 nível alto (6,74cmolc/dm3). 

- Saturação por bases (V%): os Talhões 01 e 02 apresentam saturações de 61,43 e 62,31 

respectivamente, valores considerados abaixo do recomendado para a cultura da soja que é de 70%. 

De acordo com o manual de tecnologia de produção de Soja, não ocorre a necessidade de aplicação 

de calcário quando a saturação por base apresenta em até 10% menor que o recomendado 

(EMBRAPA, 2013). 

- Saturação dos nutrientes Ca, Mg, e K na CTC: o Cálcio apresenta relação de saturação na 

CTC médio, Talhão 01, 45,93% e Talhão 02, 46,64%. O Magnésio apresenta valores baixos, 

tendendo ao equilíbrio em relação a sua saturação na CTC do solo com níveis 11,62% e 12,69%. 
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E o Potássio, para o Talhão 01, apresenta uma saturação média na CTC (3,89%), já para o Talhão 

02, apresenta-se baixa (2,98%). 

- Enxofre: no Talhão 01, o nível do macronutriente se encontra baixo do aconselhado (4,06 

mg/dm3), e no Talhão 02, os níveis são médios (7,31 mg/dm3). Quando inferior a 5 mg/dm3, é 

necessário realizar a correção de enxofre para uma camada de 00-20cm. 

- Micronutrientes (Tabela 2): Cu, Zn e Mg são encontrados em níveis altos (13,16 mg/ dm3, 

8,32 mg/dm3, 87,70 mg/dm3), sendo comuns, em solos da região, serem encontrados altas 

concentrações de Cu e Mg e este fato não é limitante para as culturas. Já os micronutrientes Fe, 

Na+ e B se apresentam em níveis baixos (29,65 mg/dm3, 5,41 mg/dm3, 0,31 mg/dm3). 

 

Tabela 3- Analise de trincheira em ambos talhões na profundidade de 00-100 cm. 

Item Unidade 
T. 01 (Trincheira 00-100 

cm) 

T. 02 (Trincheira 00-

100 cm) 

pH em CaCl2 
 

- 

5.60 5,60 

pH em H2O 6,30 6,30 

pH em SMP 6,40 6,40 

Matéria orgânica (M.O) 
g/dm³ 

14,06 17,61 

Carbono (C) 8,16 10,22 

Fósforo (P) mgP/dm³ 4,37 4,28 

Potássio (K+) 

 

 

 

 

 

cmolc/dm³ 

0,05 0,11 

Cálcio + magnésio (Ca+2 

+ Mg+2) 

7,50 

 
6,22 

Cálcio (Ca+2) 5,85 4,65 

Magnésio (Mg+2) 1,66 1,57 

Hidrogênio + alumínio 

(H+ + Al+3) 

3,69 

 

3,69 

 

Acidez total  3,69 3,69 

Alumínio (Al+3) 0,00 0,00 

Soma de bases (SB) 7,55 6,33 
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Capacidade de troca 

(CTC) 

11,24 

 

 

10,02 

Saturação de bases (V%) % 67,18 63,33 

Enxofre (S) 

 

 

 

mg/dm³ 

11,20 13,92 

Cobre (Cu) 20,60 13,09 

Zinco (Zn) 4,30 3,49 

Ferro (Fe) 44,00 42,71 

Manganês (Mn) 58,45 62,01 

Sódio (Na+) 3,30 3,04 

Boro (B) 0,20 0,15 

Cálcio/magnésio  

 

- 

3,54 2,97 

Cálcio/potássio  108,59 44,27 

Magnésio/potássio  30,70 14,92 

Cálcio/magnésio/potássio 139,29 59,18 

Potássio (K+)/CTC 

 

 

% 

0,48 1,05 

Cálcio (Ca+2)/CTC 52,00 46,46 

Magnésio (Mg+2)/CTC 14,70 15,66 

Alumínio (Al+3)/CTC 0,00 0,00 

Hidrogênio (H+)/CTC 32,82 36,84 

Fonte: Elaborado pelos autores no Laboratório Rural de Maringá (2018). 

 

2.10.4 Classificação do Solo 

 

Para realizar a classificação do solo do Sítio São Paulo foi realizada a abertura de duas 

trincheiras (Figuras 12), a definição do local e do número de trincheiras foi realizada após a 

observação de parâmetros como declividade, modificação da textura e coloração do solo. 

Considerando que a propriedade apresentava certa homogeneidade, realizou-se a abertura de 

apenas duas trincheiras, uma próxima à cabeceira da propriedade e outra ao fundo. Todas as 

trincheiras foram abertas nas dimensões de 1,7 x 1,2 x 1,2 m. 
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Foram avaliados, nestes locais, os atributos do solo, a cor, a estrutura, a textura, a 

porosidade, a cerosidade, a profundidade e a transição de horizontes. Com a visualização das 

trincheiras e com os resultados das análises químicas e físicas coletadas dos horizontes do solo, 

concluiu-se que os dois perfis observados apresentaram semelhanças em todos os aspectos, solo 

profundo e bem drenado, com cerosidade fraca e proporções menores que 5% de estrutura de rocha 

ou fragmentos minerais. O solo apresentou uma transição difusa entre os horizontes, apresentando 

relações texturais menores que 1,5 para caracterizar um horizonte B textural (69 % de argila no 

horizonte B e 71% de argila no horizonte A) figuras 14 e 15. 

Foi verificada uma alta atração magnética, quando realizado o método de atração do solo 

por um imã, fato que pode ser explicado pela presença de óxidos de ferro, característica conhecida 

dos solos da região. O solo apresentou uma capacidade de troca de cátions inferiores a 17 cmolc 

kg-¹. Por fim, considerando a ocorrência de um horizonte B latossólico, com o horizonte B de 

matriz 2,5YR ¾, e saturação por base alta (V > 50%), concluiu-se assim que o solo da propriedade 

é classificado como: LATOSSOLO VERMELHO EUTROFÉRRICO. 

 

Figura 14- Trincheira talhão 01, 00-100 cm. 

 

Legenda: (A) e (B), Perfil de solo no Talhão 01. 

Fonte: Pesquisa de campo, realizada em agosto de 2018. 

 

 

 

 

 

A B 
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Figura 15- Trincheira Talhão 02, 00-100 cm. 

 

Legenda: (A) e (B) Perfil de solo no talhão 02.  

Fonte: Pesquisa de campo, realizada em agosto de 2018. 

 

 

2.11 PRÁTICAS CONSERVACIONISTAS 

 

A erosão é o principal processo que remove o solo, e consequentemente os nutrientes 

depositados neste. Durante o plantio ou na cobertura, essa erosão é denominada de erosão agrícola, 

que ocasiona uma redução na produtividade econômica, com a perda de solo pela água da chuva, 

causa um desequilíbrio, isso pois ocorre uma ausência de ações dos nutrientes, no sentido de mantê-

los no ponto ideal para a nutrição das plantas (EMBRAPA, 2012). Essa perca de solo é crítica, 

especialmente em relação ao elemento químico Fósforo (P), um nutriente de extrema importante 

para as plantas, porém de difícil absorção pelas plantas. Com a erosão, a chuva faz com que a terra 

se desloque com a água e juntamente com ela o Fósforo. 

A adoção de práticas conservacionista de solo visa diminuir ou minimizar os efeitos 

ocasionados pela erosão, sabendo que quanto mais declividade o terreno estiver, mais suscetível 

ele será à erosão. No caso do controle de erosão, é mais recomendado o uso de técnicas como o 

cultivo em nível, terraços, plantio direto, adubos verdes, rotação de culturas, entre outras 

(EMBRAPA, 2012). 

A propriedade atende quase todos os requisitos de práticas de conservação de solo, pois 

apresenta terraços de base larga em nível, plantio em nível e plantio direto de culturas anuais, como 

A B 
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soja e milho. Porém, por não apresentar adubação verde ou rotação de cultura e na entressafra, após 

a colheita o milho, o solo fica exposto à chuva e ao sol. 

 

2.12 EXPLORAÇÃO ECONÔMICA  

 

2.12.1 Culturas Anuais 

  

O Sítio São Paulo é explorado por atividades agrícolas, em sua área total mecanizada, ou 

seja, os 39,686 hectares designados ao cultivo de soja e milho. Referindo-se às culturas exploradas 

pelo produtor, a Soja se desponta como o “carro chefe” da propriedade, pois a mesma apresenta 

uma maior rentabilidade em relação ao capital investido, por ter um maior valor de mercado, em 

relação ao milho segunda safra. No verão, a área agrícola é toda cultivada com soja e no inverno, 

toda com milho. 

 

2.12.2 Soja 2017/2018 

 

A soja se desponta como a principal cultura na agricultura, sendo assim, toma o espaço total 

na maioria das áreas de produção agrícola no período de verão. A cultura pode ser utilizada para 

diversos fins, como para a alimentação e para o biocombustível, entre outros, portanto tem alto 

valor econômico de comercialização (CONAB, 2017). 

A produção de soja no Brasil é a segunda maior produção no mundo, cerca de 35.100 

milhões de hectares na safra de 2017/2018, atingindo uma média de produção de 3.333 kg ha-1 

segundo relatório levantado pela CONAB em maio de 2018 (CONAB, 2018). 

No Paraná, a produção da cultura atingiu a marca histórica da segunda maior média de 

produção na safra de 2017/2018, porém não superou a média de produção do ano de 2016/2017. 

De tal modo, a produção de soja na última safra atingiu a média de produção de 3.508 kg ha-1. Fato 

que pode ser explicado por fatores climáticos, que interferiram no possível aumento da 

produtividade média de grãos por hectares de soja, podendo ser justificado por excesso de chuva, 

baixo índice de luz e baixas temperaturas no estágio de desenvolvimento vegetativo (CONAB, 

2018). 
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A seguir serão descritas todas as atividades realizadas pelo produtor na safra de 2017/2018. 

 

2.12.2.1 Dessecação  

 

Após o fim do vazio sanitário da cultura no estado do Paraná, o produtor realizou a 

dessecação pré-plantio para eliminar a sementeira e as plantas daninhas existentes na área. Para 

isso, o mesmo realizou uma aplicação do herbicida não seletivo, de ação sistêmica do grupo 

químico glicina substituída, constituído de Sal de Isopropilamina de N - (fosfonometil) glicina (480 

g/L); ácido de N - (fosfonometil) glicina (GLIFOSATO 360 g/L), na dose de 2 L p.c ha-1, associado 

a outro herbicida hormonal de ação seletiva do grupo químico (2,4-D dimetilamina 806 g/L); (2,4-

D dimetilamina 670 g/L), na dose de 1 L ha-1 p.c. 

 

2.12.2.2 Semente e tratamento 

 

O produtor optou pela variedade BRASMAX VALENTE RR, de porte alto, crescimento 

indeterminado, grupo de maturação 6.7, de exigência média em fertilidade. A semente foi 

comprada já tratada com fungicida de contato do grupo químico (FLUDIOXONIL) (25 g/L), na 

dose de 0.2 L p.c 100 kg de sementes de soja, para controle de Mancha-olho-de-rã (Cercospora 

sojina), Podridão-aquosa (Rhizoctonia solani), Podridão-vermelha da-raiz (Fusarium solani), mais 

fungicida de ação protetora PIRACLOSTROBINA (25 g/L), sistêmico TIOFANATO METÍLICO 

(225 g/L) e inseticida de contato e ingestão FIPRONIL (250 g/L), na dose de 0.2 L p.c 100 kg de 

sementes de soja, para controle de algumas pragas e doenças como o Cancro-da-haste (Phomopsis 

phaseoli f.sp. meridionalis), Antracnose (Colletotrichum dematium var. truncata, Podridão-de-

fusarium (Fusarium semitectum), Piolho-de-cobra (Julus hesperus), Tamanduá-da-soja 

(Sternechus subsignatus),Vaquinha-verde-amarela, (Diabrotica speciosa), Lagarta-elasmo 

(Elasmopalpus lignosellus), Coró ((Lyogenis suturalis). 

O produtor utiliza inoculação de sementes, com bactérias do gênero Bradyrhizobium (grupo 

rizóbio), com o inoculante sólido turfoso Masterfix Soja (5 milhões de bactérias/g; 1,4 milhões 

bactérias/semente), utilizado para a fixação de N na planta, na dosagem de 100 g por cada 50 kg 
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de sementes. Porém, só utiliza a inoculação em duas de suas semeadoras, isto devido ao sistema de 

distribuição de sementes, na qual uma é de sistema convencional, disco deitado e a outra com o 

sistema pneumático vácuo, que dificulta o funcionamento correto do sistema de distribuição do 

produto. 

 

2.12.2.3 Plantio da Soja 

 

O produtor realizou o plantio direto, utilizando 16 plantas por metro linear, no espaçamento 

de 0.45cm, totalizando 355.555 plantas por hectare, sendo a mesma semeada no dia 05 de outubro 

de 2017, dentro do prazo de zoneamento agrícola para o estado do Paraná. A prática de plantio foi 

realizada com o solo de aspecto seco.  

 

2.12.2.4 Adubação de plantio  

 

Para a adubação do plantio, Caobianco utilizou o fertilizante formulado 00-30-10, com dose 

de 245 kg ha-1 em sulco de plantio, sendo disponibilizado 45 kg K2O ha-1; 44,88 kg P2O5 ha-1. 

Após, com 3 trifólios totalmente abertos, realizou adubação em cobertura 100 kg ha-1 de KCl, sendo 

disponibilizado 60 kg K2O ha-1 via lanço,  

 

2.12.2.5 Pulverizações 

 

Em pós-emergência, realizou duas aplicações de Herbicidas não seletivo, de ação sistêmica 

de pós-emergência do grupo químico Glicina Substituída (GLIFOSATO, SAL DE 

ISOPROPILAMINA 480 g/L); (GLIFOSATO 360 g/L), na dose de 2 L p.c ha-1, dividida em 30 

dias em pós-emergência, e mais 30 dias da primeira aplicação, no controle de plantas daninhas 

como Capim- Amargoso (Digitaria Insularis). 

Para o controle de insetos, realizou-se três aplicações de Inseticida regulador de 

crescimento de insetos, inibidor da síntese de quitina, pertencente ao grupo químico das 

benzoiluréias (TEFLUBENZURON 150 g/L), na dose de 0.14L p.c ha-1 a cada 30 dias de intervalo 

de uma aplicação a outra, após a primeira incidência do inseto-praga, para controle de Lagarta-
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falsa-medideira (Chrysodeixis includens), Lagarta-da-soja (Anticarsia gemmatalis), Lagarta-

helicoverpa (Helicoverpa armigera). Não se realizou técnicas de pano de batida. 

Para controle de percevejos, foram realizadas cinco aplicações de inseticida sistêmico de 

contato e ingestão, do grupo Neonicotinoide e Piretroide (TIAMETOXAM 110 g/L) e 

(CIPERMETRINA 220 g/L), nas doses de 0.25L p.c ha-1, no período de 8 dias a cada aplicação no 

controle de barriga-verde (Dichelops furcatus e Dichelops melacanthus), após a primeira 

incidência do inseto-praga, sem realizar um pano de batida. 

 Em relação ao controle de doenças, o produtor realizou uma aplicação de produto fungicida 

sistêmico, do grupo Estrobilurina (AZOXISTROBINA 200 g/L) e Triazol (CIPROCONAZOL) 

(80 g/L), na dose de 0.31L p.c ha-1, associado a ÓLEO MINERAL (428 g/L), mesmo não sendo 

constatado o registro de ocorrência de doenças, como Ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi), 

uma das principais doenças na cultura da soja e que pode causar danos severos ao plantio, porém, 

vale ressaltar que o produtor não fez nenhuma técnica de monitoramento e tomada de decisão para 

o controle de doenças e pragas. 

 

2.12.2.6 Dessecação e Colheita 

 

Para realizar a colheita antecipada, visando a safrinha de milho, realizou-se a dessecação 

da cultura com herbicida não seletivo de ação não sistêmica do grupo químico bipiridílio 

(PARAQUATE) (200 g/L), na dose de 2L ha-1 p.c, quando a cultura se apresentava em R7, com 

aproximadamente 70% das folhas amarelas. Após 11 dias de aplicado o dessecante, o produtor 

realizou a colheita da cultura, com 15% de umidade, alcançando uma produção de 64,2 sacas ha-1, 

ou seja, uma produção de 3.852 kg ha-1.  

Como o produtor terceiriza a colheita, ele teve um custo de 9.3 sacas ha ou 558 kg ha-1 de 

sua produção. 

 

2.12.2.7 Custo total da Soja 2017/18. 

 

A produtividade da soja na safra de 2016/2017 foi de 3.852 kg ha-¹, o produtor 

comercializou, neste período, sua safra no preço médio de R$ 78,00 a saca, resultando em uma 
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receita bruta de R$ 5007,60 ha-¹. O custo total de produção foi de R$ 3.004,70 ha-¹, resultando em 

um lucro líquido de R$ 2.000,90 ha-¹. Porém, considerando somente o custo operacional, que é o 

referente à exploração realizada (custos variáveis, depreciação e mão-de-obra fixa), o produtor 

obteve um lucro de R$ 3.276,18 ha-¹ (Tabela 4). 

 

Tabela 4 - Custo de produção da Soja safra 2016/2017. 

Custo de produção da soja 

Descrição                                  custo R$ há-1             % 

1.Custos variáveis  

1.1. Despesas com maquinas (manutenção) 25,10 0,84 

1.2. Despesas com benfeitorias 5,40 0,18 

1.3. Insumos 

1.3.1. Fertilizante + KCl 557,11 18,54 

1.3.2. Sementes 287,00 9,6 

1.3.3. Combustível 89,50 2,98 

1.3.4. Agroquímicos 342,42 11,40 

1.4. Colheita terceirizada 148,46 4,92 

1.7. ITR (0,07% valor terra nua) 55,86 1,86 

1.8 FUNRURAL (2,3% receita bruta) 115,17 3,83 

A Total dos Custos Variáveis 1.675,90 55,78 

Custos Fixos 

2.1. Depreciação (D) 

2.1.1 Maquinas e Implementos 27,44 0,91 

2.1.2. Benfeitorias e Instalações 10,85 0,36 

2.2. Remuneração Capital Próprio-RCP   
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2.2.1 Maquinas e Implementos 56,38 1,88 

2.2.2. Benfeitorias e Instalações 19,85 0,66 

3. Comissão 29,64 0,99 

4. Mão-de-obra 17,23 0,57 

5. Remuneração da terra 1.197,05 39,84 

B. Total de Custo Fixos 1.328,80 44,22 

C. Custos Operacionais (A+2.1+2.3) 1.731,42 57,62 

D. Custo Total de Produção (A+B) 3.004,70 100 

E. Receita Bruta (3.852 kg ha-1) 5.007,60  

F. Lucro Líquido (E-D) 2.002,90  

G. Lucro Operacional (E-C) 3.276,18  
Fonte: Autor, (2018). 

 

2.12.3 Cultura do milho segunda-safra (Zea Mays) 

 

A cultura do milho é originária da América Central, região do México. No Brasil, esta 

cultura pode ser cultivada tanto no inverno, período em que é mais utilizada e conhecida como 

segunda-safra, como no verão, em intuito de uma maior produção e um acúmulo de palhada na 

lavoura. 

O cultivo desta cultura em segunda safra pode ser considerado uma atividade de risco, pois 

durante a mesma podem ocorrer fatores como a estiagem de seca, ou riscos de geadas, quando 

inverno, em épocas mais tardias, casos esses, responsáveis por grandes prejuízos ao produtor 

quando calculado custo/produção. No Brasil, a produção total desta cultura foi estimada em 97 

milhões de toneladas de grãos, sendo representados 67% desta produção o milho safrinha segunda-

safra. Segundo a CONAB (2018), no Paraná, no ano de 2018, o milho em segunda-safra alcançou 

uma produtividade média de 4.969 kg ha-¹, representando uma queda de 8,9 % em relação ao ano 

passado, sendo que no ano de 2017, o Paraná alcançou uma produtividade média de 5.456 kg ha-1. 
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2.12.4 Milho safrinha 2018 

 

2.12.4.1 Época de Plantio e Variedade 

 

Após a colheita da Soja da safra 2017/2018, o produtor Caobianco, imediatamente, realizou 

a semeadura do milho segunda-safra, logo na primeira semana de fevereiro, exatamente no dia 04 

de fevereiro de 2017. 

O produtor optou pela semente do Híbrido simples Morgan MG580 PW, um híbrido de 

estabilidade produtiva, precoce, com potencial produtivo, com bom retorno ao investimento em 

tecnologia, maior estabilidade na colheita em condições adversas, resistência de colmo e raízes, 

salta sanidade, grão semiduro, de coloração alaranjada, com indicação para safrinha de 55.000 a 

65.000 plantas há-1. 

 

2.12.4.2 Tratamento de Sementes 

 

As sementes da variedade MG580 PW foram adquiridas já com o tratamento industrial, no 

qual foi utilizado o tratamento com inseticida sistêmico do grupo químico dos Neonicotinóides 

(CLOTIANIDINA) (600 g/L), na dose de 120 ml 60.000 sementes, visando controle de pragas 

como Percevejo-Barriga-Verde (Dichelops forcatus), Perceveijo-Barriga-Verde (Dichelops 

melacanthus), Coró (Phyllophaga cuyabana) e Cigarrinha do Milho (Dalbulus maidis). Pragas que 

atacam na fase inicial da cultura, que, quando não monitorada, pode acarretar danos severos no 

desenvolvimento da cultura como a perda de plantas, diminuição de Stand de plantas, formação 

das espigas e o comprometimento da produção. 

 

2.12.4.3 Plantio do Milho 

 

O plantio foi direto, logo após a colheita do plantio de soja, o espaçamento utilizado na 

semeadura foi de 0.45m entre linhas, com uma população de 2.8 plantas por metro linear, ou 62.222 

plantas por ha-1, com uma profundidade de semeadura de aproximadamente 4 cm. 
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2.12.4.4 Adubação  

 

A adubação foi realizada em um sulco de plantio com utilização de formulado 10-15-15, 

na dose de 330 kg ha-1 sem realizar a análise de solo. Na qual, esta formulação estaria 

disponibilizando no solo para as culturas 33 kg N ha-1;  49,5 kg P2O5 ha-1; 49,5 kg K2O ha-1. No 

estágio V3, realizou-se uma aplicação de adubação nitrogenada em cobertura de 100 kg ha-1 

utilizando o fertilizante Fertipar Super. N, sendo disponibilizado 45 kg N ha-1. A adubação foi 

realizada após a chuva, com o solo ainda úmido.  

   

2.12.4.5 Pulverizações  

 

Em estágio de pré-semeadura, realizou-se uma aplicação de herbicida seletivo condicional 

de ação sistêmica (GLIFOSATO POTÁSSICO) (620 g/L), nas doses de 1.2 L p.c ha-1, no controle 

de algumas folhas largas presentes na propriedade, como Capim-colchão (Digitaria) e Capim-

marmelada (Brachiaria plantaginea). No estádio V3, foi realizada uma aplicação em pós-

emergência de herbicida seletivo de ação sistêmica do grupo químico das Triazinas (ATRAZINA) 

(400 g/L), na dosagem de 1.5 L p.c ha-1, com vazão de 100 L há-1, com o objetivo de controle de 

algumas espécies de folha larga, que emergiram após a semeadura, e a soja remanescente. 

O produtor realizou três aplicações para controle de percevejo-marrom (Euschistus heros), 

com inseticida Piretróide/Neonicotinóide de contato, ingestão e sistêmico (TIAMETOXAM) (141 

g/L); (LAMBDA-CIALOTRINA) (106 g/L), na dose de 0.25 L p.c ha-1. Cerca de cinco dias após 

a semeadura do milho, realizou-se a primeira aplicação, pois havia necessidade de controle do 

inseto na emergência da cultura, após 8 dias, sem diagnóstico de ocorrência do inseto, a segunda 

aplicação foi realizada e após mais 8 dias a terceira, todas realizadas com os mesmos inseticida e 

dosagem. 

O produtor optou por um híbrido com tecnologia transgênica, que apresenta resistências a 

alguns insetos, mas mesmos assim, foram realizas duas aplicações de outro inseticida designado 

ao controle de lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda), para o controle da mesma. Vale 

lembrar que o produto não realiza nenhum método de amostragem a campo para a tomada de 

decisão no controle de inseto, então, no estádio de V2, realizou-se a primeira aplicação sem 
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conhecimento do nível de controle do inseto, utilizando o inseticida regulador de crescimento de 

insetos, inibidor da síntese de quitina pertencente ao grupo químico Benzoiluréias 

TEFLUBENZUROM (150 g/L), nas doses 0,15 L p.c ha-1. Logo no estádio V4, realizou-se uma 

nova aplicação utilizando o mesmo inseticida na mesma dosagem, com a presença de alguns insetos 

nas lavouras. 

Em relação ao controle de doenças, realizou-se uma aplicação de fungicida pré emergencial 

da inflorescência da planta, com trator pulverizador em V7, antes da emissão da inflorescência. 

Assim, utilizou-se o fungicida de ação sistêmico dos grupos químicos Estrobilurinas 

(AZOXISTROBINA) (200 g/L); e Triazol (CIPROCONAZOL) (80 g/L), na dosagem de 0.30 L 

p.c ha-1, com ÓLEO MINERAL (428 g/L), 0.46 L ha-1, para o controle de doenças como 

Cercosporiose (Cercopora zea-maydis), que foi encontrada no terreno estudado. 

 

2.12.4.6 Colheita 

  

A colheita foi realizada entre nos dias 27 e 28 de julho, quando o milho apresentava 

umidade entre 24% a 26%. A produtividade foi 7.260 kg ha-1, ou 121 sacas ha-1, a qual se 

apresentou acima da média paranaense, que foi de 5.512kg há-1, ou 92 sacas ha¹. Porém, o produtor 

terceiriza a colheita, pois não possui colhedora de grãos, fazendo com que o custo por ha¹ colhido 

seja de R$ 145,00. 

De maneira geral, o produtor optou por um híbrido de ciclo rápido para a região, não 

obtendo a produção esperada, mas sim uma boa produção, acima da média da região. Portanto, o 

produtor realizou os tratos culturais para o controle de doenças, pragas e plantas invasoras, 

parcialmente corretas, com os produtos com registro para a cultura, porém não tem nenhuma 

técnica de coleta de amostragem para tomadas de decisão nas aplicações, como também na 

adubação, que não realizou análise de solo. 

As atividades realizadas no Sítio São Paulo são feitas pelos funcionários fixos, ao comando 

do produtor Sr. Caobianco, esses funcionários já estão juntos a mais de 10 anos. 

 

2.12.4.7 Custo total Milho Segunda safra 2018 
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A produtividade do milho segunda-safra, no ano de 2018, foi de 7260 kg ha-1, porém, apesar 

de uma boa produtividade, o produtor comercializou sua produção em um preço médio de R$ 28,00 

a saca. Assim sendo, o produtor obteve uma receita bruta de R$ 3.388,00 ha-1 (Tabela 6). A cultura 

do milho apresentou um custo total de produção de R$ 3.232,17 ha-1, deste modo o resultado do 

milho foi positivo de 155,83 ha-1. 

Contudo, quando considerado apenas o custo operacional de R$ 1.336,44 ha-1, o produtor 

obteve um lucro de R$ 2.051,56 ha-1. 

 

Tabela 5 - Custo de produção do Milho – 2018. 

Custo de produção do milho 

Descrição                                  custo R$ ha-1             % 

1.Custos variáveis  

1.1 . Despesas com maquinas (manutenção) 25,10 0,78 

1.2. Despesas com benfeitorias 5,40 0,17 

2. Insumos 

2.1. Fertilizante + Super. N 467,36 14,46 

2.2. Sementes 520,00 16,09 

2.3. Agroquímicos 484,30 15,0 

3. Combustível 70,10 2,17 

4. Colheita terceirizada 148,46 4,59 

5. ITR (0,07% valor terra nua) 55,86 1,73 

6. FUNRURAL (2,3% receita bruta) 115,17 3,56 

A Total dos Custos Variáveis 1.892,47 58,57 

Custos Fixos 

2.1. Depreciação (D) 

2.1.1 Maquinas e Implementos 27,44 0,85 
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2.1.2. Benfeitorias e Instalações 10,85 0,34 

2.2. Remuneração Capital Próprio-RCP   

2.2.1 Maquinas e Implementos 56,38 5,63 

2.2.2. Benfeitorias e Instalações 19,85 0,61 

2.3. Comissão 10,64 0,32 

2.3. Mão-de-obra 17,23 0,53 

2.4. Remuneração da terra 1.197,05 37,04 

B. Total de Custo Fixos 1.339,28 41,44 

C. Custos Operacionais (A+2.1+2.3) 1930,55 59,74 

D. Custo Total de Produção (A+B) 3.231,15 100 

E. Receita Bruta (7.260 kg ha-1) 3.630,00  

F. Lucro Líquido (E-D) 399,00  

G. Lucro Operacional (E-C) 1.699,45  
Fonte: Autor, (2018). 

 

2.13 CUSTOS FIXOS E VARIÁVEIS 

 

O cálculo de custo foi classificado como fixos e variáveis. Os fatores referentes ao custo 

fixo utilizados no presente levantamento foram a remuneração do capital próprio - RCP, a mão de 

obra fixa, a remuneração da terra e a depreciação. 

Para estimar a remuneração do capital próprio, utilizou-se uma taxa anual de remuneração 

de 9%. Na obtenção da remuneração da terra, utilizou-se a estimativa de 3% do preço da terra do 

município de Ivatuba, que corresponde a R$ 79.803,87 o há, de acordo com laudo da UNICAMPO 

(2018). Já para mão de obra fixa, considerou-se os gastos com salário e tributos referentes ao 

funcionário fixo do Sr. Caobianco Gasparelli. 

Os valores referentes aos custos fixos serão distribuídos e debitados em 50% da renda da 

cultura da soja e 50% do milho safrinha. 
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Em relação aos custos variáveis, foi levantado e analisado os dados referentes aos insumos 

utilizados pelo produtor (fertilizante, agrotóxicos, semente e combustível), despesas com 

manutenção, prestação de serviços, imposto territorial rural (ITR) e Funrural. Para o cálculo do 

Funrural, utiliza-se o cálculo de 2,3% do valor da receita bruta. O Funrural destina esse montante 

arrecadado para o INSS e SENAR. 

Para o cálculo do ITR, se utilizou a alíquota de 0,07% com relação ao valor da terra, R$ 

79.803,87 o hectare.  

Com relação à mão-de-obra temporária e a prestação de serviços, foi considerado as 

informações de custos passadas pelo produtor. 

Os valores referentes à mão-de-obra fixa, despesas com máquinas e implementos foram 

distribuídas pela área total do produtor, que correspondem a 508,2 ha, logo o Sítio São Paulo 

receberá 8,43% das despesas. 

Na análise dos custos, foi utilizado os termos lucro líquido e lucro operacional. O lucro 

líquido corresponde a todos os custos estimados no levantamento e o lucro operacional corresponde 

ao custo variável e mão de obra fixa, desse modo, não se considera a remuneração do capital próprio 

e a remuneração da terra. 

Como o Sítio São Paulo não possui benfeitorias, o galpão de máquinas do produtor se 

localiza na cidade, o presente levantamento considerou, na relação de custos, somente o galpão que 

abriga as máquinas, assim como as máquinas do produtor utilizadas no Sítio São Paulo (Tabela 1). 

Os custos referentes ao galpão de máquinas serão distribuídos pela área total do agricultor 508,2 

ha. 

 

2.14 RENTABILIDADE 

 

No Sítio São Paulo, a cultura da soja safra 2017/2018 proporcionou um lucro líquido total 

para o produtor de R$ 85.784,20 e um lucro operacional de R$ 140.318,79. Na cultura de milho 

2018, a propriedade obteve um lucro líquido total de R$ 17.089,17, porém, quando considerado o 

lucro operacional, a propriedade obteve a lucratividade de R$ 72.787,44 (Tabela 6). 

Diante dos resultados obtidos, a soja representa a cultura que proporciona uma maior 

rentabilidade ao produtor. Sendo assim, ela é considerada a cultura principal que contribui na renda 
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do produtor. Já o milho, quando considerado o lucro líquido total, o resultado é positivo, porém 

baixo e de maior risco, principalmente pelo alto custo para a sua produção e o baixo preço de 

comercialização. 

 

Tabela 6- Rentabilidade da propriedade 

Culturas Área (há-1) Lucro Operacional (R$) Lucro Líquido (R$) 

Soja 42,83 140,318,78 85.784,20 

Milho (2°safra) 42,83 72.787,44 17.089,17 

Total 212.106,22 102.873,37 
Fonte: Autor, (2018). 

 

2.15 MÉDIA DE PRODUÇÃO DE 6 ANOS 

 

As médias de produção da propriedade estão entre 58 a 64 sacas ha-1 de soja e de 91 a 121 

sacas ha-1 de milho. Não sendo uma média ruim, mas não aquela esperada pelo produtor. Fato que 

demonstra que existe algum fator limitante para melhores produções, conforme mostra a Tabela 7. 

 

Tabela7- Média de produção de 6 anos. 

Ano  Produção sacas ha-1 

Soja  Milho  

2013 61,1 91,5 

2014 63,6 121,07 

2015 62,8 110,7 

2016 58,2 113,6 

2017 63,6 111,5 

2018 64,2 110,3 

 Fonte: Autor, pesquisa com o produtor e com a Cocamar (2018). 
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2.16 PLANTAS DANINHAS 

 

As plantas daninhas são todas e quaisquer plantas que por si crescem em local não desejado, 

em locais de exploração econômica e podem ocasionar difíceis controles, dependendo da 

quantidade e do desenvolvimento das mesmas (LORENZI, 2014). 

Assim, as plantas daninhas em conjunto com as plantas de exploração agrícola, podem 

interferir no desenvolvimento das culturas, ocasionando a competição por espaço, nutrientes, luz, 

CO2, podendo então, reduzir, severamente, o desenvolvimento das plantas de interesse e, 

consequentemente, reduzir em torno de 20 – 30% da produtividade agrícola. As plantas daninhas 

podem ser uma planta hospedeira de alguns patógenos de doenças e pragas, que pode servir como 

abrigo dos mesmos para a próxima cultura (LORENZI, 2014). 

Portanto, o controle de plantas daninhas é de fundamental importância em uma propriedade 

agrícola, ele consiste em certas práticas como controle preventivo, controle cultural, com rotação 

de cultura, cobertura verde, variação do espaçamento de plantio, controle mecânico, como capina 

manual, roçada, inundação, cultivo mecânico, queimada, controle biológico, com plantas de afeito 

alelopático e controle químico com herbicidas não seletivos e herbicidas seletivos, que pode 

resultar em uma diminuição da infestação presente na lavoura, porém, não consegue obter sua 

completa eliminação.  

O levantamento das espécies de plantas daninhas, além de permitir a identificação, 

quantificação e evolução da comunidade infestante numa área, pode ter a aplicação na predição da 

eficiência de controle das espécies infestantes. 

Na propriedade foi realizado o levantamento das plantas daninhas infestantes, por meio das 

informações coletadas com o proprietário referente à cultura da soja, além de caminhamento e 

observações, enquanto se realizava outras atividades na propriedade, após a cultura do milho, 

conforme ilustra a Tabela 8. 

 

Tabela 8- Plantas daninhas diagnosticadas na propriedade na última safra. 

Nome Comum Nome Científico 

Capim-Carrapicho Cenchrus echinatus 
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Buva Conyza spp. 

Caruru Amaranthus hybridus 

Capim-Amargoso Digitaris Insularis (L) 

Capim-Colchão Digitaris horizontallis  

Serralha Sonchus oleraceus L. 

Trapoeraba Commelina benghalensis L. 

Fonte: Autor, pesquisa com o produtor (2018). 

 

A propriedade apresenta uma baixa infestação de plantas daninhas e o produtor relata que 

não possui grandes problemas com o controle destas, isto devido ao fato de realizar o controle tanto 

químico e mecânico, quando necessário.  

No levantamento realizado, observou-se uma maior predominância, porém não 

significativa, de duas plantas daninhas, Capim-Amargoso (Digitaria Insularis (L)), e Trapoeraba 

(Commelina benghalensis (L)) (Figura 16). Todas estavam em pleno desenvolvimento vegetativo. 

 

Figura 16- Plantas Daninhas Presente na Propriedade. 

.  

Legenda: Plantas Daninhas: (A) Trapoeraba (Commelina benghalensis L); (B) Capim-Amargoso (DIgitaria 

insularis).  

Fonte: Fotos do autor (2018). 

A B 
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A única planta constatada na propriedade, que apresenta problemas com altas infestações, 

é o Capim-Amargoso (Digitaris Insularis (L)). O produtor deve ficar atendo com a infestação da 

mesma, pois a planta daninha apresenta um grau de resistência ao herbicida glyphosate e a mesma, 

em grande incidência, dificulta o controle químico, ao ponto de substituí-lo por controle mecânico. 
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3 DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico da propriedade foi realizado com base no método de análise 

de SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), considerando os dados dos 

levantamentos realizados e as informações cedidas pelo produtor. Por meio dos dados, 

conseguimos analisar as ameaças, oportunidades, falhas, imprecisões e acertos da propriedade e do 

produtor. Desse modo, se dividiu o diagnóstico em pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e 

ameaças (BASTOS, 2014). 

 

3.1 PONTOS POSITIVOS 

 

- O Sr. Caobianco possui uma grande satisfação na sua relação com o campo. 

- O produtor conta com auxílio de seus filhos, Lucas Caobianco Gasparelli, Gustavo 

Caobianco Gasparelli, e de seus funcionários. 

- Existe uma ausência de erosão na propriedade. 

- A propriedade condiz com a classificação de capacidade de uso do solo, em relação à 

utilização e à exploração correta do solo. 

- A propriedade tem fácil acesso, por estar a 1 km da cidade, ser divisa com a Cooperativa 

COCAMAR e a 500m da FERRARI ZAGATTO, empresas com as quais comercializa os produtos. 

- O solo apresenta aspectos de boa fertilidade, de acordo com a análise química de solo 

realizada. 

- O proprietário utiliza culturas anuais de Safra e de Safrinha adequadas para a região. 

- A Propriedade apresenta uma boa classe textural de solo, sendo muito argiloso, apresenta 

valores de 68% e 69% de argila e com baixa declividade. 

- As temperaturas médias, máximas e mínimas são favoráveis, isso em relação 

às culturas utilizadas pelo produtor, principalmente na cultura da soja. 

- O proprietário realiza a manutenção das máquinas e dos equipamentos nas concessionárias 

especializadas, e no galpão de maquinas. 
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- A propriedade apresenta uma baixa infestação de plantas daninhas. 

- Utiliza os defensivos nas dosagens recomendadas. 

- O produtor realiza o plantio direto a mais de 15 anos. 

- Terceiriza a colheita, pois assim seu tempo é voltado a monitoramento realização da 

colheita e do plantio. 

 

3.2 PONTOS NEGATIVOS 

 

- O produtor não tem um armazém de embalagens para guardar as embalagens vazias de 

agrotóxicos, conforme o exigido pela legislação. 

- O produtor realiza somente sucessões de culturas, como soja e milho, deixando o solo 

exposto ao sol e a chuva durante a entressafra. 

- Realiza aplicação de agrotóxicos calendarizadas, não utilizando métodos de amostragem 

de pragas e doenças. Esse descuidado acarreta em aplicações excessivas, aumento do custo de 

produção e desequilíbrio ecológico. 

- Todas as pulverizações realizadas na propriedade são feitas com mesma vazão e bico de 

pulverização, não importando qual o produto utilizado e qual o alvo da aplicação. 

 - Não utiliza critérios técnicos para adubação de plantio, sendo que as análises de solo são 

realizadas em períodos muito longos de uma análise a outra. 

- A saturação por bases (V%) é de 61,43 no Talhão 01 e 62,31 no Talhão 02, sendo abaixo 

do recomentado para as culturas exploradas na propriedade, que é de 70%, como também dos 

macronutrientes fósforo (P) e enxofre (S), que se apresentam em nível baixo – médio (SOUSA e 

LOBATO, 2004). 

- A relação entre nutrientes como a de Ca/Mg, Ca/K e Mg/K, no Talhão 01 está alta para 

(Ca/Mg), acima de 3,5. (Ca/K) níveis médios, entre 8-16; (Mg/K) nível alto, acima de 6. No Talhão 

2 relações de (Ca/Mg) em um nível alto, acima de 3,5; (Ca/K) níveis médios, entre 8-16; (Mg/K) 

nível alto, acima de 6 (EMBRAPA, 2006). Fato de que ocorre um desequilíbrio nutricional no solo 

em relação aos Talhões. 

 - O produtor realiza a inoculação, apenas em parte, da área cultivada com soja. 



 

69 

 

- Não faz monitoramento de seus funcionários, quanto ao uso de equipamentos de proteção 

individual nas aplicações de agrotóxicos e foi constatado que os mesmos, quando utilizam, usam 

apenas as luvas. 

- Não faz o uso de acompanhamento das lavouras com engenheiro agrônomo.  

 

3.3 OPORTUNIDADES 

 

- A propriedade se encontra em uma excelente localização da propriedade, isso em relação 

às cooperativas e empresas agrícolas. 

- O produtor é inovador e possui uma grande aceitação a novas tecnologias. 

- O produtor apresenta recursos financeiros para novos investimentos. 

- Fixação de produção no valore de mercado com contratos para quitação de conta da safra. 

 

3.4 AMEAÇAS 

 

- Há uma variação de preço dos grãos no mercado agrícola. 

- Adversidades climáticas, como veranicos ou geadas de inverno. 

- Elevado custo de produção. 

- O produtor trabalha com grandes culturas (commodities agrícolas). 
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4 PLANEJAMENTO 

 

Após o levantamento e o diagnóstico do Sítio São Paulo, o planejamento teve como objetivo 

realizar a abordagem de todas as informações destacadas, para que, por meio delas, sejam 

apresentadas propostas que promovam uma melhoria na propriedade e que sejam de fácil aceitação 

pelo produtor. 

 

4.1 EQUIPAMENTOS DE USO INDIVIDUAL 

 

O EPI, como já visto anteriormente, é um equipamento que visa a proteção e a prevenção 

de possíveis riscos de contaminação do trabalhador no manuseio de agrotóxicos, reduzindo os 

riscos de intoxicação decorrentes da exposição ao produto e acidentes. Os cuidados com os 

agrotóxicos devem ser desde a aquisição, transporte, armazenamento, preparo de calda e aplicação. 

A proteção no uso de EPIs favorece para uma melhor garantia de trabalho, já que protege as vias 

respiratórias, oral e ocular. 

O uso de EPI é obrigatório pela legislação trabalhista NR 6, de modo que a obstrução dessa 

lei pode acarretar, aos infratores, ações de responsabilidade civil e penal, além de multas. É dever 

do empregador fornecer o kit de EPI, de modo que não proporcionem desconforto térmico que 

prejudique o trabalhador, sendo assim, os EPIs devem estar em perfeitas condições de uso e 

devidamente higienizados, responsabilizando-se pela descontaminação dos mesmos no final de 

cada atividade realizada e substituindo-os sempre que necessário. É dever do empregador também 

orientar o modo de uso correto do EPI e exigir que os trabalhadores os utilizem (ALVES, 2013) 

O EPI é composto por 8 itens, sendo eles: luvas de borracha, máscara descartável ou de 

baixa manutenção, viseira facial transparente e que não provoquem a distorção da imagem, avental 

produzido com material resistente a solventes orgânicos, botas que devem ser impermeáveis, 

preferencialmente de cano alto e resistentes a solventes orgânicos, calças e jalecos, se forem de 

algodão devem ser tratados para tornarem hidro-repelentes e, por fim, touca árabe hidro-repelentes 

(Figura 17).  
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Figura 17- Equipamentos de proteção Individual 

 

Fonte:  Camilotti (s/d). 

 

Deste modo, recomenda-se que o produtor adquira o conjunto de equipamento de proteção 

individual, sendo que este pode ser comprado no local de sua preferência, ou ir até a cooperativa 

COCAMAR, onde tem o kit de equipamento de uso individual disponível, com o custo de R$ 

108,00. E o produtor deve exigir que seus funcionários realize o treinamento para manuseio do EPI 

e que utilizem sempre o equipamento quando realizar o manuseio de agrotóxicos e outros produtos 

químicos e em aplicações dos mesmos.  

 

4.2 CORREÇÕES DO SOLO 

 

Recomenda-se ao produtor realizar um planejamento para que a cada 2 anos seja realizado 

uma análise química de solo, para que possa estabelecer critérios técnicos para correções do mesmo 

referente aos macros e micronutrientes, para então definir as formulações de adubação e quantidade 

de corretivos e fertilizantes que devem ser aplicados, sendo assim, tendo um melhor 

aproveitamento dos fertilizantes aplicados, fazendo com que não ocorram quantidades aplicadas 
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fora da recomendação, isso faz com que o produtor tenha uma resposta de produção e 

consequentemente de custo e rentabilidade. 

 

4.2.1 Calagem 

 

O proprietário deve realizar uma correção com calagem, a fins de elevar o pH em CaCl2 e 

também elevar a saturação por base dos nutrientes a 70%, no qual o Talhão 01 apresenta pH 5,50 

em CaCl2 e saturação por base 61,43 %, no Talhão 02, pH 5,50 e saturação por base 62,31% de 

participação dos nutrientes na CTC. 

Para tanto, recomenda-se a necessidade de calagem pelos cálculos a seguir; 

 

Talhão 01:  

NC= (V2 – V1) x CTC 

                 PRNT 

NC= (70 – 61,43) 10,68  

              85 

NC = 1,07 ton há-1 de calcário 

 

Portanto, para o Talhão 01, o corretivo que deve ser utilizado é estabelecido de acordo com 

a relação cálcio/magnésio presente na análise de solo, o produtor utilizará calcário dolomítico tendo 

um custo do corretivo de R$ 221,00 há-1. 

 

Para o talhão 02: 

NC= (V2 – V1) x CTC 

                 PRNT 

NC= (70 – 62,31) x 11,36 

                      85 

NC= 1,02 ton ha-1 

 



 

73 

 

O corretivo que deverá ser utilizado é estabelecido de acordo com a relação de 

cálcio/magnésio presente na análise de solo. Sendo assim, para o Talhão 02, é necessário 1,02 ton 

ha-1 de calcário dolomítico, tendo custo de R$ 156,00 ha-1. 

Assim, o produtor poderá dividir os custos da correção de calagem a longo prazo, de 5 anos 

pela cooperativa COCAMAR, tendo custo de R$ 7.982,00, ou R$ 186,36 ha-1 pra corrigir o Sítio 

São Paulo. 

 

4.2.2 Correção de Fosforo 

 

O fósforo (P) é um macronutriente primário e essencial para as plantas, faz papel importante 

em quase todos os processos metabólicos, desta forma, o fósforo é uns dos nutrientes de mais difícil 

fornecimento, pois muitos solos possuem o fósforo, porém não está disponível para as plantas. O 

fósforo (P) pode ser encontrado no solo na faze sólida nas formas orgânicas e inorgânicas, como 

também na fase líquida em formas inorgânicas de (H2PO4
- e HPOH4

2-), no qual, na maioria dos 

solos, estes compostos podem ser fixados ao solo por ligações a outros elementos presentes, 

formando compostos não assimiláveis pelas plantas (YAMADA, STIPP e ABDALLA, 2004). 

Com base nas análises, os níveis de fósforo se apresentam baixos no Talhão 01 e médio no 

Talhão 02, sendo necessário que faça a correção do nutriente fósforo (P) nos dois Talhões para 

culturas da safra 2019/2020. Pelos cálculos, será recomendada a adubação fosfatada abaixo, 

sabendo que as plantas aproveitam uma média de 20% do P aplicado ao solo. 

 

Talhão 01: 

Analise química= 4,72 mg P/dm3. Elevar a quantidade de P para 12 mg P/dm3 

Então: 12 mg P/dm3- 4,72 mg P/dm3 = 7,28 mg P/dm3  

7,28 mg P/dm3 x 2 = 14,56 kg P ha-1 

14,56 kg P ha-1 x 2,29 = 33,40 kg P2O5.ha-1 para elevar de 4,72 a 12 mg P/dm3. 

Sabendo que 20% de P2O5 são aproveitados, a necessidade é de: 

33,40 kg P2O5______ 20% 

                  X=______100% 

X = 167 kg P2O5.ha-1
 para que a planta assimile os 33,40 kg ha-1 P2O5. 
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Utilizando o fertilizante MAP (mono-amônio-fosfato), que apresenta uma garantia mínima 

de 41% P2O5, conforme a legislação Brasileira de Fertilizantes. 

 

100 kg MAP_______52 kg de P2O5 

          X=_______ 167 kg de P2O5 

X= 321 kg ha-1 de MAP. 

 

Para a correção de fósforo (P) no Talhão 01, o produtor terá um custo de R$ 901,80 há-1 do 

corretivo MAP. 

 

Para o Talhão 02: 

Analise química= 9,54 mg P/dm3. Elevar para 12 mg P/dm3. 

Então: 12 mg P/dm3- 9,54 mg P/dm3= 2,46 mg P/dm3. 

2,46 mg P/dm3 x 2 = 4,92 kg P ha-1 

4,92 kg P ha-1 x 2,29 = 11,27 kg P2O5 para elevar o P de 9,54 a 12 mg P/dm3. 

Sabendo que 20% do P2O5 são aproveitados, a necessidade é de: 

11,27 kg P2O5 _______ 20% 

                  X=________100% 

X= 56,35 kg P2O5 ha-1, para que a planta assimile 11,27 kg P2O5. 

 

Utilizando o fertilizante mono-amônio-fosfatado, que apresenta uma garantia mínima de 

41% P2O5, conforme a legislação Brasileira de Fertilizantes. 

 

100 kg MAP______52 kg P2O5 

           X=______56,35kg P2O5 

 

X= 109 kg ha-1 de MAP. 

 

Para o Talhão 02, o produtor terá um custo R$ 302,40 ha-1.  
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Para a correção dos dois Talhões, o produtor terá um custo total de R$ 25.879,60, ou seja 

R$ 604,24,00 ha-1. 

 A correção será realizada via lanço com o fertilizante MAP e devido sua baixa mobilidade 

no solo, recomenda-se que o produtor realize e, após, realizar a incorporação do fertilizante e do 

corretivo calcário, por meio de uma gradagem.  

 

4.2.3 Correção de Enxofre (S) 

 

A correção do enxofre (S) é importante, tanto quanto a dos demais macronutrientes como 

Nitrogênio (N), Fósforo (P), Potássio (K), pois o elemento tem função de controle hormonal e 

diferenciação celular, defesas de pragas e doenças, além de componentes importantes para as 

proteínas, melhora a qualidade dos cereais entre outras características. A absorção do (S) é melhor 

em solos argilosos, pois em solos arenosos pode ocorrer a lixiviação (EMBRAPA, 2007). 

Portanto, é necessário realizar a correção do macronutriente nos dois Talhões, isto pois, 

encontram-se em níveis baixos, 4,06 mg/dm3 para o Talhão 01, e níveis médios, 7,31 mg/dm3 para 

o Talhão 02, quando para o estado do Paraná o recomendado são níveis acima de 10 mg/dm3.  

Sendo assim, de acordo com SFREDO ET AL. (2003) e as interpretação das análises 

coletadas nos dois Talhões, recomenda-se que o produtor realize a correção com enxofre nos dois 

Talhões, porém será aplicado via lanço por cerca de 2 semanas antes de implantar a cultura, 

portanto será recomendado que aplica 124 kg ha-1 no Talhão 1, para o Talhão 2, 104 kg ha-1 (Tabela 

9), tendo como fonte o Enxofre Pastilhado 99%. Sendo assim, o produtor poderá comprar o 

fertilizante na cooperativa COCAMAR do município, o qual terá custo de R$ 264,00 ha-1 para 

corrigir o nível de Enxofre nos dois talhões. Contudo, para a adubação de (S), deve-se considerar 

a produtividade estimada de soja em kg ha-1, sendo assim, recomenda-se que para a cada 1.000 kg 

grãos sejam necessários 10 kg de (S) em adubação de manutenção, pois o Enxofre pode ser 

removido do solo por meio da lixiviação por água e também pela extração da planta no seu 

desenvolvimento (De Castro et al., s/d). 
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Tabela 9- Indicação de adubação de correção e de manutenção com enxofre (S), conforme as 

faixas de teores de S no solo (mg dm-3), a duas profundidades no perfil do solo, para a cultura da 

Soja no Brasil. 

 

Métodos: Extração – Ca (H2PO4)2 0,01 M L-1; Determinação – Turbidimetria 

M= manutenção: 10 kg de S para cada 1000 Kg de produção de grãos esperada. 

Fonte: Sfredo et al. (2003). 

 

É frente a isso que o presente planejamento, propõe ao produtor realizar, a cada dois anos, 

uma análise de solo química, para que possa planejar e estabelecer critérios técnicos para definir 

as formulações de adubações e quantidade, visando assim uma possível redução de custo e um 

melhor aproveitamento da produção. 

 

4.3 ADEQUAÇÃO DE ARMAZENAMENTO DE EMBALAGENS VAZIAS 

 

De acordo com a norma de armazenamento de agrotóxicos ABNT NBR 9843-2013 

(Sistema FAEMG), para a armazenamento de embalagens em propriedades, algumas regras devem 

ser cumpridas para o armazenamento correto, como, manter uma distância de 100m de habitações 

do local em que as embalagens são conservadas ou de regiões em que são consumidos alimentos e 

medicamentos; e 1000 m de corpos d’água. O local deve ser construído em alvenaria, ter boa 

ventilação e iluminação natural, o piso deve ser cimentado e o telhado resistente a condições 
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adversas de clima e sem goteiras, não permitir acesso de animais e pessoas não autorizadas, ter 

instalações elétricas em boas condições e com placas de sinalização de perigo. 

Para o armazenamento no galpão de máquinas, o local deve ser isolado com paredes 

independentes, deve ser mantida fechada a chave e ter uma saída isolada. As embalagens devem 

ser colocadas em estrados, evitando contato com o piso, as pilhas devem ser estáveis e afastadas 

do teto (GONÇALVES e DINNOUT, 2006). 

Conforme a legislação, NR31 e NBR 9843/2013 o armazém de embalagens cheias deve 

obedecer a critérios para sua aceitação, como: 

- Embalagens de agrotóxicos devem conter uma distância mínima de 35 metros de 

residências, alojamentos, refeitórios e poços artesianos; 

- O local deve ser de uso exclusivo para agrotóxicos e afins; 

- Altura ideal que permita a ventilação, ser construído de alvenaria e que não permita 

entrada de animais; 

- Instalações elétricas com boa manutenção; 

- Ter piso que permite a limpeza e que não ocorra infiltração; 

- Utilizar uso de EPIs para entrar no deposito; 

- Sinalizações com placas de perigo e inflamáveis. 

Portanto, para o armazenamento de embalagens vazias, de acordo com norma 

regulamentadora NR 31, a instalação deve estar em uma distância de no mínimo 50 m de 

habitações, com as mesmas características de instalações para embalagens cheias. Porém, como o 

seu galpão de maquinas é na cidade, a disponibilidade de distância não permite criar esta instalação 

dentro do galpão, sendo assim, recomenda-se que para os agrotóxicos, o produtor faça a retirada 

dos produtos na cooperativa somente no momento em que irá usar e com isso o produto ficará o 

mínimo de tempo possível com os produtos no galpão. 

 Já para as embalagens vazias, recomenda-se que o produtor faça uma instalação conforme 

as normas regulamentadoras NR31 e NBR 9843/2013 no interior da propriedade, mais próximo ao 

fundo, com dimensões de 3 x 4 x 3 m e obedecendo a distância mínima de 200 m do curso d’água 

presente na propriedade, o qual não permita a visualização da instalação, sendo estas com paredes 

de alvenaria de até 1,5 m de altura, piso cimentado que não permita a infiltração de líquido, com 
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tela ao redor, coberto com telhas , com portão e fechadura que não permita a entrada de pessoas 

não autorizadas e animais, além de placas que permitam a identificação de perigo e inflamáveis.  

Para a construção, o produtor deverá utilizar aproximadamente 1.000 lajotas, 3 treliças, 1 

m de pedra, 1 m de areia, 10 sacos de cimentos, 5 sacos de cal virgem, 5 vigas de madeira de 4 m, 

e 8 intermite de 244 por 110 mm por 6 m. Portanto o produtor terá um custo de aproximadamente 

R$ 1.539,00. Para a mão-de-obra, o produtor poderá terceirizar a construção, que terá um custo de 

R$166.66 o m2, para construir os 12 m2 que foi recomendado. Então o produtor terá um custo 

aproximado de R$ 2.000,00 de mão-de-obra, somando com R$ 1.539,00, totalizado R$ 3.539,00. 

O produtor poderá quitar as contas à vista, pois terá 5% de desconto na aquisição dos materiais, 

totalizando R$ 3.162,05, que será debitado do montante da última safra 2017/2018. 

 

4.4 PULVERIZAÇÃO 

 

O produtor necessita adequar as aplicações utilizando uma quantidade de vazão e um tipo 

de ponteira, conforme o alvo a ser alcançado, pois o equipamento de pulverização permite essa 

prática com uma maior facilidade.  

Assim, para herbicidas, recomenda-se que o produtor utilize ponteira de gota média, com 

vazão de 100 L ha-1, 2,5 Bar (30 PSI) de pressão, para aplicações quando não houver um efeito 

guarda-chuvas (quando a planta alvo não está coberta por outras plantas). 

Para inseticidas, recomenda-se ponteira de gota fina a média, com vazão de 80 L ha-1, 

permitindo obter uma maior área de contato do produto com as pragas no interior da planta. 

Recomendam-se ponteiras de duplo leque, com 3,5 Bar (43,1 PSI) de pressão. 

Para aplicação de fungicidas, recomenda-se utilizar vazão de 80 L ha-1, com ponteiras de 

duplo leque, com 4 Bar (49,3 PSI) de pressão, assim produzindo gotas finas a média, na qual 

permitirá atacar o alvo na parte inferior das plantas, tendo uma maior área superficial de contato e 

permitindo assim uma maior concentração de produto na gota e um maior número de gotas/cm2. 

- Realizar técnicas para as tomadas de decisão para as aplicações de agrotóxicos, sendo elas 

amostras de pano de batida nas entre linhas da cultura, contagem do número de plantas danificadas, 

número de pragas, monitoramento se houve controle ou não, caso houver necessidade de controle 

aí, então, deverá ser realizado a aplicação. 
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4.5 INOCULAÇÃO DE SEMENTES 

 

A inoculação de sementes é feita com o objetivo de estabelecer uma vigorosa população de 

rizóbios em torno das raízes, isso faz com que a planta receba uma alta quantidade de nitrogênio e 

essas bactérias em simbiose, realizam fixação biológica do nitrogênio atmosférico, 

disponibilizando o nutriente à planta e a planta fornece carboidratos a bactérias (MALAVOLTA, 

2006). A prática de inoculação deve ser realizada no momento do plantio, pois a insolação direta e 

altas temperaturas podem matar as bactérias Bradyhrizobium japonicum e B. elkanii, responsáveis 

pela fixação. 

Assim, a inoculação das sementes deve ser realizada após o tratamento das mesmas com 

fungicidas, inseticidas, além de micronutrientes como cobalto e molibdênio, pois os mesmos 

podem causar a inibição da bactéria (EMBRAPA, 2012). 

Como o produtor realiza somente a tecnologia em uma de suas semeadoras, pelo fato de 

uma delas ter sistema pneumático de distribuição, o qual dificulta o funcionamento do equipamento 

com o inoculante turfoso. Sugere-se que o produtor adquira o kit pulverizador de inoculante e 

inseticida (SAFRA MAX Safra Jet 300), o mesmo pode ser acoplado na semeadora realizando a 

aplicação da inoculação diretamente no sulco de plantio (Figura 18), podendo então ser utilizado 

em todas as semeadoras da propriedade. Para isso, o produtor poderá ir até a cooperativa 

COCAMAR para adquirir a tecnologia, a qual tem um custo de R$ 15.840,00, ou R$ 369,40 ha-1 

para semeadora John Deere 13L.  

 

Figura 18- SafraMax Jet 300 acoplado na semeadora. 

  
Fonte: Engmáquinas Agrícolas (s/d). 
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4.6 KIT DISTRIBUIDOR GRÃOS FINOS 

 

Recomenda-se que o produtor adquira uma caixa de distribuição de grãos finos para a 

semeadura de braquiária juntamente com o milho segunda-safra, na qual as mesmas são acopladas 

na frente do reservatório de adubo, fixadas uma caixa cada lado da semeadora no chassi, com um 

acionamento no câmbio de rotação de semente da semeadora. As caixas SEMEATO Distribuidor 

de Grãos Finos podem ser adquiridas por meio da cooperativa COCAMAR, possui mangueiras 

transparentes que é fixada no disco de corte da semeadora que irá deixar cair as sementes ao chão 

(Figura 16). Sendo assim, o produtor terá um custo de R$ 7.325,64 para semeadora de John Deere 

13 linhas, ou R$ 171,00 ha-1. 

 

Figura 19- Caixa de distribuição de grãos finos acoplada na semeadora. 

 

Fonte: Engmáquinas Agrícolas (s/d). 

 

4.7 PLANEJAMENTO DAS CULTURAS 

 

4.7.1 Rotação de culturas 

 

A rotação de culturas é considerada uma alternância ordenada de diferentes culturas num 

determinado espaço de tempo (ciclo), em uma mesma área de um sistema de produção.  
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A rotação de cultura tem como objetivo a diversificação na propriedade rural, aproveitando 

a disponibilidade de máquinas e a mão de obra disponível, visa manter e melhorar a fertilidade do 

solo, minimizar a incidência de doenças, de plantas daninhas e de pragas, reduzir perdas de solo 

pelo controle da erosão, aumentar e estabilizar a produtividade das espécies e viabilizar o sistema 

de plantio direto (EMBRAPA, 2011). Sendo assim, é uma tecnologia fundamental para o sucesso 

do sistema de plantio direto (SPD). 

Com base no levantamento de dados sobre as culturas exploradas no Sítio São Paulo, o 

produtor pratica sucessão de culturas a mais de 15 anos, que basicamente se resume na sequência 

das culturas de soja no verão e milho no inverno. A prática de sucessão de culturas possui maior 

incidência de pragas, doenças e plantas daninhas, quando comparadas a um sistema de rotação de 

culturas.  

Portanto, para o Sítio São Paulo, será trabalhada uma proposta de um sistema de rotação de 

culturas que seja capaz de garantir melhorias econômicas e agronômicas quando comparado com 

o sistema de sucessão. As culturas adotadas no sistema de rotação serão soja, milho verão e milho 

segunda-safra em consorcio com braquiária, aveia preta e trigo (Tabela 10). O sistema de rotação 

possui um ciclo de 5 anos dividido nos dois talhões. 

 

Tabela 10 - Sistema de rotação de culturas Sítio São Paulo. 

Ano Talhão 1 Talhão 2 

 V                  I V                    I 

2019 S M+B S AP 

2020 S AP S M+B 

2021 M AP S M+B 

2022 S M+B M AP 

2023 M AP S M+B 

V= Verão; I=Inverno; S=Soja; M=Milho; M+B= Milho+ Brachiaria; AP= Aveia Preta. 

Fonte: Resultado da pesquisa com o produtor (2018). 
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4.8 CULTURA DA SOJA (GLYCINE MAX) 

 

4.8.1 Cultivar de soja  

 

Para a implantação da cultura da soja, será recomendado para Talhão 01 a cultivar 

Monsoy® 6410IPRO, que possui o hábito de crescimento indeterminado, ciclo precoce com grupo 

de maturação 6.4 e alto potencial produtivo, resistente as principais lagartas que atacam a cultura 

da soja, como a Lagarta-da-soja (Anticarsia gemmatalis), Lagarta-falsa-medideira (Chrysodeixis 

ncludens), Helicoverpa (H. zea e H. armigera), Broca-das-axilas (Crosidosema aporema), Lagarta-

das-maçãs (Heliothis virescens) e Lagarta-elasmo (Elasmopalpus lignosellus), além da resistência 

ao glifosato, devido a tecnologia INTACTA RR2 PRO®. Essa cultivar é indicada para semeadura 

antecipada com início em outubro, sendo recomendada uma população de 250.000 a 300.000 

plantas ha-1, esperando uma produtividade de 4.500 kg ha-1. 

A cultivar M6410IPRO® deverá ser implantada no Talhão 01, com isso será favorecido a 

implantação do milho segunda-safra, devido a sua precocidade. 

Para o Talhão 02, recomenda-se que o produtor utilize a cultivar BMX Potência®, resistente 

ao glifosato, de grupo de maturação 6.7, ciclo médio, potencial produtivo, boa adaptação ao plantio 

antecipado, de média e alta fertilidade, sendo uma cultivar não resistente a pragas, como Lagarta-

da-soja (Anticarsia gemmatalis), Lagarta-falsa-medideira (Chrysodeixis ncludens), Helicoverpa 

(H. zea e H. armigera), Broca-das-axilas (Crosidosema aporema), Lagarta-das-maçãs (Heliothis 

virescens), Lagarta-elasmo (Elasmopalpus lignosellus) e doenças como Pústula bacteriana 

( Xanthomonas axonopodis pv. Glycines). Sendo uma cultivar produtiva, espera-se que a 

propriedade possa atingir uma produção de 4.250 kg ha-1. Para uma garantia de produção, 

recomenda-se que o produtor contrate o contrato futuro de entrega para a cultura da soja, que está 

disponível a R$ 80,00, na cooperativa COCAMAR. 

 

4.8.2 Custo de sementes 

 

Para implantação da cultivar M6410IPRO® no Talhão 01 e considerando a necessidade de 

retirada da cultura antecipada para implantar o consórcio de milho com Brachiaria ruzziziensies, o 
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produtor terá um custo de sementes de cultivar de R$ 9,80 kg, já com o tratamento de sementes 

(TS) totalizará R$379,00 ha-1. Em relação ao cultivar do Talhão 02, que é de ciclo um pouco mais 

longo, sem tecnologia Intacta® e sem necessidade de retirada antecipada da cultivar, a fins de 

cultura em segunda safra, o produtor terá um custo de R$ 4,50 kg, já com tratamento de sementes 

(TS) totalizará R$ 199,20 ha-1.  

 

4.8.3 Semeadura 

 

A semeadura deverá ser realizada nos dois Talhões no primeiro dia de outubro, com 

densidade de 12 plantas m1 para a Monsoy® 6410IPRO de resultando uma população de 266.666 

plantas ha-1 e para BMX Potência® será recomendada 11 plantas m1, totalizando 244.444 plantas 

ha-1. 

Referente à cultivar Monsoy® 6410IPRO, que possui transgenia que causa resistência as 

principais pragas da cultura da soja, será recomendado utilizar uma área de refúgio com cultivar 

convencional, essa que irá garantir que os insetos alvos da tecnologia Intacta que conseguirem 

sobreviver se acasalem com os insetos presentes na área de refúgio, visando à manutenção da 

suscetibilidade e à durabilidade da tecnologia. 

A área de refúgio deve estar em uma distância de no máximo 800m das plantas com 

tecnologia Intacta e deve apresentar no mínimo 20% da área com cultivar resistente aos insetos. 

Assim será recomenda no Talhão 02 a cultivar convencional BMX Potência®. A semeadura será 

realizada com profundidade de 3 a 5 cm, com espaçamento de 0,45cm entre linhas, com velocidade 

estabelecida de 6 km h-1, a adubação será realizada no sulco de plantio com uma profundidade 

estimada de 10 cm. 

 

4.8.4 Adubação 

 

Por meio da interpretação das análises de solo coletadas, constatou-se que o Talhão 01 

apresentou o nível de fosforo como baixo e o potássio em nível alto. Sabendo que foi realizada a 

correção com MAP, de acordo com Pauletti e Motta (2017), recomenda-se 70 kg ha-1 de P2O5 para 

cultura da soja, como fonte, utilizar Fertilizante MAP 52% P2O5, com dose de 134 kg ha-1, cerca 
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de R$ 361,80 ha-1 e 50 kg ha-1 de K2O, como fonte, utilizar KCl 60%, em cobertura, com dose de 

84 kg ha-1 e custo de R$ 176,50 ha-1, sendo distribuído via lanço, com 4 trifólios abertos. 

 

4.8.5 Controle de Plantas Daninhas 

 

Após a colheita do milho segunda-safra 2019, deverá ser realizado a correção e a gradearem 

do solo com o objetivo de incorporar o fósforo. Com tudo, o produtor deve realizar a dessecação 

da área cerca de 10 dias antes da semeadura da soja, com uma aplicação de Zapp Qi i®
 (glifosato 

potássico) (620g/L), na dose de 1.5 L p.c ha-1, com custo de R$28,50 ha-1 no Talhão 01 e Talhão 

02. 

Com tudo, após a emergência das plantas de soja, para o controle de plantas daninhas, 

recomenda-se a aplicação de herbicida pós-emergente, não seletivo, de ação sistêmica do Grupo 

Químico - Glicina Substituída GLIFOSATO (480 g/L), na dose de 2,0 L p.c ha-1, tendo custo de 

R$ 31,50 ha-1, cerca de 15 dias após a semeadura. 

 

4.8.6 Tratamento de sementes 

 

As sementes serão adquiridas na cooperativa COCAMAR, já com tratamento industrial, 

sendo elas tratadas com AVICTA 500 FS®, nematicida e inseticida de contato e ingestão, do grupo 

AVERMICTINAS (AMACTINA) (500 g/L) + MAXIM® fungicida de contato do grupo 

FENILPIRROL (FLUDIOXONIL) (25 g/L) + (Cobalto+Molibidenio) + Polimero. 

Também será realizada a inoculação das sementes, visando a introdução da bactéria do 

gênero Bradyrhizobium (7,2 x 109 células por ml do produto) com 4 dose.ha-1 associado a bactéria 

Azospirillum brasilenses (5X109 células por ml de produto) com 0,5 dose.ha-1 utilizando o 

inoculante líquido MasterFix,  que no decorrer do desenvolvimento da cultura da soja irá realizar 

a fixação de nitrogênio, por meio do desenvolvimento de nódulos nas raízes, capazes de 

disponibilizar este nitrogênio e disponibilizar nutrientes para a planta. O produtor terá um custo de 

R$ 32,00 ha-1 para bactérias Bradyrhizobium e R$ 6,00 ha-1 para bactérias Azospirillum brasilenses. 

O processo de inoculação será realizado na semeadura em sulco de plantio, por meio do kit de 

inoculação acoplado na semeadora. 
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4.8.7 Controle de Pragas 

 

Com relação ao controle de pragas, no Talhão 01 não será recomendado o uso de controle 

de lagartas, pois está presente a tecnologia intacta, mas sim somente na área de refúgio onde há 

presença da soja convencional BMX Potência®. Provavelmente as lagartas que serão encontradas 

na propriedade será a Lagarta-da-Soja (Anticarsia gemmatalis) e a Lagarta-falsa-medideira 

(Chrysodeixis includens). O produtor deverá realizar monitoramento de toda sua lavoura, inclusive 

naquela que apresenta a tecnologia intacta. 

Por meio do manejo integrado de pragas - MIP, que visa manter a população abaixo do 

nível de dano econômico – NDE, o produtor conseguirá monitorar e tomar as decisões cabíveis 

para o controle das pragas, no momento correto. 

O controle de pragas será realizado somente quando o monitoramento da lavoura tiver 

atingido o Nível de Controle – NC. Para definir o NC, pode-se utilizar também, como método de 

monitoramento, o pano de batida, que terá comprimento de 1 m e será posicionado entre as linhas 

do cultivo da cultura, diversas amostragens deverão ser realizadas por batida e será realizado uma 

média a partir do valor obtido. Quando for encontrada, nas amostras, cerca de 20 lagartas, nas quais 

medirem mais que 1,5 cm, deverão ser realizadas recomendações de aplicação de inseticida. 

Também pode ser utilizado para amostragem o método de análise de desfolha, na qual, para a soja 

é permitido 30% de desfolha antes da floração e 15% de desfolha após a floração (EMBRAPA, 

2011). 

Portanto, se necessitar a aplicação de inseticidas, recomenda-se o inseticida Nomolt® 

(Teflubenzurom) (150 g/L), na dose de 0,15 L p.c ha-1, tendo um custo de R$ 24,81 ha-1. 

Sobre os percevejos, normalmente são encontrados o percevejo verde (Nezara viridula), 

marrons (Euschistus heros) e percevejos-pequenos (Piezodorus guildinii). Assim como para 

controle de lagartas, o produtor deve realizar a amostragem correta com pano de batida, sendo 

necessário no mínimo 8 amostras e respeitar o NC para se realizar o controle químico, que de 

acordo com a (EMBRAPA, 2009), quando encontrados 2 percevejos, entre os estágios de R3 a R6, 

recomenda-se o controle químico com inseticida. Recomenda-se na primeira aplicação a utilização 

do inseticida Galil® (IMIDACLOPRIDO) (250 g/L); (BIFENTRINA) (50 g/L), na dose de 0,35 L 

p.c ha-1, com custo de R$ 46,20 ha-1, e na segunda aplicação Platinum Neo® (TIAMETOXAN) 
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(141 g/L); (LAMBDA-CIALOTRINA) (106 g/L), na dose de 0,20 L p.c ha-1, tendo custo de 22,40 

ha-1.   

 

4.8.8 Controle de Doenças 

 

Com relação às doenças da cultura da soja, que predominam na região em que se encontra 

a propriedade, encontram-se as doenças de fase inicial Antracnose (Colletotrichum dematim var. 

truncata), as doenças de final de ciclo como Crestamento foliar (Cercospora kikuchii), Mancha-

alvo (Corynespora cassiicola) e Ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi). No caso da ferrugem 

asiática da soja (Phakopsora pachyrhizi), não se possui um relato da mesma nas últimas safras no 

município de Ivatuba, porém ainda devem-se fazer as aplicações preventivas e utilizar produtos 

eficientes visando proteger a área contra o patógeno devido ao seu alto poder destrutivo.  

Deste modo, recomenda-se 2 aplicação de fungicidas, na qual a primeira aplicação no 

estágio fenológico R1 com fungicida Orkestra® de ação protetora e sistêmica, dos grupos químicos 

estrobilurinas (PIRACLOSTROBINA) (333 g/L); e carboxamida (FLUXAPIROXADE) (167 

g/L), na dose de 0,35 L p.c ha-1, (ADAPAR, s/d) com custo de R$ 94,50 ha-1. A segunda aplicação 

no estágio fenológico de R4, com fungicida Aproach Prima®, de ação sistêmica, dos grupos 

químicos (PICOXISTROBINA) (200 g/L); (CIPROCONAZOLE) (80 g/L), na dose de 0,30 L 

p.c.ha-1, tendo um custo de R$ 47,10 ha-1. 

 

Por fim, no início de fevereiro, a soja estará no estágio de maturação, desse modo se iniciará 

a colheita e esta será realizada quando a porcentagem de umidade de água nos grãos apresentarem 

a baixa de 16%. Na colheita, o produtor poderá entregar sua produção na empresa ou cooperativa 

que ele se relaciona e a que melhor apresentar condições de negócios. A colheita da cultura da soja 

será terceirizada à uma empresa que presta serviços de colheita ao produtor (SANTI), no valor de 

R$ 123,00 ha-1. 

 

4.8.9 Custo para produção da Soja 
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A cultura da soja representará cerca de 42,83 ha-1. Devido as adequações à fertilidade e ao 

manejo propostas no planejamento, espera-se uma produtividade de 4260 kg ha-1. O preço 

comercializado será o preço de contrato, adquirido pelo produtor de R$ 80,00 saca-1, o valor obtido 

pela expectativa de mercado que estima preço, é devido à alta do valor do dólar e a boa produção 

de soja divulgado pela CONAB (2018). Desde modo a soja representará uma receita bruta de R$ 

5.680,00 ha-1. 

A cultura da soja possuirá um custo total de produção de R$ 4.022,46 ha-1, resultando em 

um lucro líquido de R$ 1.657,54 ha-1, como apresentado na Tabela 11. Porém, considerando 

somente o lucro operacional, que é referente à exploração realizada, como custos variáveis, custos, 

depreciação e mão-de-obra, o produtor obterá um lucro aproximado de R$ 3.223,77 ha-1.  

 

Tabela 11- Custo total para produção de 71 sacas. ha-1 da soja 2019. 

Custo de produção da Soja. 

Descrição                                                               custo R$ ha1        % 

1.Custos variáveis  

1.1 . Despesas com máquinas (manutenção) 25,10 0,62 

1.2. Despesas com benfeitorias 5,40 0,13 

2. Insumos 

2.1. Fertilizante + KCl + Inoculantes 576,30 14,32 

2.2. Sementes 578,20 14,37 

2.3. Agroquímicos 294,51 7,32 

3. Combustível 70,10 1,74 

4. Correção com Calagem 93,18 2,3 

5. Correção Fosfatada 302,12 7,5 

6. Correção de Enxofre 132,00 3,29 

7. Colheita terceirizada 148,46 3,7 
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8. ITR (0,07% valor terra nua) 55,86 1,39 

9. FUNRURAL (2,3% receita bruta) 130,33 3,24 

A Total dos Custos Variáveis 2.411,56 60,0 

Custos Fixos 

2.1. Depreciação (D) 

2.1.1 Máquinas e Implementos 27,44 0,7 

2.1.2. Benfeitorias e Instalações 10,85 0,27 

2.2. Remuneração Capital Próprio-RCP   

2.2.1 Máquinas e Implementos 56,38 1,4 

2.2.2. Benfeitorias e Instalações 19,85 0,5 

2.3. Comissão 10,64 0,26 

2.4 Distribuidor de Grãos Finos 85,5 2,13 

2.5 Equipamento de Uso Individual (EPI) 1,26 0,03 

2.6 KIT Inoculação 184,7 4,6 

2.7. Mão-de-obra  17,23 0,43 

2.8. Remuneração da terra 1.197,05 29,75 

B. Total de Custo Fixos 1.610,9 40,0 

C. Custos Operacionais (A+2.1+2.7) 2.456,23 61,0 

D. Custo Total de Produção (A+B) 4.022,46 100 

E. Receita Bruta (4.260 kg ha-1) 5.680,00  

F. Lucro Líquido (E-D) 1.657,54  

G. Lucro Operacional (E-C) 3.223,77  
Fonte: Autor, (2018). 
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4.9 CULTURA DO MILHO SEGUNDA-SAFRA (ZEA MAYS) CONSÓRCIO COM 

BRACHIARIA RUZIZIENSIS 

 

4.9.1 Consórcio Brachiaria Ruzizienses 

 

Conforme o sistema de rotação descrito, o milho com consórcio com Brachiaria ruziziensis 

(M+B) será implantado após a cultura do milho no Talhão 01. O objetivo do consórcio visa uma 

produção de palhada para a cobertura do solo em um plantio direto, podendo realizar um melhor 

controle de plantas daninhas, por causa da ocupação correta da área livre nas entre linhas da cultura 

do milho, o uso desse mecanismo está evoluindo nas lavouras dos agricultores da região, por causa 

dos resultados de pesquisas sobre sua viabilidade econômica (HERNANI et al., s/d). 

A forrageira utilizada será a Brachiaraia ruziziensis, devido à sua boa produção de massa 

produzida e de cobertura do solo, assim como, também, devido à sua facilidade de dessecação. 

Com isso, o consórcio M+B proporciona vários benefícios, dentre eles a cobertura e a estrutura do 

solo, reciclagem de nutrientes, o que contribui no desenvolvimento da cultura subsequente e no 

controle de plantas daninhas. 

A semeadura da forrageira será realizada simultaneamente com a cultura do milho, 

utilizando caixas adicionais acopladas na semeadora, para a distribuição da braquiária, na qual é 

capaz de distribuir as sementes da forrageira próximas ao disco de corte da semeadora, ficando nas 

entre linhas de plantio da cultura do milho. O disco de corte e o bico sulcador da semeadora são 

responsáveis por sobrepor a terra sobre as sementes de braquiária.  

Será recomendada a distribuição de 9 kg ha-1 de sementes de forrageira selecionadas e 

adquiridas na cooperativa COCAMAR, tendo um custo total de R$ 126,00 ha-1. No momento do 

perfilhamento da braquiária, para supressão da forragem e evitando uma grande competição com a 

cultura do milho ao utilizar o herbicida ACCENT® (NICOSSULFURON) (750 g/L), na dose de 5 

g p.c ha-1, tendo o custo de R$ 6,50 ha-1. Após a colheita do milho, a braquiária retomará o 

desenvolvimento até o período de 30 dias antes da semeadura da cultura da soja, posteriormente, 

será realizado a aplicação de herbicida para a dessecação da forragem e, posteriormente, será 

realizado o plantio da soja, conforme o manejo da cultura da soja,  
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4.9.2 Milho segunda-safra (zea mays)  

 

Para o plantio do milho, recomenda-se a utilização do híbrido Dekalb DKB 265 PRO3, com 

tecnologia de proteção das principais pragas aéreas, Spodoptera frugiperda, helicoverpa zea e 

Diatrea saccharalis, como também pragas de raízes, possuindo proteção contra a Diabrotica 

speciosa, conhecida como Larva-alfinete e uma tolerância ao glifosato, possibilitando melhor 

manejo no controle contra as plantas daninhas, tendo como característica de super-precoce, um 

altíssimo desempenho produtivo, com amplitude de plantio, excelente arranque inicial, o que 

melhora o controle contra percevejos, bom porte de plantas e bom empalhamento e uniformidade 

de espigas, na qual o híbrido e a perspectiva de produção pode atingir 9.500 kg ha-1 em condições 

de clima ideais. 

Por se tratar de um híbrido transgênico que possui genes de resistência a insetos, será 

necessária a implantação de uma área de refúgio, com um híbrido convencional, que vai garantir 

que os insetos alvos da tecnologia de resistência que conseguirem sobreviver se acasalem com os 

insetos da área de refúgio, visando a manutenção, a susceptibilidade e a durabilidade da tecnologia. 

Assim, para a aérea de refúgio, será recomendado o híbrido convencional Pionner P3431®, com a 

mesma população do DKB 265 PRO3 um material convencional já conhecido pelo produtor em 

outras safras. 

Para a aquisição do híbrido DKB 265 PRO3, o produtor terá um custo de R$ 556,00 ha-1, e 

do híbrido Pionner 3431, um custo de R$ 245,00 ha-1. 

 

4.9.3 Plantio 

 

Para plantio recomenda-se uma distribuição de 3,0 plantas.m1, resultando em uma 

população de 66.666 plantas ha-1, utilizando um espaçamento de 0,45 cm entre linhas, com a 

profundidade de 3 a 5 cm e uma velocidade estimada de 4,5 km.h-1. 

 

 

 



 

91 

 

4.9.4 Adubação 

 

Com base na análise de solo realizado na fase de levantamento de dados, e de acordo com 

o Pauletti e Motta (2017), recomenda-se aplicação de 100 kg N ha-1, sendo que será disponibilizado 

em sulco de plantio 20 kg N ha-1 e em cobertura 80 kg N ha-1, 60 kg P2O5 ha-1, e 40 kg KCl ha-1, 

no Talhão 01. O formulado mais próximo que atende às exigências da cultura será o 10-20-20, na 

dosagem de 300 kg ha-1, sendo assim, será disponibilizado a cultura 30 kg N ha-1, 60 kg P2O5 ha-1, 

e 60 kg K2O ha-1, distribuído em sulcos de plantio na profundidade de aproximadamente 10 cm. 

Na fase de desenvolvimento V4-V6 da cultura, deverá ser realizado uma aplicação em cobertura de 

N restante, quando o solo apresentar baixa pluviosidade, com fertilizante Fertipar Super. N 45%N 

na dose de 70 kg ha-1. Para isso, o produtor terá um custo de R$ 660,00 ha-1 de formulado e mais 

R$ 160,00 ha-1 para chegar a uma possibilidade de produção de 10.000 kg ha-1 de milho segunda-

safra.  

 

4.9.5 Controle Plantas Daninhas 

 

Para evitar perdas de produtividade da cultura do milho, devido à competição por 

nutrientes, água e luz, que ocorrem no sistema de milho segunda-safra após a soja, e de consórcio 

com a forrageira, torna-se importante realizar o controle da soja remanescente que diminui o 

crescimento da forragem e causa dano no milho e o controle de crescimento da braquiária, com 

aplicação de um herbicida seletivo para supressão inicial de competição. Com isso, para o controle 

da soja remanescente será utilizado herbicida Primóleo® (ATRAZINA) (400 g/L,), na dose de 1 L 

p.c ha-1, com custo de R$ 17,40 ha-1. 

 

4.9.6 Controle de pragas 

 

Como em quase todos os milhos, em sua fase de desenvolvimento inicial ( VE-V3), ocorre 

um ataque de percevejos, entre eles o Percevejo-marrom (Euschistus heros) e, principalmente, o 

Percevejo-barriga-verde (Dichelops melacanthus), que migram da cultura da soja que estava 

instalada anteriormente, desse modo se ocorrer alta infestação da fase inicial de desenvolvimento 
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da cultura do milho (até V3) será necessário a aplicação de inseticida para controle da praga, pois 

o dano causado pelo inseto à planta pode acarretar grandes percas de produtividade. 

O nível de controle do percevejo-barriga-verde para a cultura do milho é de no máximo 2 

percevejos por m2, quando constatada presença da praga até o estádio de desenvolvimento 

fenológico V3 (BIANCO, 2004). Com isso, o produtor deve monitorar a lavoura, logo à emergência 

de plantas, se superando o nível de controle, recomenda-se a aplicação de Gallil® 

(IMIDACLOPRIDO) (250 g/L); (BIFETRINA) (50 g/L), na dose de 0,35 L p.c ha-1 e um custo de 

R$ 42,20 ha-1 para controle dos insetos. 

Para o controle de lagartas o hibrido DKB265, apresenta-se a tecnologia de proteção as 

principais pragas aéreas, Spodoptera frugiperda, helicoverpa zea e Diatrea saccharalis, como 

também pragas de raízes, possuindo proteção contra a Diabrotica speciosa, conhecida como Larva-

alfinete, sendo assim, não é necessário o uso de inseticida para controle das mesmas. Já para o 

híbrido P3431 convencional, que será destinado à área de refúgio, para que os insetos da área com 

tecnologia irem até a área de refúgio e se acasalarem, assim a tecnologia terá sucesso. Então, 

recomenda-se que faça o monitoramento da cultura de refúgio e caso o nível de dano ultrapasse o 

aceitável, cerca de 20% de plantas com folhas raspadas, deverá ser realizado o controle com 

inseticida regulador de crescimento de insetos, inibidor da síntese de quitina pertencente ao grupo 

químico das Benzoiluréias (TEFLUBENZUROM 150 g/L), do produto Nomolt® 150, na dose de 

0,10 L p.c ha-1, tendo um custo de R$ 16,50 ha-1. 

 

4.9.7 Controle de Doenças 

 

Em relação ao controle de doenças no milho segunda-safra, recomenda-se que o produtor 

realize 2 aplicações de fungicidas, a primeira aplicação com fungicida sistêmico  APROACH® 

PRIMA (PICOXISTROBINA) (200 g/L); (CIPROCONAZOLE) (80 g/L), na dose de 0,40 L p.c 

ha-1, no estádio fenológico de V8, e para isso o produtor terá custo de R$ 70,65.ha-1, e a segunda 

aplicação após 21 dias com fungicida mesostêmico e sistêmico Nativo® (TRIFLOXISTROBINA) 

(100 g/L); (TEBUCONAZOL) (200 g/L), na dose de 0,75 L p.c ha-1 tendo um custo de R$ 64,50 

ha-1, deverá ser adicionado o Áureo® (óleo mineral) na concentração de 0,25% na base volume e 

com o custo de R$ 5,01ha-1. 
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Para o milho convencional utilizado como refúgio na propriedade as operações de manejo 

referente ao controle de pragas e doenças, as mesmas indicadas acima deverão ser utilizadas com 

o trator auto propelido do produtor. 

 

4.9.8 Colheita 

 

A colheita provavelmente será iniciada no início do mês de junho, será recomendado 

realizar a colheita dos grãos, quando os mesmos forem inferiores a 22% de umidade e 

comercializado na empresa FERRARI ZAGATTO, ou Cooperativa COCAMAR. Para isso, o 

produtor terceirizará a colheita tendo custo de 5 sacas.ha-1 ou 300 kg ha-1, assim, o produtor terá de 

pagar à empresa prestadora de serviços da colheita (SANTI) um custo de R$ 123,00 ha-1 

 

4.10 CUSTO DE PRODUÇÃO DO MILHO SEGUNDA-SAFRA 2021 

 

A cultura do milho com Braquiária representará cerca de 22 ha. Devido às adequações de 

fertilidade e manejo propostas no planejamento, espera-se a produtividade de 10.000 kg ha-1. O 

preço comercializado poderá ser o preço de contrato, adquirido pelo produtor de R$ 30,00 saca-1. 

Desde modo o milho representará uma receita bruta de R$ 5.000,00 ha-1. 

A cultura da soja possuirá um custo total de produção de R$ 4.646,14 ha-1, resultando em 

um lucro líquido de R$ 353,86 ha-1, como apresentado na Tabela 12. Porém, considerando somente 

o lucro operacional, que é referente à exploração realizada, os custos variáveis, custos, depreciação 

e mão-de-obra, o produtor obterá um lucro de R$ 1.930,62 ha-1. 

 

Tabela 12. Custo de Produção para 10.000 kg ha-1 de milho em consorcio com braquiária em 

2019. 

Custo de produção do milho braquiária 

Descrição                                    custo R$ ha-1              % 

1.Custos variáveis  

1.1. Despesas com máquinas (manutenção) 25,10 0,54 
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1.2. Despesas com benfeitorias 5,40 0,11 

2. Insumos 

2.1. Fertilizante + Super N 820,00 17,65 

2.2. Sementes (milho e Braquiária) 927,00 20,0 

2.3. Agroquímicos 358,22 7,71 

3. Combustível 70,10 1,51 

4. Correção com Calagem 93,18 2,0 

5. Correção Fosfatada 302,12 6,5 

6. Correção de Enxofre 132,00 2,84 

7. Colheita terceirizada 123,00 2,65 

8. ITR (0,07% valor terra nua) 55,86 1,2 

9. FUNRURAL (2,3% receita bruta) 118,83 2,56 

A Total dos Custos Variáveis 3.031,41 65,2 

Custos Fixos 

2.1. Depreciação (D) 

2.1.1 Maquinas e Implementos 27,44 0,6 

2.1.2. Benfeitorias e Instalações 10,85 0,23 

2.2. Remuneração Capital Próprio-RCP   

2.2.1 Máquinas e Implementos 56,38 1,21 

2.2.2. Benfeitorias e Instalações 19,85 0,43 

2.3. Comissão 10,64 0,23 

2.4 Distribuidor de Grãos Finos 85,5 1,84 

2.5 Equipamento de Uso Individual (EPI) 1,26 0,03 

2.6 KIT Inoculação 184,7 4,0 
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2.7. Mão-de-obra  10,53 0,22 

2.8. Remuneração da terra 1.197,05 25,76 

B. Total de Custo Fixos 1.614,73 34,8 

C. Custos Operacionais (A+2.1+2.7) 3.069,38 66,1 

D. Custo Total de Produção (A+B) 4.646,14 100 

E. Receita Bruta (10.000 kg ha-1) 5.000,00  

F. Lucro Líquido (E-D) 353,86  

G. Lucro Operacional (E-C) 1.930,62  
Fonte: Autor, (2018). 

 

4.11 CULTURA DA AVEIA PRETA (AVENA STRIGOSA) 

 

A Aveia Preta (Avena strigosa) tem como característica ser uma planta rústica, com 

excelente capacidade de perfilhamento, com isso apresenta uma boa produção de massa verde e 

mais resistente a pragas e doenças. A aveia preta é também chamada de aveia forrageira, por 

produzir mais forragem que as aveias brancas e amarelas. Quando utilizada para cobertura do solo, 

atua na reciclagem de nutrientes, melhorando a sua condição físico-química, além de promover o 

equilíbrio microbiológico, descompactação, além de facilitar um melhor controle de plantas 

daninhas para a próxima cultura do verão. (EMBRAPA, 2013). 

A recomendação é que se utilize a cultivar Embrapa – 29 (Garoa), pois é mais produtiva 

que as cultivares comuns, em termos de produção de massa, e mais resistente à maioria das doenças, 

além da capacidade de rebrota e perfilhamento. Apresenta, também, uma capacidade de produção 

de massa seca de 3 a 8 ton ha-1 e produção de sementes de 500 a 2.000 kg ha-1. 
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4.11.1 Plantio 

 

O plantio de aveia deverá ser realizado com semeadora TD – 300, que apresenta um 

espaçamento entre linhas de 0,17 m, dando uma população de 300 plantas por m2, o que pode ser 

distribuído 60 sementes m-1, resultando em um gasto médio de sementes de 60 a 80 kg ha-1. 

Como o produtor não possui o equipamento ideal para o plantio, recomenda-se que o utilize 

o espalhador lance TORNADO 1300, que será utilizado 85 kg ha-1, resultando em uma população 

de 320 plantas m2. Após realizar uma operação de gradagem, com objetivo de incorporar a aveia 

preta ao solo, o produtor poderá adquirir as sementes na cooperativa COCAMAR, sementes já 

selecionadas, com um custo de R$ 140,00 ha-1.  

O plantio deve ser realizado no final do mês de março, com previsões de chuvas presentes 

no Talhão 02 após a cultura da soja. 

 

4.11.2 Controle de Plantas Daninhas 

 

Antes da semeadura, será recomendada a realização de uma dessecação do Talhão 02, desse 

modo o custo será de R$ 112,50 ha-1, realizando a aplicação do herbicida FINALE® 

(GLUFOSINATO – SAL DE AMÔNIO) (200 g/L), na dose de 2,5 L p.c.ha-1, associado ao óleo 

mineral Nimbus® a 0,2% base volume, com custo de R$ 78,20. Como se trata uma cultivar que 

apresenta uma certa resistência a pragas e doenças, não será necessário realizar tratos culturais na 

área.  

 

4.11.3 Colheita 

 

O produtor deverá realizar a colheita de uma parte da área, cerca de 3.5 hectares, para que 

possa utilizar sementes para o próximo ano no talhão 01. O restante será destinado a palhada como 

cobertura do solo para a próxima safra da soja. O produtor irá terceirizar a colheita para a empresa 

prestadora de serviços a ele (SANTI) e terá custo de R$ 100,00 ha-1. 
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4.11.4 Custo de produção Aveia Preta 

 

Tabela 13- Custo produção de 2000 kg ha-1 aveia preta 2019. 

Custo de Produção Aveia Preta 

Descrição                                        custo R$ ha-1             % 

1.Custos variáveis  

1.1. Despesas com maquinas (manutenção) 25,10 1,42 

1.2. Despesas com benfeitorias 5,40 0,31 

2. Insumos 

2.2. Sementes (Aveia preta) 140,00 7,9 

3. Agroquímicos  190,70 10,76 

4. Colheita terceirizada 8,17 3,71 

5. ITR (0,07% valor terra nua) 55,86 3,15 

6. FUNRURAL (2,3% receita bruta) 13,03 0,74 

A Total dos Custos Variáveis 413,16 23,30 

Custos Fixos 

2.1. Depreciação (D) 

2.1.1 Máquinas e Implementos 27,44 1,4 

2.1.2. Benfeitorias e Instalações 10,85 0,61 

2.2. Remuneração Capital Próprio-RCP   

2.2.1 Máquinas e Implementos 56,38 3,18 

2.2.2. Benfeitorias e Instalações 19,85 1,12 

2.7. Mão-de-obra  10,53 0,59 

2.8. Remuneração da terra 1.197,05 67,51 



 

98 

 

B. Total de Custo Fixos 1.311,52 73,94 

C. Custos Operacionais (A+2.1+2.7) 461,98 28,05 

D. Custo Total de Produção (A+B) 1.773,18 100 

E. Receita Bruta (2.000 kg.ha-1) 566,67  

F. Lucro Líquido (E-D) -1.206,51  

G. Lucro Operacional (E-C) 104,69  
Fonte: Autor, (2018). 

 

O custo total de produção será de R$ 1.773,18 ha-1, resultando em um lucro líquido de R$ 

1.206,51 ha-1, porém, quando consideramos somente o custo operacional de R$ 461,98 ha-¹, a 

cultura da aveia preta proporcionará um lucro operacional de R$ 104,69 ha-1, conforme apresentado 

na Tabela 11. Considerando que somente será colhido cerca de 3,5 ha. Portanto a se considerar que 

apesar do produtor não obter rentabilidade na cultura da aveia preta, a cultura disponibilizará 

benefícios como proteção do solo, ciclagem de nutrientes, matéria orgânica e controle de plantas 

daninhas. Evitando gastos com herbicidas para controle das plantas daninhas no plantio da cultura 

soja. 

 

4.12 CULTURA DE MILHO VERÃO (ZEA MAYS) 

 

De acordo com o sistema de rotação adotado anteriormente, será implantado, no terceiro 

ano de rotação, a cultura do milho verão no Talhão 01, representando assim 55% da área de 

exploração agrícola da propriedade, totalizando aproximadamente 23,5 ha-1. O milho verão 

apresenta um elevado potencial produtivo quando comparado com milho segunda-safra, desse 

modo, pode-se obter uma produtividade estimada de 11.000 kg de grãos ha-1. 

Sendo assim, o presente levantamento recomenda o híbrido simples Pionner® 30F53R, no 

valor de R$ 620,00, um material com alto potencial produtivo, qualidade de grãos e responsivo ao 

manejo, o híbrido possui o gene Roudup ReayTM, que permite a resistência ao Glifosato e facilitará 

o controle de milho convencional involuntário, proveniente do milho segunda-safra 2021, 

conforme descrito no plano de rotação. 
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4.12.1 Plantio de milho verão 

 

Deste modo, o produtor deverá realizar a semeadura a partir do dia vigésimo quinto dia de 

setembro, com uma densidade de 3 planta m-1, resultando em um população de 66.666 plantas.ha-

1, em um espaçamento de 0,45 cm entre linhas, na profundidade de 3 a 5 cm e uma velocidade de 

até 5 km.ha-1, para garantia de uma boa plantabilidade e qualidade de estande, para isso, 

recomenda-se que o produtor realize as operações de plantio com sua semeadora Jhoon Deere, pois 

a mesma apresenta o sistema de distribuição pneumática (Vácuo), que permite um resultado mais 

próximo da perfeição de distribuição. 

 

4.12.2 Adubação 

 

De acordo com a análise de solo do Talhão 01 e com base em Pauletti e Motta (2017), o 

milho verão, após uma cultura de gramíneas, necessitará de cerca de 180 kg N.ha-1, na qual 50 kg 

N na semeadura e 130 kg N em cobertura, 90 kg P2O5 ha-1, 60 kg K2O ha-1. 

O fertilizante que deve ser utilizado para cultivar o milho verão, será o 12-20-20, no 

momento da semeadura, na dose de 450 kg ha-1. Assim, será disponibilizado a cultura do milho 

verão em quantidades de 45 kg N ha-1, 90 kg P2O5 ha-1, e 90 kg K2O ha-1. Deste modo, o produtor 

terá um custo de R$ 990,00 ha-1 de formulado. Portanto, após a emergência da cultura, deverá ser 

realizado a aplicação do restante de adubação nitrogenada em cobertura, quando a cultura estiver 

em estágio V4 a V5, sendo a quantidade recomendada de 140 kg N ha-1, como fonte de N, Ureia 

Protegida – 45%, na qual este fertilizante tem uma liberação graduada de N e para isso terá custo 

de R$ 321,00 ha-1. De acordo com as recomendações de adubação, espera-se que a área de milho 

verão possa atingir uma produtividade de 12.000 kg ha-1, ou seja, 200 sacas ha-1 do híbrido P30F53. 

 

4.12.3 Controle de Plantas Daninhas 

 

Durante o desenvolvimento da cultura do milho verão, será recomendada uma aplicação de 

herbicida seletivo, entre os estágios de V3 a V5, para o controle de plantas daninhas e da cultura 
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anterior. O produto recomendado será o Zapp Qi® (glifosato potássico) (620 g/L), na dose de 2 L 

p.c ha-1, pois terá um custo relativamente baixo de R$ 38,00 ha-1. 

 

4.12.4 Controle de Pragas 

 

Na cultura do milho verão, a lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda) é a principal 

praga e como o híbrido não apresenta característica de resistência à lagarta será recomendando, ao 

produtor, realizar o monitoramento da lavoura e coleta de amostragem dos insetos para poder 

manejar as aplicações de inseticidas se for necessário. Para a coleta de amostra, deve ser realizado 

no mínimo 3 amostras, analisando uma linha de plantio de 10 m. O Nível de Controle – NC para 

(Spodoptera frigiperda) é de no máximo 20% das plantas analisadas atacadas com até 30 dias, e 

10% para plantas atacadas entre 40 a 60 dias. Quando o ataque superar o NC da lagarta do cartucho, 

será recomendado a aplicação de inseticida. 

Geralmente são realizadas duas aplicações visando o controle de lagartas, devido à cultura 

não ser em expansão no município, por esse motivo pode ocorrer um ataque da praga. Portanto, a 

primeira aplicação de ser realizada com inseticida de contato e ingestão dos grupos (LAMBDA-

CIALOTRINA) (50 g/L); e (CLORANTRANILIPROLE) (100 g/L), AMPLIGO® na dose de 0,15 

L p.c.ha-1, quando a cultura apresentar 20% das plantas raspadas, e antes da lagarta entrar no 

cartucho, com um custo de R$ 54,00 ha-1 para o controle das pragas. Com o intervalo de 7 dias 

deve ser realizado uma nova amostragem, caso permaneça a alta infestação de insetos, recomenda-

se uma nova aplicação com CONNECT®, inseticida sistêmico dos grupos Neonicotinoides 

(IMIDACLOPRIDO) (100 g/L) e Piretroides (BETA-CIFLUTRINA) (12,5 g/L), na dose de 1,0 L 

p.c ha-1, o produtor gastará R$ 56,50 ha-1. 

Em relação ao controle de percevejo, que na cultura do milho verão tem acontecido um 

aumento populacional significativo, na qual, o dano ocasionado na cultura somente é percebido no 

momento em que a plântula se desenvolve, desenrolando as primeiras folhas, neste momento 

aparece o sinal de ataque, deste modo, deve se realizar o monitoramento da cultura, caso seja 

encontrado 1 percevejo a cada 10 plantas monitoradas, deve se realizar, então, a aplicação de 

inseticida. 
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Para o controle de percevejo-barriga-verde (Dichelops melacnthus), recomenda-se Galil 

SC, um inseticida sistêmico com ação de contato e ingestão dos grupos neonicotinóides e 

piretróides Galil® (IMIDACLOPRIDO) (250 g/L); (BIFETRINA) (50 g/L), na dose de 0,35 L p.c 

ha-1, quando constatado o percevejo logo após a emergência da planta. Para o controle do inseto, o 

custo saíra por R$ 46,20 ha-1 ao produtor. 

 

4.12.5 Controle de doenças 

  

Na cultura do milho podem ocorrer algumas doenças que causam danos significativos, tais 

como a Helmintosporiose (Exserohilum turcicum), Cercosporiose (Cercospora zea-maydis), 

Mancha-branca (Phaeosphaeria maydis) e a Ferrugem polissora (Puccinia polysora). Deste modo, 

para o manejo das doenças e evitar perda de produtividade, recomenda-se utilização de fungicidas. 

Em relação as principais doenças que afetam a cultura do milho, pode-se citar a 

Helmintosporiose (Exserohilum turcicum), Cercosporiose (Cercospora 

zea-maydis), Mancha-branca (Phaeosphaeria maydis) e a Ferrugem polissora 

(Puccinia polysora). Desse modo, para o manejo das doenças na cultura do milho se 

recomenda à utilização de fungicidas. Neste caso, o produtor deverá realizar duas aplicações de 

fungicida, na qual a primeira será antes do florescimento da cultura e a segunda após o 

florescimento. O produtor tem a vantagem de realizar as aplicações com seu próprio trator 

pulverizador. 

O fungicida a ser utilizado será o Aproach Prima®, de ação sistêmica, dos grupos químicos 

Estrobilurina (PICOXISTROBINA) (200 g/L) e Triazol (CIPROCONAZOLE) (80 g/)L, na dose 

de 0,45 L p.c ha-1, com o custo de R$ 70,65 ha-1, juntamente com óleo mineral Nimbus®, 0,5 L p.c 

ha-1, com custo de R$ 9,50 ha-1, na segunda aplicação, o fungicida de ação mesostêmico e sistêmico, 

dos grupos químicos Estrobilurina (TRIFLOXISTROBINA) (100 g/L) e Triazol 

(TEBUCONAZOL) (200 g/L), na dose de 0,75 L p.c ha-1 Nativo®, que terá o custo de R$ 64,50 

ha-1, juntamente com óleo vegetal Áureo® (0,25%) base volume e custo de R$ 5,49 ha-1. 
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4.12.6 Colheita 

 

A colheita do milho safra deverá ser iniciada, aproximadamente, no final do mês de março, 

ou mais a adiante, quando a amostra de grãos apresentarem 22% de umidade. O produtor irá 

terceirizar a colheita para a empresa (SANTI), que já presta serviços na propriedade há mais de 10 

anos. Para tanto, o produtor terá um custo de colheita R$123,00 ha-1, ou aproximadamente 4 sacas 

ha-1. 

A produção poderá ser entregue na cooperativa COCAMAR ou na empresa FERRARI 

ZAGATTO do município, pois o produtor poderá escolher aquela que oferecer o melhor plano de 

compra do produto. 

 

4.12.7 Custo de produção do milho verão (Zea mays) 

 

A cultura do milho no verão ocupará o Talhão 02, que posteriormente estará com a cultura 

da soja e representará cerca de 20 ha-1, espera-se a produtividade média de 12.000 kg ha-¹ e o preço 

estimado para a comercialização é de R$ 30,00 saca-¹. Sendo assim, o produtor terá uma renda 

bruta de R$ 6.000,00 ha-1. 

 

Tabela 14- Custo de produção para 12.000 kg ha-1 de milho verão em 2021. 

Custo de produção do milho safra 

Descrição                                          custo R$ ha-1           % 

1.Custos variáveis  

1.1. Despesas com maquinas (manutenção) 25,10 0,62 

1.2. Despesas com benfeitorias 5,40 0,13 

2. Insumos 

2.1. Fertilizante + Super N 1.311,00 32,6 

2.2. Sementes (P30F53R) 620,00 15,4 

2.3. Agroquímicos 344,84 8,6 

3. Combustível 70,10 1,74 

4. Colheita terceirizada 123,00 3,1 

5. ITR (0,07% valor terra nua) 55,86 1,39 

6. FUNRURAL (2,3% receita bruta) 138,00 3,43 

A Total dos Custos Variáveis 2.693.30 66,9 

Custos Fixos 

2.1. Depreciação (D) 
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2.1.1 Máquinas e Implementos 27,44 0,68 

2.1.2. Benfeitorias e Instalações 10,85 0,27 

2.2. Remuneração Capital Próprio-RCP   

2.2.1 Máquinas e Implementos 56,38 1,4 

2.2.2. Benfeitorias e Instalações 19,85 0,49 

2.3. Comissão 10,64 0,26 

2.7. Mão-de-obra  10,53 0,26 

2.8. Remuneração da terra 1.197,05 29,73 

B. Total de Custo Fixos 1.332,74 33,10 

C. Custos Operacionais (A+2.1+2.7) 2.742,12 68,11 

D. Custo Total de Produção (A+B) 4.026,04 100 

E. Receita Bruta (12.000 kg.ha-1) 6.000,00  

F. Lucro Líquido (E-D) 1.973,96  

G. Lucro Operacional (E-C) 3.257,88  
Fonte: Autor (2018). 

 

Conforme a Tabela 19, temos um custo total de produção de R$ 4.026,04 ha-¹, resultando 

em um lucro líquido de R$ 1.973,96 ha-¹, porém, quando consideramos somente o custo 

operacional de R$ 2.742,12 ha-¹, a cultura de milho safra proporcionará um lucro operacional de 

R$ 3.257,88 ha-¹. 
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5 RENTABILIDADE 

 

Com base nos custos apresentados, a soja foi a cultura que mais proporcionou lucratividade, 

como já era esperado, sendo assim, a soja é a principal cultura do sistema de rotação. Por outro 

lado, as culturas de milho verão e milho segunda-safra, propostas pelo sistema de rotação, oferecem 

uma melhora na lucratividade quando comparado a um sistema anterior de sucessão de soja e 

milho. 

Com isso, mesmo com uma menor lucratividade do que a soja, todas as culturas são de 

extrema importância para que o funcionamento de um sistema de rotação ocorra de forma correta, 

tendo, no final, uma maior produtividade de todas as culturas, principalmente a da soja. Ficando 

evidente que a cultura da aveia, mesmo com resultados econômicos não tão satisfatório, é de 

extrema importância na composição do sistema de rotação, tendo como objetivo, produção de 

palhada. 

A implantação do sistema de rotação promove a diversificação na propriedade, 

proporcionando uma maior segurança econômica e, consequentemente, menores gastos 

econômicos ao produto. 

O primeiro ano do sistema de rotação, implantado na propriedade, terá uma lucratividade 

de R$ 82.528,72, como demonstrado na Tabela 15, para o primeiro ano, a lucratividade a ser obtida 

pelo produtor na safra 2019/20 será abaixo do que 2017/2018. Porém, se considerar os custos dos 

próximos anos, com as correções do solo e adequação de equipamentos, o produtor não terá estes 

custos na sua receita bruta nas próximas safras, assim a receita de produção do produtor será menor 

e, consequentemente, sua rentabilidade será maior, considerando a mesma produtividade. 

 

Tabela 15- Rentabilidade da propriedade no primeiro ano de rotação. 

Culturas Área (ha) Lucro Operacional (R$) Lucro Líquido (R$) 

    

Soja 42,83 138.074,06 70,992,43 

Milho (2°safra) 21,83 82.688,45 15.155,82 

Aveia Preta 21,83 366,42 -3.619,53 

Total 221.128,90 82.528,72 
Fonte: Resultado da pesquisa com o produtor (2018). 
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5.1 ANÁLISE ECONÔMICA 

 

Devido aos investimentos realizados para adequação da propriedade com o intuito de 

aumentar as produções, conforme recomendado pelo presente planejamento, com máquinas, 

implementos e correções da fertilidade do solo no primeiro ano do sistema de rotação (safra 

2019/2020), o produtor possuirá um gasto de R$ 42.715,78 e referente ao gasto com as sementes 

de aveia, R$ 2.800.00 para a área destina à rotação. Desde modo, possuirá um gasto total de R$ 

45.515,78, montante no qual poderá ser debitado no lucro operacional obtido. 

Todo um custo correspondente aos investimentos para aquisição do Kit de Inoculação em 

sulco, Kit para distribuição de grãos finos e a aquisição de EPIs, conforme recomendados, será 

debitado do dinheiro em caixa do produtor referente ao lucro operacional de seu último ano de 

exploração agrícola do Sítio São Paulo, conforme descrito na fase de levantamento, na qual será 

debitado do caixa do ano anterior R$ 7.446,68. 

Sendo assim, quando considerado o lucro operacional do primeiro ano do sistema de 

rotação de culturas de R$ 221.128,90 e descontando o montante correspondente aos investimentos 

realizados na propriedade de R$ 45.515,18, o produtor possuirá um lucro de R$ 175.613,75, 

correspondente ao primeiro ano de exploração proposto pelo presente planejamento. 

A rotação de cultura reduz os custos de produção pela racionalização no uso de insumos, 

qualidade de solo e pela produção de palhada em cobertura. Desde modo, a cada ano do sistema de 

rotação ocorrerá redução dos custos e do aumento da produtividade na propriedade. Refletindo, 

assim, uma maior lucratividade para o produtor e sua família. 

 

Analise Econômica  Área (ha) Ano 2019 Ano 2017/18 

Lucro Operacional (R$) 42,84 221.128,90 212.106,22 

Adequações (R$) 42,84 45.515,15 ------------------------- 

Total 175.613,75 212.106,22 
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6. CONCLUSÃO 

 

No presente levantamento, diagnóstico e planejamento do Sítio São Paulo, espera-se que, 

caso o produtor siga as recomendações apresentadas, o produtor e a propriedade alcançarão um 

maior crescimento, tanto no aspecto social e econômico, quanto no ambiental, obtendo melhoras 

na produção, quando comparado ao sistema de sucessão de cultura que vinha sendo empregado na 

propriedade. De tal modo que, a utilização do planejamento proposto, o produtor melhorará a 

qualidade de trabalho de seus funcionários nas atividades referentes a exposição aos agrotóxicos, 

como a também a qualidade de solo de sua propriedade, como menor tempo de solo desprotegido 

a fatores climáticos, e melhora na qualidade nutricional do mesmo 

Contudo, a implantação do sistema de rotação de culturas, juntamente com milho com 

consorcio com a forrageira são as principais mudanças que devem ser adotadas na propriedade, 

necessitando recursos, conhecimentos e dedicação, desse modo, é preciso que o produtor trate a 

rotação de culturas como um investimento na propriedade, cujo retorno irá ocorrer a médio e longo 

prazo. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1- Laudo de Avaliação de Imóvel Rural- UNICAMPO 

 

Fonte: UNICAMPO (2018). 


