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RESUMO 

 

Com a competitividade cada vez mais crescente no mercado agrícola, 

tanto nacional quanto internacional, as variáveis analisadas podem influenciar 

ou interferir no desempenho de uma propriedade rural e consequentemente sua 

rentabilidade. Também possibilita a verificação de fatores limitantes, diferentes 

possibilidades de uso do solo, implantação de um manejo mais adequado às 

atividades agrícolas desenvolvidas, possibilitando, a implementação de um 

melhor gerenciamento das atividades, uma maior eficiência econômica da 

propriedade como um todo, e a geração de maior lucratividade ao produtor rural.  

Entretanto, esse estudo foi direcionado na busca de dados para a 

elaboração do diagnóstico da situação atual da empresa rural do Sr. José Maria 

Dumont Tadim, na Fazenda Santa Florentina, localizada no território pertencente 

ao município de São Carlos do Ivaí, região Noroeste do Estado do Paraná, nos 

cultivos de inverno e verão realizados na propriedade no ano de 2016 e 2017, 

juntamente com todas as atividades agrícolas desenvolvidas na propriedade no 

referido período. 

 O presente trabalho foi dividido em: introdução, levantamento, 

diagnóstico e planejamento, com identificação do proprietário e da propriedade; 

caracterização do município e das condições climáticas da região; descrição da 

infraestrutura, recursos naturais e atividades econômicas desenvolvidas na 

propriedade; análise técnica dos custos de produção; sugestões de 

implementação e conclusões. 

 O estudo revelou como pontos fortes da propriedade/proprietário: a 

valorização das atividades através de técnicas inovadoras, e uso de produtos e 

máquinas de qualidade para a realização de todas as atividades; como a 

adequada infraestrutura mesmo não sendo na mesma propriedade; a presença 

de mata ciliar ao longo das margens do ribeirão Anhumaí; busca constante por 

informações e novas tecnologias por parte do proprietário e filhos. Nesse sentido, 

propôs-se as seguintes sugestões: implantação de consórcio milho-braquiária, 

maior incentivo, e controle na utilização de Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI) durante os tratos culturais com produtos químicos. 
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 A realização desse trabalho, juntamente com as teorias e conhecimentos 

disponibilizados no meio acadêmico, também com a realidade de uma 

propriedade/proprietário rural, favoreceram um aprendizado significativo ao 

profissional da área agronômica e auxiliou na demonstração ao proprietário os 

fatores que podem alterar a produtividade na propriedade a qual foi realizado 

todo trabalho, sendo assim justificado. 

Palavras-chave: Administração rural, adequação, planejamento, 

gerenciamento estratégico.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil caracteriza-se como um detentor de grandes áreas com solos de 

boa fertilidade e clima propício para a agricultura, de um modo geral, sendo então 

um dos principais produtores e fornecedores mundiais de alimentos, se 

destacando principalmente na produção de culturas como soja, milho, arroz, 

feijão, cana-de-açúcar entre outros (MAPA, 2015).  

De acordo com o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, o 

arroz e o feijão são praticamente destinação total ao consumo interno, como 

principal fonte de alimentação básica para a população brasileira. Por outro lado, 

a soja e o milho são produtos destinados à exportação e alimentação animal, 

sendo a base principal na alimentação de aves e suínos que são produzidos no 

país que comporta uma significativa porção da produção mundial de ambos os 

animais. Já a cana-de-açúcar, é destinada à produção de açúcar que também é 

exportada, juntamente com a produção de etanol, e atualmente, a produção de 

subprodutos como bagaço para geração de bioenergia.  

Na agricultura moderna, para que se obtenha sucesso em todos os 

trabalhos que ocorrem em uma propriedade rural, é necessário que tenha todo 

um planejamento e uma linha administrativa a ser seguida, isso faz com que as 

atividades nela desenvolvidas ocorra de forma ordenada e regrada sendo 

possível o total controle pelo proprietário, ou administrador do empreendimento 

rural.  

De acordo com SETTE (1999), para o direcionamento e acompanhamento 

das atividades desenvolvidas em uma propriedade agrícola, assim como em 

qualquer outro tipo de organização empresarial desse ramo, o planejamento 

estratégico tem se configurado como fator fundamental nos objetivos a serem 

alcançados. 

O produtor rural, em muitos casos, não possui um planejamento ou 

coordenação em suas atividades agrícolas, isso faz com que o potencial da 

propriedade, e das atividades fiquem submetidos a técnicas e meios de trabalho 

que podem estar ultrapassados ou que não possuam mais eficiência significativa 

para as práticas agrícolas modernas, deixando assim, de ser competitivo no 

mercado. Com isso, medidas devem ser tomadas pelo produtor rural junto a 
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profissionais capacitados, como engenheiros agrônomos ou técnicos, para que 

possam tomar medidas cabíveis e soluções para o melhor desempenho e 

desenvolvimento das atividades agrícolas dentro da propriedade, tornando-se 

assim rentável as atividades agrícolas praticadas. 

 SILVA (2007) lembra que cada propriedade rural apresenta 

características específicas, portanto, o administrador rural deve utilizar métodos 

para aumentar a competitividade do empreendimento, o que exige habilidades 

técnicas, conceituais e humanas. O engenheiro agrônomo tem papel 

fundamental nessa área produtiva, atuando na elaboração, orientação e 

execução de atividades para que os produtos agrícolas sejam obtidos de forma 

rentável e com melhor qualidade, no entanto, é necessário que o profissional 

tenha conhecimento aprofundado sobre o que está sendo trabalhado, passando 

por todas as fazes do conhecimento adquirido, dominando os passos da cadeia 

produtiva completa. 

      Para se obter sucesso na condução de uma propriedade, que é 

considerada uma indústria a céu aberto, deve-se levar em consideração em 

primeiro plano o aumento da produtividade, que hoje é o assunto principal em se 

tratando de agricultura, e o grande desafio para o produtor, é que se produza 

mais com o que é de mais novo e moderno no mercado em um mesmo espaço 

de terra, ou seja, o lema é aumentar a produtividade das lavouras sem que 

aumente o tamanho ou o número de áreas e propriedades, e para que isso 

ocorra, o principal segmento é ter planejamento e organização em uma 

propriedade rural. Para que tudo isso funcione, a tomada de decisão talvez seja 

o fator mais importante a ser tratado por parte do produtor ou administrador rural. 

Neste contexto apresentado, o trabalho realizado na forma de 

levantamento, diagnóstico e planejamento em uma propriedade, localizada na 

região Noroeste do Paraná, mais precisamente no território que abrange a 

cidade de São Carlos do Ivaí , teve como enfoque a compreensão de que 

atividades agrícolas eram realizadas e como eram realizadas, levando-se em 

conta o acompanhamento das atividades na safra de inverno 16/16 quando se 

colhia a safra de milho (safrinha),  e todo o manejo desenvolvido para o plantio 

da soja safra de verão 16/17 e posteriormente à colheita.  

Junto a esse conjunto de fatores, a rentabilidade dessas atividades 

desenvolvidas, em ambas as safras, foi analisada para a realização de 
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estratégias de manejo que otimizem a produtividade da propriedade trazendo o 

máximo possível de lucro ao produtor, e se possível, modificar o sistema de 

produção com a implantação de rotação de culturas e a reforma da propriedade, 

destinando a área de pastagem pouco utilizada, em lavoura de cultivos anuais, 

como ocorre nas outras partes da propriedade. No entanto, justifica-se este 

estudo com a possível organização da propriedade escolhida para o trabalho e 

o aconselhamento de técnicas inovadoras que tragam maior rentabilidade ao 

produtor, como também o melhor aprendizado para o formando a partir da junção 

dos conhecimentos teóricos acadêmicos ao decorrer do curso, juntamente com 

a prática, tornando assim um aprendizado mais abrangente e sólido que, junto 

ao  resultado satisfatório do produtor rural, trará benefícios significativos para 

ambas as partes. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

 Realizar o levantamento, diagnóstico e planejamento na fazenda Santa 

Florentina para compreender as atividades agrícolas realizadas como plantio, 

tratos culturais, colheita, manejo da pastagem e criação do rebanho, entre 

outros, para que se possa trazer maior rentabilidade, e melhorar o manejo da 

propriedade como um todo, através de técnicas inovadoras de cultivo e 

condução das atividades agrícolas a serem realizadas. 

 Fazer a avaliação e o levantamento dos custos de produção e o resultado 

econômico gerado pela propriedade nas últimas safras e com a pecuária. 

Propor ideias ao produtor e colaboradores para que possam fazer um 

trabalho mais rentável e racional com relação a insumos, máquinas agrícolas, 

implementos, transportes, entre outros, e melhorar a segurança com relação ao 

uso de equipamentos de proteção individual (EPIs), local adequado para 

armazenagem de embalagens de defensivos agrícolas, entre outros cuidados e 

práticas corretas de trabalho. 

Sugerir recomendações agronômicas que possam viabilizar o aumento na 

produção, redução nos custos, e consequentemente, garantir rentabilidade para 

o produtor. 
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2.LEVANTAMENTO 

 

2.1. O MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS DO IVAÍ 

 

Segundo dados obtidos pela prefeitura municipal de São Carlos do Ivaí, o 

desbravamento da área onde está localizado o município, ocorreu entre os anos 

de 1942 e 1944. Nessa época, o interventor Manoel Ribas, visando expandir a 

colonização do Estado, efetuou a doação de posses aos colonizadores, sendo 

eles, Reinaldo Garmater, Otto Holler, Duarte Gomes Pereira, Capitão Euzébio 

Barbosa de Menezes, Dr. Cilas Pioli, Lázaro Figueiredo Vieira e Família Albano. 

Em 1945, os irmãos Albano davam início às derrubadas, queimadas e no 

preparo do solo para as primeiras lavouras de café. O colonizador Dr. Cilas Pioli, 

engenheiro, iniciou em 1949 o que seria a formação de uma nova cidade, e após 

longos estudos, apresentou ao departamento de geografia e colonização do 

Paraná a planta do novo marco do progresso conseguindo aprovação do decreto 

de lei em 1949. A primeira derrubada no local da nova cidade foi efetuada pelo 

pioneiro Pedro Roque e os trabalhos de demarcação dos lotes urbanos foram 

realizados pelo saudoso agrimensor José Caetano da Silva (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SÃO CARLOS DO IVAÍ, 2017). 

Iniciaram-se as vendas dos lotes urbanos e rurais aos pioneiros oriundos 

dos mais diversos pontos do país. E no ano de 1953, foi iniciado o movimento 

pela criação do distrito de São Carlos do Ivaí, conseguindo êxito em suas 

reinvindicações, sendo então criado o distrito de São Carlos do Ivaí, pertencente 

ao município de Paranavaí. Logo após, com a elevação de Tamboara à 

município, São Carlos do Ivaí passou a lhe pertencer e no ano de 1955, a 

população elegeu seu primeiro representante e em 1956, São Carlos do Ivaí fez 

por merecer, a elevação à município (PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 

CARLOS DO IVAÍ, 2017). 
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2.2. Dados Sócio - Econômico  

 

 Através de dados da prefeitura de São Carlos do Ivaí, obteve-se 

informações de que o município, (território destacado em vermelho na figura 1), 

situa-se na região Noroeste do Estado do Paraná, na latitude de 23° 18’ 55” S, 

longitude 52° 28’ 33” W, altitude de aproximadamente 380m, estando ao Sul do 

Brasil à margem direita do rio Ivaí e fazendo divisa com 7 municípios: Norte com 

Tamboara, Sul com Japurá e São Tomé, Leste com São Jorge do Ivaí e Florai, 

Oeste com Paraíso do Norte, e Indianópolis.   

 

 

O município de São Carlos do Ivaí é conhecido na região pela grande 

quantidade de olarias, possuindo 23 unidades e 5 cerâmicas, também a empresa 

RAUDI que produz bicarbonato através de gás carbônico e a COOPCANA 

(cooperativa regional de produtores de cana), sendo a mais admirável por 

empregar 230 (duzentos e trinta) funcionários da cidade (IBGE, 2016). 

Figura 1 - Mapa do Estado do Paraná com identificação do território do município de São Carlos 
do Ivaí 
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Segundo dados do IBGE (2016), em São Carlos do Ivaí existem 1868 

domicílios em área urbana e 264 domicílios em área rural. Fica a uma distância 

de 490 Km da capital Curitiba e conta com uma unidade territorial de 225,077 km 

quadrados, população de aproximadamente 6.797 pessoas.  

O município possui grande porção da área destinada a atividades 

agropecuárias, sendo elas as seguintes: lavouras temporárias ocupando uma 

área de 12.229 ha, divididos em 144 estabelecimentos; lavouras permanentes 

com 7.252 ha, divididos em 32 estabelecimentos; pecuária e criação de outros 

animais com 4.751 ha, divididos em 112 estabelecimentos; horticultura e 

floricultura com 11 ha, divididos em 9 estabelecimentos; produção florestal de 

florestas plantadas com 24 ha, divididos em 3 estabelecimentos. Estas são as 

principais atividades agrícolas do município (IPARDES, 2015). 

Entre as lavouras temporárias destacam-se a cana-de-açúcar com área 

colhida de 7.959 ha, com produção de 729.152 toneladas e rendimento médio 

de 91.614 kg/ha; soja com área colhida de 3.000 ha, com produção de 9.000 

toneladas e rendimento médio de 3.000 kg/há; milho com área colhida de 2.800 

ha, com produção de 15.120 toneladas e rendimento médio de 5.400 kg/ha; 

mandioca com área colhida de 35 ha, com produção de 640 toneladas e 

rendimento médio de 18.286 kg/ha. (IBGE; IPARDES 2015) 

O município ainda apresenta aptidão para culturas permanentes, como é 

o caso da laranja que destaca-se com 317 ha de área colhida, produção de 

13.314 toneladas, e um rendimento médio de 42.000 kg/ha (IBGE; IPARDE 

2015). 

 

2.3. Clima 

 

2.3.1. Caracterização 

 

O estado do Paraná, pode primeiramente, ser dividido em dois tipos de 

clima segundo o sistema de classificação climática de Köppen (figura 2), que 

caracteriza-se por identificar as regiões climáticas da terra através do estudo da 

vegetação, associando valores numéricos de temperatura e precipitações nas 
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regiões. O sistema também apresenta um código de letras que designam 

grandes grupos e subgrupos climáticos, além de subdivisões para distinção das 

características estacionais de temperatura e pluviosidade (THEWARTHA; HORN 

1980). 

Portanto, utilizando a série de dados do IAPAR até 1998, foram 

identificados dois tipos climáticos, sendo Cfa e Cfb. 

Cfa – Clima subtropical, temperatura média no mês mais frio do ano 

inferior a 18°C (mesotérmico), e temperatura média do mês mais quente acima 

de 22°C com verões quentes, geadas pouco frequentes e tendência de 

concentração das chuvas nos meses de verão, contudo, sem estação de seca 

definida (IAPAR 2016). 

Cfb – Clima temperado propriamente dito; temperatura média no mês 

mais frio abaixo de 18°C (mesotérmico) com verões frescos, com temperatura 

média no mês mais quente abaixo de 22°C e sem estação seca definida (IAPAR 

2016). A classificação climática está representada pela (Figura 2) à baixo. 

 

Fonte: IAPAR (2016) 

 

Figura 2 - Representação da classificação de Köppen no Estado do Paraná 
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No município de São Carlos do Ivaí, o clima é quente temperado, com 

pluviosidade significativa ao longo do ano, mesmo o mês mais seco apresenta 

uma boa quantidade de chuvas. A classificação do clima do município é Cfa 

(clima subtropical úmido com verão quente), segundo a classificação de Köppen 

e Geiger (IAPAR, 2016). 

 

2.3.2. Temperatura e Precipitação 

 

 Através de dados obtidos da estação climatológica do IAPAR localizado 

no município de Paranavaí PR, a temperatura média na região do município é 

de 21°C, e tem uma pluviosidade média anual de 1312mm, sendo 52 mm a 

precipitação do mês de agosto que é o mês mais seco, o mês com maior 

precipitação é janeiro, com uma média de 159mm. (Figura 3). A temperatura 

média do mês de Janeiro, mês mais quente do ano é de 24.3°C, e Julho tem a 

temperatura mais fria do ano, chegando a registrar 16.8°C (Figura 3 e 4). 

 

Fonte: IAPAR (2016) 

 

Figura 3 - Representação do gráfico do clima e precipitação no ano de 2016 no município de 

São Carlos do Ivaí PR 
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Figura 4 - Representação do gráfico de temperatura do ano de 2016 no município de São Carlos 
do Ivaí PR 
 Fonte: IAPAR (2016) 

 

Fonte: IAPAR (2016) 

 

Figura 5 - Representação da tabela climática no ano de 2016 no município de São Carlos do 
Ivaí PR 
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Portanto, a região em que está localizada a propriedade, observando-se 

as médias de temperatura e precipitação anuais, apresenta em média, ótimas 

condições climáticas para realização da safra de verão com possibilidades de 

cultivo das mais variadas culturas anuais, principalmente a soja, cultura essa que 

é a principal na fazenda Santa Florentina na safra de verão. Também favorece 

o desenvolvimento dos mais variados tipos de pastagens oferecendo alimento 

em boa quantidade para o gado em grande parte do ano (EMBRAPA SOJA 

2013). 

Contudo, existem limitações para o cultivo de certas culturas de inverno, 

semeadura de algumas gramíneas para pastagem em determinadas épocas do 

ano ou culturas como milho que é cultivado na segunda safra, conhecido como 

milho safrinha, principalmente nos períodos de junho e julho, onde as 

precipitações são bem a baixo da média da necessidade dessa cultura. Outro 

fator de enorme relevância e que acarreta em prejuízos ao produtor em quase 

todos os anos nessa mesma época, é a ocorrência de geadas, devendo-se 

portanto, ter cuidado e planejamento no cultivo de determinadas culturas, 

principalmente com relação a época de semeadura, material utilizado, entre 

outros (FANCELLI, 2015 EMBRAPA MILHO E SORGO). 

 

2.4. DADOS DO PRODUTOR 

 

O produtor rural e dono da propriedade Sr. José Maria Dumont Tadim, 66 

anos, é Brasileiro natural da cidade de Paulista no Estado de Minas Gerais. 

Mudou-se juntamente com seus pais e irmãos para o Estado do Paraná por volta 

do ano de 1965 instalaram-se na fazenda Santa Florentina que adquiriram 

naquela época. 

 Na época da instalação, cultivavam algodão, milho, 3 mil pés de café, e 

criavam gado de corte em uma área destinada a pastagem, fazenda essa que 

hoje é o objetivo deste estudo. Após alguns anos, mas precisamente por volta 

de 1968, já com a família maior, José Maria Dumont Tadim, juntamente com 

seus dois irmãos sendo eles o Sr. Roberto Dumont Tadim e Tadeu Dumont 

Tadim e seus pais, mudaram-se para a fazenda Santa Cecília que adquiriram e 
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residem até hoje, sendo essa próxima a fazenda Santa Florentina, 

aproximadamente 3 quilômetros dali, mas já pertencente ao território do 

município de Paraíso do Norte. Sr. José casou-se com a Sra. Inez Aparecida 

Canônico hoje com 64 anos, e tiveram os filhos Celso Ricardo Tadim hoje com 

42 anos e Ronaldo Adriano Tadim hoje com 37 anos, ambos conduzem os 

trabalhos da fazenda com soja, milho e criação de gado de corte juntamente com 

o pai e prestam serviços aos seus tios que possuem parte da fazenda Santa 

Cecília com plantio de soja e milho, como também outras propriedades dos 

mesmos nas proximidades da fazenda. 

Ainda, Sr. José e os dois filhos, reforçam a tese dizendo que “nunca 

tiveram outra ocupação a não ser as atividades agrícolas e pecuárias”, relatando 

que tudo ocorreu de geração para geração sucessivamente. 

Quanto as inovações tecnológicas na agricultura atual, ambos dizem que 

estão preparados e dispostos em optar por esse novo método de atividade 

agrícola, pois praticamente já utilizam essas inovações nas atividades diárias da 

propriedade, principalmente as tecnologias embarcadas nas máquinas agrícolas 

que a família possui, juntamente com as sementes e insumos de última geração. 

O Sr. José Dumont Tadim, e os dois filhos, são administradores da 

fazenda Santa Florentina, e serão designados como produtores no presente 

trabalho a ser constituído. 

 

2.4.1.  Informações adicionais 

 

2.4.1.1. Grau de satisfação com as atividades 

 

No geral, os proprietários da fazenda, afirmam gostar e mostran-se 

satisfeitos no que fazem, apesar de os dois anos anteriores, mais precisamente 

safra 2014/2015 e 2015/2016 terem sido ruins com relação a seca que atingiu a 

região, bem como excesso de chuvas, e geadas em épocas críticas para o 

desenvolvimento da lavoura, como também a oscilação dos preços dos 

principais produtos da fazenda e o aumento nos preços dos insumos diminuírem 
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a margem de lucro no ano de safra acarretando em enormes prejuízos, eles não 

se veem trabalhando em outra coisa a não ser relacionada a agricultura. 

 

2.4.1.2. Perspectivas para o futuro 

 

Com relação ao futuro da agricultura, o produtor disse que pretende 

continuar “com firmeza e os pés no chão nesse ramo”, pois sente-se muito 

gratificado e realizado, enfatizando que tudo que possui em bens materiais nos 

dias atuais, foi conquistado graças ao seu esforçado trabalho de anos e anos 

com agricultura e pecuária, e espera crescer ainda mais nessas atividades, 

sempre visando as novas tecnologias que o mercado vem colocando à 

disposição dos agricultores e administrando com eficiência principalmente 

cortando custos em tempos de crise para que se mantenham firmes nas 

atividades agrícolas. 

 

2.5. Rotas de acesso 

 

Tendo como ponto de partida do destino a avenida Colombo no município 

de Maringá PR, segue-se caminho pela BR 376 sentido a Paranavaí, até a 

cidade de Presidente Castelo Branco, onde o destino muda a rota e segue com 

sentido a Florai, e em seguida, a cidade de São Carlos do Ivaí logo a frente 

totalizando 60,9 km, como mostra a figura 6. 
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Fonte: Adaptação do Google Maps (2017). 

 

Após a cidade de São Carlos do Ivaí, segue-se caminho pela rodovia PR 

559 sentido a cidade de Paraiso do Norte até o próximo trevo a 6.3 km, que dá 

acesso a COOPCANA e a estrada que leva a rodovia PR 492. Continuando a 

esquerda sentido a Paraíso do Norte onde a aproximadamente 2.8 km da saída 

do trevo estará a entrada para a estrada de terra, que seguirá com mais 4.5 km 

até a chegada a Fazenda Santa Florentina. Ao todo o trajeto que parte da cidade 

de Maringá até a entrada da fazenda, totaliza 74.5 km de distância. A (Figura 7), 

mostra o trajeto da cidade de São Carlos do Ivaí até a entrada da propriedade. 

Figura 6 – Rota de acesso do município de Maringá a São Carlos do Ivaí (destacado em azul) 
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Figura 7 - Itinerário de acesso do município de São Carlos do Ivaí (rodovia destacada em 
vermelho) e (estrada destacada em marrom), até a fazenda Santa Florentina 
Fonte: Adaptação do Google Earth (2016) 

 

2.5.1. Condições de acesso 

 

As rodovias, desde a saída da cidade de Maringá, estão em boas 

condições, sendo essas duplicadas até certo ponto do caminho, mais 

precisamente até o trevo da cidade de Mandaguaçu, dando continuidade logo a 

frente até o trevo da cidade de Pres. Castelo Branco. A duplicação completa da 

BR 376 está em andamento desde o ano de 2015 e tem previsão para término 

em 2018, onde as obras estão em pleno desenvolvimento. 

 Após o trevo da cidade de Presidente Castelo Branco, o trajeto muda e a 

rodovia é outra onde apresenta pista simples com qualidade considerada 

regular, decorrente de reformas em 2015, anteriormente, se encontrava em 

péssimas condições devido ao grande tráfego de caminhões com carga pesada 

que transportam cana-de-açúcar e outros. Segue em estado regular com alguns 

pequenos obstáculos como buracos em alguns pontos e trepidações até a 

entrada para a estrada de terra que dará acesso a fazenda.  

A estrada de terra é recoberta por cascalhos e está em boas condições 

por sofrer reformas constantes pela usina de cana-de-açúcar COOPCANA, que 
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trafega constantemente pelo local devido à grande quantidade de áreas de cana 

no local e o grande escoamento da safra anual que passa por esse local, que se 

caracteriza como um polo na produção de cana-de-açúcar e também por estar 

nas proximidades da indústria sucroalcooleira. 

 

2.6. Dados da Propriedade  

 

A área escolhida para este estudo possui 80 ha, sendo 55 ha cultivados 

dividido em 3 talhões, sendo o talhão 1 com aproximadamente 19,5 ha, o talhão 

2 com 14 ha e talhão 3 com 21 ha constituídos por lavoura de soja (Glycine max) 

safra de verão, sucedida pela cultura do milho (Zea mays) safra de inverno 

(safrinha), também uma parcela de 22 hectares destinados à pastagem com 

capim brachiária brizantha, popularmente conhecido como capim brizantão, com 

um curral para o manejo do gado de tamanho pequeno localizada na cabeceira 

do pasto e aproximadamente 3.8 hectares de Reserva Legal. Toda extensão da 

parte inferior da fazenda percorre o ribeirão Anhumaí, mas conhecido na região 

como rio 26 possuindo a APP do ribeirão integrado à reserva legal. A baixo segue 

a figura 8 com a identificação dos talhões, pastagem e reserva legal da 

propriedade e as figuras 09 e 10 com o local onde se encotra a propriedade no 

mapa, destacados em vermelho.  
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Fonte: Pesquisa direta  

Figura 9 – Mapa com identificação da propriedade (destacada em vermelho), entre as cidades 
de São Sarlos do Ivaí e Paraíso do Norte. 

Figura 8 -  Identificação dos talhões da fazenda Santa Florentina 
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Fonte: Adaptação do Google Earth 

 

Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

Todo maquinário e toda estrutura pertencente à família, que são utilizados 

na condução dos trabalhos nas propriedades, são alojadas em um grande 

barracão localizado no interior da fazenda Santa Cecília onde moram. No 

entanto, são deslocados até a fazenda Santa Florentina através das estradas e 

carreadores para a realização dos trabalhos como manejo, plantio, tratos 

culturais, colheita, entre outros. 

 

2.6.1. Precificação da terra 

 

O valor da terra na região de São Carlos do Ivaí, levando em consideração 

o tipo de solo do local, que neste caso pode ser classificado como argiloso, ou 

muito argiloso de caráter mecanizável, está em torno de R$ 41.350,00 o hectare, 

ou R$ 100.067,00 por alqueire, e em locais da região com solo sendo classificado 

como misto ou  argiloso de caráter mecanizável, está no valor de 

Figura 9 - Mapa do local onde se encontra a propriedade (destacado em vermelho) 
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aproximadamente R$ 33.057,00 o hectare, ou R$ 79.997,94 por alqueire, 

podendo variar de acordo com a região e o tipo de solo (SEAB 2016).  

De acordo com esses dados coletados, levando em consideração que a 

fazenda possui um solo argiloso (terra roxa), com o preço por hectare, a fazenda 

Santa Florentina pode ser avaliada em aproximadamente R$ 3.316.270,00. 

Através de perguntas feitas ao proprietário, o mesmo diz que “não sabe o quanto 

vale exatamente a propriedade nos dias de hoje, pois está desatualizado dos 

preços atuais e não tem o interesse de vender a propriedade no momento”, 

relatando que isso não está nos planos dele, e que pretende investir cada vez 

mais e melhor para produzir cada vez mais e com mais qualidade e rentabilidade. 

 

2.6.2. RECURSOS NATURAIS 

 

2.6.2.1. Recursos hídricos 

 

2.6.2.1.1. Curso D’água natural 

 

A propriedade possui toda sua extensão da parte inferior margeada pelo 

Ribeirão Anhumaí, mais conhecido na região como rio 26, mas o proprietário não 

utiliza as águas desse ribeirão para suas atividades agrícolas nem mesmo para 

dessedentação animal. 

 

2.6.2.1.2. Poços 

  

A propriedade não dispõe de nenhum tipo de poço perfurado, portanto, a 

água que é utilizada nas atividades agrícolas e para os animais, é retirada de 

uma mina no subsolo que localiza-se em uma pequena parte com vegetação 

dentro do pasto, e é canalizada até o tanque de abastecimento através da 

gravidade imposta pela declividade do local da mina até o tanque em questão. 

Uma vez que a água é utilizada pelo proprietário no preparo de 

agroquímicos e para dessedentação animal, foi realizada então uma 
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amostragem de água, a qual foi posteriormente destinada ao laboratório de água 

e efluentes da UEM em Maringá, para identificação de possíveis microrganismos 

patogênicos através da análise bacteriológica, e também para identificação das 

características físico-químicas. Os detalhes das amostras estão melhores 

descritos nas tabelas 1 e 2 a baixo. 

 

Tabela 1 - Resultados analíticos referentes a água do tanque reservatório 

PARÂMETROS RESULTADOS UNIDADE   

PADRÃO 

      VMP¹          LQ² 

pH        6,73       ---    6,0 - 9,5           --- 

Dureza Total 

(CaCo3) 

     74,70    Mg/L       500          1,0 

Dureza relativa 

ao cálcio 

(CaCo3) 

     41,30    Mg/L        ---          1,0 

Dureza relativa 

ao Magnésio 

(CaCo³) 

    33,40    Mg/L        ---           0 

 Notas: Metodologias: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

 

Tabela 2 - Resultados analíticos da água do tanque reservatório 

PARÂMETROS RESULTADOS            VMP¹              LD² 

COLIFORMESTOTAIS³     Presente Ausência em 

100 ml 

        Ausente  

ESCHERICHIA COLI³     Presente  Ausência em 

100 ml 

        Ausente  

Notas: Metodologias: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

 

De acordo com os resultados obtidos, é possível classificar a água da 

propriedade utilizada para pulverizações e dessedentação animal como sendo 

de caráter médio, estando entre macia e dura em relação a classificação da 

dureza, sendo representada por um total de 74,70 mg/l. Para que a água seja 

classificada como média, a mesma deve estar com 60 a 150 mg/L de CaCO3. 
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No entanto, esse tipo de água não apresenta valores elevados que poderiam 

acarretar problemas com relação as aplicações de defensivos agrícolas, que 

apontam valores a cima de 150 mg/L. um exemplo de problema que pode ser 

causado em relação a dureza da água está relacionado com o Glifosato, que 

pode apresentar perdas significativas de sua atividade em águas que 

apresentam dureza a cima de 150 mg CaCO³ L¹ (COUTINHO; CORDEIRO; 

MOTTA, 2005).  

Em relação ao pH obtido, assim como acontece com a dureza da água, 

os agrotóxicos podem ser afetados também pelo pH do meio, onde a maioria das 

formulações sofrem degradação de seu i.a. em condições alcalinas, ou seja, com 

o pH a cima de 7,0 em um processo conhecido como Hidrólise Alcalina (DEER; 

BEARD, 2001). 

Segundo Conceição (2003), o pH da água pode interferir na ação de um 

ingrediente ativo, uma vez que altas concentrações de íons H+ ou OH – poderão 

reagir com o ingrediente ativo, diminuindo assim a concentração deste na calda. 

Em geral, os inseticidas são mais suscetíveis a esse tipo de degradação do i.a. 

que os fungicidas, herbicidas e reguladores de crescimento (DEER; BEARD, 

2001). 

    

2.7. Vegetação 

 

2.7.1. O novo Código Florestal Brasileiro 

 

O Novo Código Florestal Brasileiro gera polêmica entre ruralistas e 

ambientalistas. Após várias alterações no decorrer dos anos, uma última 

atualização foi feita por meio da lei n° 12.727, de 17 de outubro de 2012. Da 

mesma forma que na década de 90, tais reformas ainda geram polêmica e 

duvidas tanto entre os agricultores como entre as pessoas dos grandes centros 

urbanos. Muitas mudanças foram feitas no Código Florestal, como é o caso das 

RLs (Reserva Legal) e as APPs (Áreas de Preservação Permanente), 

principalmente no que se refere a construções feitas próximas a rios. (BUENO 

FRANCISCO, 2017). 
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2.7.1.2. Área de preservação permanente (APP) 

 

Área de preservação permanente (APP), é, segundo o Novo Código 

Florestal Brasileiro, Lei nº12.651/12: área protegida, coberta, ou não por 

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

paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico da 

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

Contudo, visam atender ao direito fundamental de todo brasileiro a um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, conforme assegurado no art. 225 da 

Constituição. No entanto, os enfoques são diversos: enquanto as UCs 

estabelecem o uso sustentável ou indireto de áreas preservadas, as APPs são 

áreas naturais intocáveis, com rígidos limites de exploração, ou seja, não é 

permitida a exploração econômica direta (NOVO CÓDIGO FLORESTAL, Lei n° 

12.651/12). 

  Em relação a área de preservação permanente (APP),  a propriedade 

apresenta uma área de preservação que margeia o ribeirão Anhumaí, e através 

de medições realizadas com o programa de computador gerando imagens via 

satélite chamado GOOZOOM, obtiveram-se as medidas de extensão da APP, 

com aproximadamente 2.630 metros de extensão ao longo da parte mais baixa 

da propriedade, como também a metragem da faixa de água do ribeirão, que 

apresentou de 7 a 10 metros de largura ao longo da margem com a propriedade, 

e através de várias medições realizadas ao longo de toda extensão da APP da 

propriedade, com o mesmo programa de computador citado à cima, obteve-se 

uma média de 30,7 metros de faixa com área preservada ao longo da 

propriedade, contando desde a calha do leito do ribeirão.  

Segundo o Código Florestal em seu artigo 4°, pode-se dizer que, as faixas 

marginais de qualquer curso d’água natural perene, e intermitente, excluídos os 

efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima até 30 

metros, são para os cursos d’água de menos de dez metros de largura. 

 Através de relatos do proprietário, a propriedade se enquadra como área 

consolidada, que segundo o novo código florestal, consiste em uma área rural 
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que tenha sido ocupada por pessoas antes de 22 de julho de 2008, com 

edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, portanto, existem 

alterações nos limites de área de preservação permanente de acordo com o 

tamanho da propriedade em módulos fiscais, tendo então que se respeitar certos 

limites. A propriedade, no entanto, possui 5 módulos fiscais, devendo então obter 

ou fazer recomposição de 20 (vinte) metros, contados da borda da calha do leito 

regular. 

 Portanto, com a largura da faixa de água estimada pelo programa, e a 

média obtida através das várias medidas da APP ao longo da propriedade pode-

se dizer que a mesma apresenta os padrões adequados com o novo código 

florestal, referente as medidas regulares para APPs. Contudo essa faixa de APP 

da propriedade não se apresenta uniforme ao longo de sua extensão, tendo em 

alguns locais uma pequena parcela de área preservada que, nas medidas 

realizadas, chegou a 8 metros em alguns pontos, mas que foram compensados 

por locais com extensão maior de até 65 metros na propriedade a dentro.  

No entanto, a área de preservação permanente constatada na 

propriedade, deverá ser informada no CAR (Cadastro Ambiental Rural), para fins 

de monitoramento, sendo exigida a adoção de técnicas de conservação do solo 

e da água que visem a mitigação dos eventuais impactos.    

 

2.7.1.3. Reserva Florestal Legal 

 

Reserva Florestal Legal, é a área no interior de uma propriedade rural 

coberta com vegetação nativa e ou exótica. Tem a finalidade de assegurar o uso 

econômico de modo sustentável dos recursos naturais e do imóvel rural, auxilia 

na conservação dos processos ecológicos, promove a conservação da 

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

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

humanas (Lei 12651/2012 e Lei 12727/2012).  

A reserva legal é a área do imóvel rural que, coberta por vegetação 

natural, pode ser explorada com o manejo florestal sustentável, nos limites 

estabelecidos em lei para o bioma em que está a propriedade. Por abrigar 
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parcela representativa do ambiente natural da região onde está inserida e, que 

por isso, se torna necessária à manutenção da biodiversidade local.  

O percentual da propriedade que deve ser registrado como Reserva Legal 

vai variar de acordo com o bioma e a região em questão, sendo de 80% em 

propriedades rurais localizadas em área de floresta na Amazônia Legal, 35% em 

propriedades situadas em áreas de Cerrado na Amazônia Legal, sendo no 

mínimo 20% na propriedade e 15% na forma de compensação ambiental em 

outra área, porém na mesma micro bacia; 20% na propriedade situada em área 

de floresta, como Mata Atlântica, outras formas de vegetação nativa nas demais 

regiões do país e 20% nas propriedades em áreas de campos gerais em 

qualquer região do país (Lei 12651/2012 e Lei 12727/2012).  

A fazenda Santa Florentina possui sua reserva florestal legal constituída 

com vegetação do bioma Mata atlântica. Este bioma ocupa uma área de 

1.110.182 km², corresponde a 18,04% do território nacional e é constituída 

principalmente por mata ao longo da costa litorânea que vai do Rio Grande do 

Norte ao Rio Grande do Sul. 

 A propriedade possui aproximadamente 31673,43 m² ou 3,18 ha de 

Reserva Legal, portanto, com o bioma característico da região sendo de mata 

atlântica, a lei do novo código florestal define que a reserva legal da propriedade 

em questão deva possuir no mínimo 20% da área total da propriedade.  

Com 80 ha de área total, evidencia-se que a área destinada a reserva 

florestal legal não está em conformidade com a lei, mas como a área é definida 

como consolidada, o proprietário que detinha em 22 de julho de 2008 uma área 

de reserva legal inferior aos 20% estipulados, deve então regularizar sua 

situação recompondo a área de RL, permitindo a regeneração natural de 

vegetação da área, ou compensando-a na própria área, ou então podendo ser 

na localidade, desde que se tenha o mesmo bioma característico. 

O processo de regeneração natural da reserva legal da propriedade já se 

iniciou em uma parcela ao lado. Segundo o produtor, em uma determinada época 

com grande incidência de chuvas, o local apresentou inviabilidade de cultivo 

devido ao excesso de água. Portanto, esse local ficou destinado ao 

reflorestamento para compor parte da reserva legal que compõe a propriedade, 
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para que fosse diminuída a diferença com relação as novas leis estabelecidas. 

Algumas características do local em questão, podem ser evidenciadas na figura 

08 inserida a cima. 

 

2.8 Solo 

 

2.8.1. Relevo e declividade 

 

De acordo com o Sistema Brasileiro de classificação de solos (EMBRAPA 

1999), o relevo pode ser classificado em várias categorias: 

Plano, quando apresenta declividade entre 0 a 3%; suave ondulado, 

quando apresenta declividade de 3 a 8%; ondulado quando apresenta 

declividade entre 8 a 20%; fortemente ondulado com declividade de 20 a 45%, e 

áreas de encosta, quando a declividade é maior que 45%. 

Na fazenda Santa Florentina, através de consultas com o proprietário, e 

com o engenheiro agrônomo que presta assistência na propriedade, também o 

programa de computador GOOZOOM, foi possível constatar o relevo da 

propriedade como sendo do tipo 2, suave ondulado, com declividade entre 1,5% 

na parte superior e com 3,4% na parte inferior da propriedade (figura 11), 

totalizando 4,9% do ponto mais alto ao ponto mais baixo. Se dividida em talhões, 

a declividade apresentaria 4,3% no talhão 1; 1,9% no talhão 2; 3,5% no talhão 

3; e 3,2% no pasto, o que possibilita afirmar que em alguns pontos da 

propriedade é necessário alguns cuidados com os processos de erosão, que 

apesar de propícios, não são constantes ao longo da propriedade. 
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Figura 10 -  Imagem da propriedade com demonstrações da declividade 
Fonte: Adaptação do Google Earth (2016) 
 

2.6.2 Compactação do solo 

 

Segundo documentos da EMBRAPA CERRADOS 2005, a compactação 

do solo é o processo em que as partículas que constituem o solo e os agregados 

são rearranjados, tendo suas formas e tamanhos alterados. Esse rearranjo 

resulta na diminuição do espaço poroso do solo, e consequentemente aumenta 

sua densidade (HAMZA ANDERSON, 2005). 

 A compactação é causada pela ação do homem ao manejar o solo 

utilizando máquinas e implementos de forma incorreta, que é diferente de 

adensamento, que é uma causa natural de compactação devido a fatores como 

formação do solo. A compactação altera uma série de fatores que afeta o 

crescimento radicular, como aeração, retenção de água, resistência à 

penetração das raízes, podendo assim aumentar a suscetibilidade de erosão e 

outros fatores (HAMZA ANDERSON, 2005). 

Segundo HAMZA ANDERSON (2005), a caracterização de camadas 

compactadas em um perfil de solo nem sempre ocorre de modo fácil, atualmente, 

têm-se usado métodos empíricos como abertura de trincheiras ou até mesmo 

ensaios de resistência a penetração e avaliações de densidade, mas se é 
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necessário que se faça uma série de conhecimentos que estão ligados a fatores 

associados ao solo e ao crescimento das plantas para sua correta interpretação. 

 Podem ser classificados de duas formas os fatores que afetam o 

desenvolvimento das plantas em solos compactados, sendo eles fatores 

diretos e fatores indiretos: 

- Fatores diretos 

Os fatores que diretamente afetam o crescimento vegetal são conteúdo 

de água, taxa de difusão do oxigênio, temperatura e resistência mecânica que o 

solo oferece à emergência de plântulas e ao crescimento radicular, essa última, 

diretamente relacionada com o grau de compactação do solo (HAMZA 

ANDERSON, 2005). 

- Fatores indiretos 

Entre os fatores que afetam indiretamente o crescimento radicular, 

podem-se citar a densidade do solo, a textura, a estrutura, a estabilidade de 

agregados, e a distribuição do tamanho de poros. Esses fatores estão 

associados com a disponibilidade de água, aeração, temperatura e resistência 

mecânica à penetração das raízes (HAMZA ANDERSON, 2005). 

 Os produtores da região de São Carlos do Ivaí, enfrentam sérios 

problemas de compactação devido à grande quantidade de áreas que são 

ocupadas com a cultura da cana-de-açúcar que, com a colheita mecanizada 

realizada por máquinas pesadas, muitas vezes com solos úmidos, acabam 

compactando grande parte da superfície dos solos que com o tempo são 

substituídos por lavouras de soja e milho, acarretando em problemas no 

desenvolvimento dessas culturas pelo alto grau de compactação.  

Na fazenda Santa Florentina o proprietário relata nunca ter implantado a 

cultura de cana-de-açúcar, no entanto, foram realizadas medições com um 

aparelho penetrômetro em cada talhão com cerca de 5 medições por talhão, ao 

final, foi gerado um gráfico geral das medições na propriedade que pode ser 

melhor interpretado através da figura 12 a baixo. Para interpretação, foi levado 

em consideração o nível máximo de 2.700 kPa de força como limite.   
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Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

2.8.2. Classificação pedológica 

 

2.8.2.1. Amostra a campo e classificação 

 

Foram realizadas aberturas de duas trincheiras para identificação dos 

tipos de solo, e possíveis horizontes existentes. Uma das trincheiras foi aberta 

na parte superior da propriedade, mais precisamente no interior do talhão 3, onde 

o solo apresentava coloração mais escura evidenciando que ali haveria 

características mais argilosas, e a outra trincheira foi aberta na parte inferior da 

propriedade, sendo essa no interior do talhão 1, onde já se percebia uma 

transição de coloração de solo mais claro, evidenciando ser mais arenoso.  

Figura 11 - Representação do gráfico de compactação da fazenda Santa Florentina 
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Ambas as trincheiras foram abertas com 100 cm de profundidade e 

realizadas coletas de solo em seus interiores sendo de 0 a 20cm e com 100 cm 

respectivamente, onde mais detalhes serão evidenciados na figura 13, e os 

resultados das amostras na tabela 3 e 4. Com o auxílio de uma trena, tentou-se 

identificar os horizontes, mas os mesmos não puderam ser identificados devido 

a coloração e o tipo especifico do solo, pois este apresenta horizontes 

semelhantes em toda sua extensão que quase sempre não podem ser 

percebidos. 

 

Tabela 3 - Resultados das análises granulométricas da trincheira aberta na 
fazenda Santa Florentina 

AMOSTRAS 
(cm) 

TOTAL 
AREIA 

SILTE ARGILA TIPO DE 
SOLO 

CLASSE 
TEXTURAL 

00 – 20 24,00% 14,00% 62,00% 3 Muito argilosa 

20 – 100 22,00% 12,00% 66,00% 3 Muito argilosa 

Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

Tabela 4 - Resultados das análises granulométricas da trincheira inferior aberta 
na fazenda Santa Florentina 

AMOSTRAS 
(cm) 

TOTAL     
AREIA 

SILTE ARGILA TIPO  
SOLO 

CLASSE 
TEXTURAL 

00 – 20 HÁ 32,00%  8,00%   60,00%     3      Argila  
20 – 100 HB 24,00% 14,00%   62,00%     3      Muito      

argilosa 
Fonte: Pesquisa direta (2017) 
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Figura 12 - Imagens das trincheiras  
Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

2.8.2.2 Perfil do solo 

 

2.8.2.2.3. Classificação pedológica, observações, amostra a campo e 

classificação 

 

Com base nas descrições apresentadas pelo livro Sistema Brasileiro de 

Classificação de solos (EMBRAPA 2013), e a descrição dos perfis obtidos com 

as observações diretas nas trincheiras realizadas na propriedade juntamente 

com análises físicas do solo local, pode-se classificar o solo constituinte da 
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Fazenda Santa Florentina, tanto na parte superior quanto inferior como sendo do 

tipo Nitossolo Vermelho Eutrófico. 

 Segundo a descrição apresentada pela EMBRAPA 2013, esse tipo de 

solo apresenta características de solos minerais não hidromórficos, apresentam 

coloração vermelha ou vermelho – escuro, argilosos e muito argilosos, estrutura 

em blocos fortemente desenvolvidos, derivados de rochas básicas e 

ultrabásicas, com diferenciação de horizontes pouco ou não notável.  

Corresponde ao que se denominava anteriormente como Terra Roxa 

estruturada. Apresentam grande importância agronômica, sendo caracterizado 

por responder de forma significativa as aplicações de corretivos por 

consequência de sua CTC mais elevada. Apresentam horizonte B textural, 

caracterizado mais pela estrutura em blocos e serosidade do que por grandes 

diferenças de textura entre os horizontes A e B. Podem ser aptos a todos os usos 

agrosilvipastoris e florestais, sendo adaptados às mais variadas condições 

climáticas. 

Esses tipos de solos podem ocorrer em extensas áreas, abrangendo os 

planaltos basálticos que se estendem desde o Estado de São Paulo até o Estado 

do Rio Grande do Sul. É comum sua ocorrência em áreas bem drenadas, mais 

próximas a cursos D’água onde predominam roxas básicas (basalto, diabásio) 

(EMBRAPA 2014). (FONTE; agencia.cnptia.embrapa.br). 

      

2.8.2.3. Fertilidade do solo 

 

2.8.2.3.1. Amostragem 

 

A propriedade foi dividida em 3 talhões e pasto para a realização das 

amostragens de solo, visando assim uma melhor representatividade das 

características de fertilidade da propriedade. Em cada talhão e no pasto, foram 

coletadas cerca de 10 amostras simples com o método mais recomendado e 

preciso, sendo na forma de caminhamento em zigue-zague, que posteriormente 

foram homogeneizadas formando uma amostra composta para cada talhão e 

pasto.  
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As amostras foram coletadas em profundidades de 0 a 20 cm para 

identificação quantitativa de macro nutrientes e micronutrientes, lembrando que 

as análises foram coletadas com a cultura do milho safrinha já estabelecida, 

estando com um estádio de desenvolvimento aproximadamente em transição de 

VT para R1, sendo que as amostras foram retiradas nas entrelinhas de 90 cm do 

plantio.    

 

2.8.2.4. Análise química 

 

As respectivas amostras coletadas foram encaminhadas até o Laboratório 

Rural de Maringá que encontra-se no interior do parque de exposições, para 

obter os laudos de cada amostra em especifico, e mediante aos resultados 

obtidos, foi elaborada uma tabela com todos os resultados e médias obtidas, 

representando assim toda a propriedade. Os resultados obtidos e suas 

respectivas médias estão representados nas tabelas 05 e 06 e 07 a baixo.  

 

Tabela 5 - Resultados das análises químicas referentes aos macronutrientes das 
amostras de solo coletadas com profundidade de 0 a 20 cm para fins de 
determinação de fertilidade 

  H+Al       Al      Ca      Mg        K     P     C 

TALHÃO             

 cmolc
/dm³ 

cmolc/d
m³ 

cmolc/d
m³ 

cmolc/d
m3 

mg.d
m³ 

mg.d
m³ 

1 5,35 0 4,26 1,56 0,73 10,75 14,34 

2 5,55 0 5,73 2,13 0,96 9,89 17,24 

3 5,76 0 5,28 2,02 0,78 6,53 17,89 

Pasto 4,78 0 12,61 2,82 0,94 6,61 17,43 

Média 5,36 0 6,97 2,13 0,85 8,44 16,72 

Fonte: O autor 
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Tabela 6 - Resultados das análises químicas referentes ao pH, soma de bases 
e CTC das amostras de solo coletadas nos tres talhões mais pasto com 
profundidade de 0 a 20 cm para fins de determinação de fertilidade 

 
    TALHÃO 

   
pH em      

 
   

CaCl² 

   
pH em  

 
     

H2O 
 

      
V% 

      
SB 

     
CTC 

1      
4,90 

     
5,50 

    
55,05 

     
6,55 

    
11,90 

2      
5,10 

     
5,80 

    
61,38 

     
8,82 

    
14,37 

3      
5,00 

     
5,70 

    
58,38 

     
8,08 

    
13,84 

      Pasto      
5,40 

     
6,10 

    
77,40 

   
16,37 

    
21,15 

 
     Media 

 
5,10 

 
5,77 

 
63,05 

 
9,95 

 
15,31 

Fonte: O autor 

 

Tabela 7 - Resultados das análises químicas referentes aos micronutrientes, 
oriundos das amostras de solo coletadas em três talhões mais o pasto na 
fazenda Santa Florentina, com profundidade de 0 – 20 cm para fins de 
determinação de fertilidade 

 
 

TALHÃO 

   Cu  
 
      

mg/dm³ 

    Zn  
 
   

mg/dm³ 

    Fe  
 
   

mg/dm³ 

   Mn  
 
   

mg/dm³ 

    Na+ 
 
   

mg/dm³ 
 

      1  
 

  30,62   18,06 101,50 112,40 4,61 

      2 
 

  35,12   24,62 88,42 114,50 4,73 

      3 
 

  32,03   23,89 74,49 109,80 4,62 

  Pasto 
 

  27,65   23,86 156,20 110,40 7,41 

 
Média  

   
31,35 

   
22,60 

 
105,15 

 
111,77 

 
5,34 

 
Fonte: O autor 
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2.8.2.5 Calagem e Gessagem 

 

Segundo informações advindas do proprietário, a calagem na propriedade 

foi realizada a 4 anos, onde são aplicados cerca de 2.000 kg/alq, e com relação 

ao gesso, o proprietário relata nunca ter aplicado na área cultivada. 

 

2.9. Aptidão agrícola das terras 

 

O Sistema de avaliação da aptidão agrícola das terras, foi desenvolvido 

para avaliar a aptidão agrícola de grandes extensões de terras, utilizando como 

base os levantamentos pedológicos de reconhecimento executados no Brasil. 

Serve como uma orientação para a utilização dos recursos da terra a nível de 

planejamento regional (FONTE; Sistema Brasileiro de Classificação de Aptidão 

agrícola das Terras 2013. pt.slideshare.net). 

A área cultivada com culturas anuais e a área com pastagem da fazenda 

Santa Florentina, pode ser classificada como 1ABC, que caracterizam terras com 

classe de aptidão boa para agricultura nos níveis de manejo A, B e C, em que: 

Nível de manejo A (primitivo): Práticas agrícolas que utilizam um baixo 

nível de tecnologia para produção, praticamente não ocorre a aplicação de 

capital para manejo, melhoramento e conservação das condições das terras e 

das lavouras, as práticas agrícolas dependem da força humana, podendo em 

alguns casos, utilizar tração animal com implementos de arrasto simples. 

Nível de manejo B (pouco desenvolvido): Este é baseado em práticas 

agrícolas que utilizam um nível tecnológico médio e caracteriza-se pela 

moderada aplicação de capital e de resultados de pesquisa para manejo, 

melhoramento e conservação das condições das terras e lavouras, as práticas 

agrícolas são realizadas principalmente com o uso da tração animal. 

Nível de manejo C (desenvolvido): Baseia-se em práticas agrícolas que 

levam um alto nível tecnológico embutido, é caracterizado pela aplicação 

massiva de capital e de resultados de pesquisa para manejo, melhoramento e 

conservação das condições das terras e lavouras, a utilização de equipamentos 

mecânicos estão presente em quase todas as fases das operações agrícolas. 
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Área de preservação legal 6: Terras caracterizadas por não possuírem 

aptidão agrícola, portanto, são apenas indicadas à preservação da fauna e flora 

do local. (FONTE; Sistema Brasileiro de Classificação de Aptidão agrícola das 

Terras 2013. pt.slideshare.net).  

Com relação ao grau de limitação por deficiência de fertilidade, as terras 

da propriedade podem ser classificadas em moderado (M) que caracteriza-se 

como terras com limitadas reservas de nutrientes para as plantas com relação a 

1 ou até mais elementos químicos, podendo também conter sais tóxicos capazes 

de afetar determinadas culturas que venham a ser implantadas. Durante os 

primeiros anos de utilização agrícola, essas terras permitem bons rendimentos, 

verificando-se em aproximadamente uns cinco anos de uso, um ligeiro declínio 

na produtividade, com isso, torna-se necessária a utilização de fertilizantes e 

outros corretivos nas safras seguintes para manter o padrão. 

A relação com a deficiência de água pode ser definida pela quantidade de 

água armazenada no solo possível de ser aproveitada pelas plantas pela qual 

dependem das condições climáticas como precipitação e evapotranspiração e 

também edáficas como a capacidade de retenção de água. 

 Portanto, a fazenda Santa Florentina pode ser classificada, quanto ao 

grau de limitação por deficiência de água, como Nulo/Ligeiro (N/L), em que 

caracteriza as terras que são sujeitas à ocorrência de uma pequena falta de água 

disponível durante um período de um a dois meses no máximo, limitando o 

desenvolvimento de culturas que são mais sensíveis a seca. As terras que 

pertencem a esse grau de limitação podem também ser divididas conforme a 

ocorrência de veranicos durante a época úmida.  

Algumas partes da fazenda, mais precisamente na área destinada a 

pastagem, pode conter características específicas do grau de limitação por 

deficiência de água de classificação (N), onde em alguns pontos específicos 

encontra-se o lençol freático elevado, como nas várzeas, em que não ocorre a 

falta de água. (FONTE; Sistema Brasileiro de Classificação de Aptidão agrícola 

das Terras 2013. pt.slideshare.net). 

Tratando-se da suscetibilidade a erosão, que se caracteriza pelo desgaste 

que a superfície do solo pode sofrer, quando submetido a qualquer condição de 
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uso sem medidas conservacionistas, e também pela dependência das condições 

do clima como o regime pluviométrico da região, das condições do solo do local 

como textura, estrutura, permeabilidade, profundidade, capacidade de retenção 

de água, entre outros, o solo da fazenda Santa Florentina pode ser classificado 

como sendo (L) Ligeiro, onde apresenta pouca a média suscetibilidade à erosão, 

e geralmente possuem boas propriedades físicas, variando os declives de 3% a 

8%. As práticas conservacionistas simples como terraços em nível podem servir 

como preventivo contra erosões pequenas. (FONTE; Sistema Brasileiro de 

Classificação de Aptidão agrícola das Terras 2013. pt.slideshare.net). 

 

2.9.1. Capacidade de uso das terras 

 

De acordo com o Sistema de Capacidade de uso das terras, deve-se levar 

em consideração em planejamentos de práticas de conservação do solo fatores 

imprescindíveis, como impedimentos à mecanização, suscetibilidades a erosão, 

riscos de inundações decorrentes de grandes períodos chuvosos e proximidades 

a rios e ribeirões, produtividade do solo entre outros fatores de suma importância 

para uma propriedade produtiva (PEREIRA 2002). 

  A propriedade apresenta 4,9% de declividade máxima sendo 

caracterizada como suave ondulada, com solo argiloso. De acordo com a 

metodologia de classificação de LEPSCH (1983), os grupos são classificados de 

acordo com a possibilidade de utilização, as classes são de acordo aos riscos 

de erosão, graus de exigência e complexidade de práticas no controle de 

erosões, e por fim as subclasses que vão de acordo com as limitações de uso.  

Contudo, a propriedade desse estudo pode ser classificada como sendo 

do grupo A, ou seja, terras passíveis de utilização com culturas anuais, perenes, 

pastagens, reflorestamento e também vida silvestre. De Classe 2 apresentando 

problemas simples de conservação. Subclasse e, apresentando características 

de declive longo, mudança textural abrupta, erosão laminar, entre outros. 
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2.10. Práticas conservacionistas 

 

 Se tratando de práticas conservacionistas, o produtor é adepto ao 

sistema de plantio direto (SPD), onde realiza a sucessão de soja na safra de 

verão com o milho na safra de inverno (safrinha). Segundo relatos do produtor, 

ele realiza o plantio direto a mais de 5 anos, pois anteriormente fazia alguns 

controles de plantas daninhas com gradagem leve utilizando grade niveladora. 

 

2.11. Plantas daninhas 

 

Através de frequentes visitas à campo e entrevista com o produtor, na 

propriedade pode-se identificar cerca de sete principais plantas daninhas que 

estão presentes tanto na cultura da soja na safra de verão, quanto na cultura do 

milho safra de inverno, e algumas ainda persistem na área de pastagem. 

Algumas delas são: 

- Capim-amargoso (Digitaria insularis); é uma planta daninha altamente 

disseminada no Brasil, trata-se de uma gramínea perene que possui alta 

capacidade de infestação por possuir pequenas sementes com grande poder 

germinativo e de dispersão, além disso essa planta daninha forma touceiras e 

pode se reproduzir através de seus rizomas, caracterizando este estádio 

fenológico como de difícil controle (HARRI LORENZI 2014).  

- Buva (Conysa bonariensis); a buva é uma espécie nativa da América do 

Sul que ocorre na Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil, é uma planta anual que 

se reproduz por sementes que germinam no outono e inverno, com 

encerramento do ciclo no verão, caracterizando-se assim como uma planta 

daninha de inverno e verão, essa planta produz grande quantidade de sementes, 

que apresentam características e estruturas de fácil dispersão, caracterizando a 

espécie como agressiva (Kissmann & Groth, 1992).  

-Capim carrapicho (Cenchrus echinatus); o capim carrapicho é uma planta 

daninha que apresenta sementes grandes, sendo que cada fruto contém 2 ou 3 

sementes, germina a grande profundidade, quando comparado com as demais 
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plantas daninhas, e por isso é muito difícil de ser controlado por herbicidas 

residuais (HARRI LORENZI 2014).  

- Picão preto (Bidens pilosa); planta herbácea, ereta, com porte variando 

de 20 cm a 1.5 m, com reprodução por semente, possui desenvolvimento 

acelerado e alta produção de sementes, e nas condições tropicais, pode ser 

encontrada durante o ano todo, ele pode estar presente nas regiões tropicais 

principalmente na América do Norte, do Sul e na África, no Brasil, encontra-se 

distribuído em quase todo território, principalmente nas áreas agrícolas 

produtoras Vargas L. (2007).  

- Trapoeraba (Commelina benghalensis); é uma herbácea florífera 

originária dos trópicos, mas que possui grande capacidade de adaptação, e hoje 

em dia pode-se encontrar em locais com climas subtropicais e temperados, é 

uma planta muito rústica mas não tolera períodos muito secos Kissmann & Groth, 

(1992).  

-Caruru (Amaranthus hybridus L.); planta originária da América tropical, 

herbácea, ereta com pigmentação avermelhada e altura variando entre 20cm a 

2 m, é anual com reprodução por sementes e pode ser encontrada em todas as 

regiões do Brasil. Planta daninha bastante frequente, possuidora de grande 

capacidade reprodutiva e é bastante competitiva com as culturas agrícolas 

HARRI LORENZI (2014). 

- Losna branca (Parthenium hysterophorus); a planta é sempre verde e 

ereta, o caule desenvolve-se lentamente. Apresenta maior densidade de folhas 

na parte basal, as quais são alternas opostas, com margem intensamente 

recortada e nervuras salientes, na parte de trás. As folhas apresentam cor verde 

com pelos curtos e fortes que podem causar efeito alérgico nas pessoas, as 

flores são brancas ou amarelas e ocorrem na parte terminal da planta, na ponta 

dos ramos. A dispersão se dá pelos frutos que se prendem a partes das flores 

que servem como alas que são carregadas pelo vento, Vargas L. (2007). 

   Com relação a infestação das plantas daninhas, pode ocorrer em 

quantidade significativa a do capim-amargoso, como também da buva. Ainda 

ocorrem em menores quantidades, na forma de manchas, o capim carrapicho e 
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o picão preto, e em poucas quantidades pode-se encontrar a trapoeraba e o 

caruru.  

Certamente o capim amargoso e a buva são os maiores problemas a 

serem controlados na área, pois já estão apresentando altas taxas de resistência 

à aplicação do Roundup (Gliphosate), no pós colheita ou pré plantio.  

O produtor ainda enfatiza que na safra passada, por pouco não precisou 

mecanizar a área com grade aradora e depois grade niveladora para controlar a 

densa infestação de buva e amargoso decorrente da má formação da cultura do 

milho que não formou nas entrelinhas. Pois nesse ano, após a instalação da 

cultura do milho safra de inverno, foi necessária a realização de uma capina 

manual na propriedade para controlar o capim amargoso que estava causando 

supressão na cultura do milho pré estabelecido na área. 

 

 

Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

Figura 13 - Imagem de plantas daninhas no início do desenvolvimento da cultura de milho 
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2.13. Pragas e doenças 

 

Segundo o produtor e visitas a campo, com relação as pragas, a fazenda 

possui um histórico anual de infestação do inseto percevejo marrom (Euchistus 

heros), em praticamente todo o ciclo da cultura da soja. Esse tipo de percevejo 

é caracterizado pela sua voracidade ao sugar ramos, hastes e vagens, e também 

por injetar uma toxina provocando a retenção foliar ou soja louca como é 

conhecida quando as folhas mantém-se verdes e não caem, dificultando na 

colheita. Sendo assim conhecido como um dos tipos mais limitantes na cultura 

da soja. 

 Do restante de pragas na cultura da soja, como as lagartas, o produtor 

diz não ter tantos problemas, não atingindo assim um dano econômico e sendo 

controlados por inimigos naturais do local e pelas variedades serem resistentes 

as lagartas. 

 Na cultura do milho, o produtor enfatiza que sempre tem um pequeno 

problema com a lagarta da espiga (Helicoverpa zea), que sempre está presente 

nas safrinhas. Essas lagartas se caracterizam por se alimentarem dos estigmas 

femininos, mais conhecidos como “cabelos” do milho ou boneca, que são 

compridos e finos, como se alimentam dos grãos localizados no topo da espiga, 

o que compromete a formação dos mesmos. 

Com relação as doenças, o produtor diz não ter problemas significativos 

por usar materiais de qualidade e realizar um bom tratamento de sementes, 

somente evidencia pouca ocorrência de oídio em pequenas manchas localizadas 

e um pouco de Septoria (Septoria glycines) que em alguns casos, pode ser 

confundida com a fitotoxidade de defensivos aplicados na lavoura.  

O produtor ainda diz estar “aliviado” por não haver infestação da ferrugem 

asiática (Phakopsora pachyrhizi), o que traria sérios problemas para a lavoura, 

diz também que em alguns casos faz apenas uma aplicação de fungicida na 

safra de soja. 
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2.14. Recursos econômicos 

 

2.14.1. Infraestrutura 

 

A propriedade conta com um curral de manejo para o gado com duas 

instalações de 40m² na parte supeiror do pasto para a realização de todo o 

manejo que envolve o rebanho de bovinos, como carregamento, apartação, 

vacinação entre outros. Todo o local que envolve mangueira, piquetes e 

corredores para manejo totalizam 800m² de área. 

. 

Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

 

 

 

 

Figura 14 - Curral na Fazenda Santa Florentina 
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2.14.1.2. Tanque Reservatório 

 

A propriedade conta também com um tanque de água suspenso que 

abastece os pulverizadores utilizados nos tratos culturais da lavoura, e também 

serve para abastecer a caixa de bebedouro do rebanho de bovinos. A água que 

abastece o tanque sai de uma mina subterrânea que se encontra dentro de um 

espaço de aproximadamente 1707,67 m² recoberto com vegetação nativa, 

dentro da área de pastagem da propriedade. Quando descoberta pelo 

proprietário, a mina foi parcialmente canalizada para abastecer o tanque e o 

bebedouro dos animais através da força da gravidade devido ao relevo com 

desnível onde encontra-se a mina até o tanque. 

 

Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

2.14.1.3. Residência 

 

Na propriedade, mais precisamente no interior do talhão 1, possui uma 

casa de aproximadamente 80m², construída em alvenaria, um poste a sua frente 

e um padrão de energia que está desativado a muito tempo segundo o 

proprietário, ele ainda ressalva que deseja demolir a casa e retirar tudo, limpando 

Figura 15 - Tanque reservatório na fazenda Santa Florentina 
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a área para ser aproveitada como lavoura, e ainda diz que parte da fiação e 

transformador de energia já foram furtados, e a casa já foi tomada pelo mato. 

 

Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

2.14.1.4. Galpão 

 

A propriedade não possui nenhum galpão ou barracão in loco, porém este 

se encontra nas dependências da fazenda onde o proprietário reside com sua 

família e irmãos. O galpão possui cerca de 840 m² com instalações para 

armazenamento de defensivos, almoxarifado de ferramentas e peças, local de 

descarte de embalagens de defensivos químicos e bags, na outra parte, possui 

cozinha, área com churrasqueira, banheiro e um piso superior com um quarto 

que serve para alojamento, e aos fundos um local que serve como lavador das 

máquinas e implementos.  

 

 

Figura 16 - Residência sem uso  
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Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

2.14.1.5. Máquinas e implementos 

 

Sabe-se que é imprescindível o uso de máquinas e implementos agrícolas 

em uma propriedade hoje em dia, podendo ser elas de grande, médio ou 

pequeno porte, de acordo com as atividades agrícolas realizadas e também o 

tamanho da área cultivada com as mais variadas culturas impostas. Portanto, o 

proprietário dispõe de maquinas e implementos para a realização dos mais 

variados tipos de atividades agrícolas, sendo alguns novos com tecnologia 

embarcada, e outros de modelos mais antigos sendo de simples manuseio. 

 Segundo o proprietário, há tempos atrás quando cultivavam lavouras sem 

a implantação do sistema de plantio direto, utilizavam vários implementos como 

arados de aiveca, arados de discos de grande polegada, grades niveladoras, 

terraceadores, entre outros implementos de revolvimento do solo, mas com o 

tempo, esses implementos foram sendo deixados de lado, e alguns até foram 

vendidos por conta da adoção do sistema de plantio direto nas lavouras que não 

Figura 17 - Galpão para máquinas e produtos 



58 
 

dependem mais desses implementos para manejo. Com isso ficaram somente 

alguns implementos como grade niveladora e grades aradoras, que são 

utilizadas na reforma de áreas ou para controle de plantadas daninhas com 

grande infestação sendo de difícil e inviável controle químico. 

 

2.14.1.5.1.Tratores 

  

O proprietário possui 4 tratores para realização de suas atividades gerais, 

sendo eles um Case modelo Maxxum com 150 cavalos (cv) de potência ano 

2011, que é utilizado para plantio e manejo do solo em geral, um Case modelo 

Maxxum com 135 cvs de potência ano 2015 utilizado na realização do plantio e 

manejo do solo em geral, um Case modelo farmall de 80 cvs de potência para 

plantio e pulverizações e serviços gerais, um New Holland modelo TM de 135 

cvs de potência ano 2008 para plantio e manejo do solo em geral, um New 

Holland modelo TL de 75 cvs de potência para pulverizações e serviços gerais e 

um Massey Ferguson modelo 290 de 90 cvs de potência ano 2003 traçado 

modificado como carregadeira que serve para alçar os bags e outros serviços. 

 Todos tratores estão em bom estado por serem revisados periodicamente 

devido as suas intensas utilizações no campo, com isso, atendem todas as 

necessidades do produtor durante os processos produtivos e outros serviços da 

fazenda em questão, e outras propriedades do mesmo produtor, e ainda prestam 

serviços aos irmãos e amigos que possuem propriedade nas redondezas. Os 

tratores estão especificados quanto à marca, modelo, ano e preço na tabela 08 

na sequência. 
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Tabela 8 - Descrição dos tratores e carregadeira utilizados na Fazenda Santa 
Florentina 
 

Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 
 
  
 

 

 

 

MARCA MODELO           ANO  VALOR (R$) 
 

Case Maxxum 150           2011     130.000,00 
Case  Maxxum 135           2015     140.000,00 
New Holland TM 135           2008       75.000,00 
Case Farmall 80           2015       90.000,00 
New Holland TL 75           2003       50.000,00 
MasseyFerguson 290           2000       30.000,00 

 

TOTAL       515.000,00 
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Fonte: Pesquisa direta (2017) 

Figura 18 - Tratores utilizados na fazenda Santa Florentina 
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2.14.1.5.2. Colhedoras 

 

O proprietário possui 4 colhedoras para a colheita das lavouras, sendo 

essas especificadas quanto as marcas, modelo, ano e preço na tabela 09. Todas 

estão em bom estado de uso, sendo revisadas a cada safra, lavadas e 

guardadas no barracão. As máquinas atendem todas as necessidades do 

produtor durante a colheita não só da fazenda em questão, como também nas 

outras propriedades do mesmo produtor, irmãos e amigos da redondeza, e antes 

da colheita da safra de grão do proprietário, as duas colhedoras de grande porte 

também realizam a colheita da safra de uma fazenda nas proximidades do 

município de Naviraí MS. 

 

Tabela 9 - Descrição das colhedoras utilizadas na Fazenda Santa Florentina 

    MARCA         MODELO ANO  VALOR (R$) 
 

Valtra 
 

BC 7500 AXIAL 2013    400.000,00 

Valtra 
 

BC 6500 AXIAL 2011    340.000,00 

New Holland 
 

TC 59 Hydro plus 2000    120.000,00 

MasseyFerguson 5650 Advanced 2009    140.000,00 
 

    TOTAL    1.000,000,00 
Fonte: Pesquisa direta (2017)  
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Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

2.14.1.5.3. Semeadoras adubadoras 

   

O proprietário possui 4 semeadoras adubadoras que serão descritas na 

tabela 10 a baixo, de acordo com a marca, modelo, número de linhas e preço 

para cada implemento. As duas semeadoras adubadoras Kuhn de nove linhas 

são mais novas e estão em bom estado de conservação e uso, já as de modelo 

PG com 9 e 7 linhas são mais velhas respectivamente, e estão em condições 

regulares em relação a conservação e uso, mas todas elas suprem as 

necessidades do produtor, e sofrem manutenções antes das semeaduras e 

Figura 19 - Imagens das colhedoras utilizadas na fazenda Santa Florentina 
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alguns ajustes e consertos que ocorrem imprevisivelmente durante os trabalhos. 

As semeadoras também são utilizadas no plantio das propriedades dos irmão do 

proprietário. 

 

Tabela 10 - Descrição das semeadoras adubadoras utilizadas na Fazenda Santa 
Florentina 

         
         MARCA 

                
MODELO 

  
LINHAS 

  
  VALOR (R$) 

 

Kuhn 
 

PG 900 Extra                 9 75.000,00 

Kuhn 
 

PG 900                 9 65.000,00 

Metasa 
 

PDM 9810                 9 30.000,00 

Metasa PDM 9810                 7 15.000,00 
 

        TOTAL   185.000,00 
Fonte: Pesquisa direta (2017) 
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Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

2.14.1.5.4. Pulverizadores  

 

O proprietário possui dois pulverizadores, sendo um Jacto modelo 

Columbia com 20 metros de barras e um Montana modelo ecoranger sendo 

esses de arrasto com capacidade de 2000 litros de calda. Ambos estão descritos 

na tabela 11 a baixo, quanto a marca, modelo, capacidade e preço. 

 

 

 

Figura 20 - semeadoras adubadoras utilizadas na fazenda Santa Florentina 
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Tabela 11 - Descrição dos pulverizadores utilizados na Fazenda Santa 
Florentina 

 
        MARCA 

      
MODELO 

  
CAPACIDADE 

      
VALOR (R$) 

 

Jacto 
 

Columbia   2000 Litros   18.000,00 

Montana Ecoranger   2000 Litros    20.000,00 
 

TOTAL      38.000,00 
Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

 

 

Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

 Os pulverizadores estão em condições regulares de uso e passam por 

revisões ao decorrer do ano ou quando apresentam alguma irregularidade no 

decorrer dos trabalhos de aplicação como quebra de algumas partes da barra, 

substituição de bicos, entre outros. As pontas de pulverização são da marca 

Teejet, modelo 80-20, tipo leque plano de faixa estendida e outros do tipo cônico, 

ambos estão em estado de conservação regular, apresentando alguns pequenos 

problemas em alguns. 

 Segundo o produtor, são utilizados esses dois tipos de bicos de acordo 

com as suas necessidades e também as condições favoráveis ou não favoráveis 

Figura 21 - Pulverizadores na Fazenda Santa Florentina 
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que podem ocorrer no momento da aplicação, como vento, temperatura, tipo de 

alvo a ser atingido, entre outros. Com isso, é definido o tipo de bico a ser utilizado 

podendo ser modelo leque para pulverizações foliares de fungicidas ou 

herbicidas quando requer boa cobertura, estando sob condições de pouco vento 

e temperaturas mais amenas, ou modelo cônico para pulverizações com maior 

volume de calda em relação a inseticidas, também fungicidas ou herbicidas 

quando em condições de vento um pouco a cima do ideal, temperaturas mais 

elevadas, entre outros fatores que o produtor identifica como sendo ideal para 

determinado tipo de bico. 

 

2.14.1.5.5. Outros implementos 

 

O proprietário também dispõe de alguns outros implementos como grade 

niveladora, grade niveladora e terraceador que estão em bom estado. Esses não 

são utilizados com tanta frequência quanto aos outros, pelo produtor utilizar o 

método de plantio direto nas safras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                        Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

Figura 22 - Grade niveladora utilizada no manejo 
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2.14.1.5.6. Plataformas 

 

Tanto as plataformas de molinete utilizadas para colheita da soja que 

vieram junto as respectivas colhedoras, quanto as plataformas de milho 

adquiridas posteriormente pelo produtor estão em bom estado, passando por 

revisões sempre antes da colheita das duas safras anuais de soja e milho. São 

4 plataformas para soja, sendo elas uma da marca Valtra, de 30 pés, outra de 

25 pés, uma de 20 pés da marca New Holland e uma 15 pés da marca Massey 

Ferguson. Já as plataformas de milho são da marca Valtra com 15 linhas, uma 

da marca Vence tudo com 11 linhas, e as outras da marca Massey Ferguson 

com 5 linhas respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:Pesquisa direta (2017) 

                   

 

 

Figura 23 - Plataforma das colhedoras utilizadas na fazenda Santa 

Florentina 
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2.14.1.5.7. Caminhões 

 

O produtor possui um caminhão da marca Scania modelo 400 ano 2002 

com uma carreta caçamba grande para carregar os insumos para o plantio das 

safras como adubo e sementes, e também para o transporte das colhedoras com 

uma prancha acoplada que sempre é emprestada por um produtor amigo e 

vizinho da propriedade. Para o transporte dos grãos colhidos na lavoura até a 

cooperativa, é utilizado com caminhão da marca Mercedes-Benz modelo 1620 

pertencente ao irmão do proprietário, que sempre ajuda a família no transporte 

das safras de grãos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fonte: Pesquisa direta (2017) 
 

Figura 24 - Visualização da imagem do caminhão utilizado na propriedade 
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2.15. Recursos Humanos 

 

2.15.1. Funcionários permanentes 

 

O produtor possui a sua disposição dois funcionários permanentes, sendo 

eles Ricardo residente no município de São Carlos do Ivaí, e Ney residente no 

município de Paraíso do Norte, ambos recebem um salário de cerca de R$ 

2.500,00 por mês. São considerados funcionários polivalentes que realizam todo 

e qualquer tipo de função nos trabalhos agrícolas da propriedade como plantio, 

tratos culturais, colheita, entre outros, com exceção do manejo com o gado. 

Através de informações advindas do proprietário, os dois funcionários 

permanentes não estão registrados no momento, sendo apenas fixos com 

salários pré-estabelecidos. 

 

2.15.2. Funcionários temporários 

 

Em épocas de safra, como no plantio e na colheita, o proprietário chega a 

contratar de três a quatro funcionários temporário para o desenvolvimento dos 

serviços em geral, sendo eles remunerados em forma de diária, recebendo em 

torno de R$ 80,00 cada um, realizando o recolhimento do total aos finais de 

semana, principalmente aos Sábados. 

 Por tanto, o número de funcionários temporários pode decrescer de 

acordo com o ritmo e intensidade das atividades realizadas. Os trabalhos podem 

perdurar por todo fim de semana podendo totalizar os sete dias da semana, mas 

os temporários por muitas vezes não precisam fechar a semana, fazendo assim 

seu trabalho por até 5 dias na semana. 

 

2.15.3. Assistência técnica 

 

O produtor conta com assistência técnica nas práticas agrícolas do 

engenheiro agrônomo e amigo da família Edson Beluomini, que como nesta 

propriedade, também presta assistência em outras dos produtores da região. 
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Além de assistência técnica esse agrônomo também é responsável pela 

elaboração e execução dos projetos de financiamento do produtor. 

 As visitas deste engenheiro agrônomo não são periódicas, na maioria das 

vezes ele só visita a propriedade através do pedido do proprietário, que conta 

com seus dois filhos como principais tomadores de decisões de que e quando 

fazer em relação as práticas agronômicas, e só acionam o engenheiro em casos 

específicos e de dúvidas frequentes nas práticas realizadas na propriedade. 

 Na parte dos animais, o produtor conta com assistência do médico 

veterinário João Carderelli, que fica encarregado de manejar a criação de 

bovinos que está na propriedade, esse só é acionado quando à necessidade e 

duvidas de manejo por parte do produtor. 

 

2.15.4. Assistência administrativa e contábil 

 

O produtor relata que não conta com nenhuma assistência administrativa 

contábil, sendo o mesmo junto com seus filhos os responsáveis por toda parte 

contábil da propriedade em questão. Costumam guardar e ter o controle das 

notas fiscais da maioria dos produtos e outros documentos que comprovam as 

compras dos produtos necessários para as safras do ano. Ambos são 

associados do banco SICREDI, onde realizam suas partes financeiras. 

 

 

2.16. Atividades comerciais 

 

2.16.1. Manejo das operações agrícolas e pecuária 

 

2.16.1.1. Semeadura de soja e milho 

 

As operações de plantio na propriedade levam um dia inteiro, quando não 

ocorre nenhuma variação climática que impeça a realização dos trabalhos, como 

exemplo a chuva. Isso ocorre quando as atividades na propriedade iniciam na 
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parte da manhã por volta das 07:00 horas, e se tudo correr bem, sem nenhum 

eventual problema, o plantio se encerra por volta das 19:00 da noite totalizando 

12 horas de trabalho, com uma pequena parada por volta das 11:00 da manhã 

para um rápido almoço dos operadores e colaboradores.  

Segundo o produtor, ficam encarregados da semeadura, tanto da safra de 

soja quanto a de milho, seus dois filhos que também são proprietários, os dois 

funcionários fixos e mais dois ou três funcionários temporários. 

 Para a realização da semeadura na fazenda Santa Florentina, foram 

utilizados 4 tratores com 4 semeadoras adubadoras respectivamente, sendo eles 

um trator Case Maxxum de 135 cv de potência com uma semeadora adubadora 

Kuhn PG900 Extra Metasa 9 linhas, trator Case maxxum 150 cv com semeadora 

adubadora Kuhn PG900 Metasa 9 linhas, trator Case farmall 80 cv com 

semeadora adubadora Metasa PDM 9810 7 linhas, trator New Rolland TM 135E 

de 135 cv com semeadora adubadora Metasa PDM 9810 9 linhas.  

No transporte de sementes e adubo no momento de plantio foram 

utilizados uma carreta Scania 400 com caçamba alta, e um trator carregador 

Massey Fergunson 290 para alçar os bags. Todo o plantio é realizado com uma 

velocidade média de 7 a 8 km/h, tanto para o plantio da soja quanto o plantio do 

milho, com regulagem para distribuição de 12 sementes por metro linear, 

aproximadamente 3 cm de profundidade no solo variando com a umidade do 

mesmo e também previsíveis precipitações e cerca de 300 kg de adubo 

organomineral por alqueire distribuídos na linha de plantio para a cultura da soja. 

Já na cultura do milho utiliza-se a distribuição de 4 sementes por metro linear 

com aproximadamente 4 a 5 cm de profundidade dependendo da umidade do 

solo e previsíveis precipitações e aproximadamente 250 kg de adubo 

organomineral por alqueire. 

 

2.16.1.2. Pulverização de agroquímicos 

 

As operações de pulverização da propriedade em questão, são realizadas 

com a utilização do tratore CASE Farmall 80 cv com o pulverizador Jacto modelo 

columbia capacidade 2000 litros e também o trator New Holland TL 75 cv com o 
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pulverizador Montana 2000 litros. Os trabalhos de pulverização de toda lavoura, 

levam aproximadamente 5 horas, se tudo permanecer em boas condições, sem 

paradas devido ao aumento da velocidade dos ventos, temperaturas elevadas, 

chuvas, entre outros fatores que levam a parada dos trabalhos. A velocidade 

média de pulverização fica em torno de 5 a 6 km/h, tanto para a cultura da soja 

quanto para a cultura do milho safrinha. 

 

2.16.1.3. Colheita das safras anuais de soja e milho 

 

A colheita da soja safra de verão e a colheita da safra de milho safra de 

inverno (safrinha), é feita com a utilização das duas colhedoras de grande porte 

do produtor, sendo elas duas Valtra axial série 6500 e 7500, com velocidade de 

colheita de aproximadamente 8 a 10 km/h, para que todo o trabalho seja 

realizado em no máximo dois dias para ambas as culturas nas duas safras, 

dependendo da umidade da lavoura que tende a aumentar durante a noite e 

também evitando condições climáticas adversas como chuvas, ventos, entre 

outros fatores que possam acarretar perdas na lavoura pronta para ser colhida. 

 

2.16.2. Pecuária 

 

A propriedade possui uma área com 22ha destinada a pastagem, 

estabelecida com o capim Brachiária brizantha ou capim brizantão, a 

aproximadamente 10 anos, segundo informações do proprietário. Antes disso, a 

área era destinada ao cultivo de lavoura de café, no princípio, e posteriormente 

lavoura de algodão. 

Nos dias atuais, a parte destinada a pastagem está sendo utilizada para 

criação de garrotes e novilhas desmamados que estão em um número de 22 

cabeças, onde são 12 fêmeas e 10 machos vindos da outra propriedade, de onde 

o proprietário reside. Após desmamados das vacas, as criações são 

transportadas até a pastagem da propriedade em questão e permanecem no 

pasto até aproximadamente seus seis meses de idade, onde posteriormente são 
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vendidos por aproximadamente R$ 1.000,00 cada fêmea e R$ 1.200,00 cada 

macho.  

Segundo relatos do proprietário, o rebanho é vacinado todo ano, mais 

precisamente no mês de Maio, contra febre aftosa que se caracteriza por ser 

uma doença infecciosa causada por um vírus, sendo altamente contagiosa e 

pode ser transmitida pela baba do animal. Também são vacinados contra 

carbúnculo, que se caracteriza por ser uma doença infecciosa aguda causada 

pela bactéria (Clostridium chauvoei) que causa inflamação nos músculos, 

toxemia grave e alta mortalidade das criações, como também vacinação para as 

bezerras contra brucelose que é uma doença infecciosa dos animais e dos 

homens de relevância mundial causada por (Brucella abortus), EMBRAPA 

GADO DE CORTE; CORREA (2002). 

O rebanho alojado na propriedade está no sistema de pastejo intensivo, 

sendo distribuído sal mineral e complementos ao cocho toda semana. Diz o 

proprietário, que esse rebanho só se encontra nessa propriedade porque a 

pastagem apresenta boas condições, e na verdade a intenção dele é de 

futuramente voltar a área para o cultivo de lavouras anuais como no restante da 

propriedade. 

 

2.17. ANÁLISE ECONÔMICA DA PROPRIEDADE 

 

O levantamento do custo de produção é fundamental para qualquer tipo 

de atividade econômica. A análise de custos permite ao produtor saber os gastos 

da produção com maior organização e consciência, isso é de grande importância 

para que o produtor passe a tratar sua propriedade como uma empresa, fazendo 

controle de receitas e despesas de maneira organizada e precisa. 

De acordo com Reis (1999), o estudo do custo de produção é um dos 

assuntos de relevante importância na microeconomia por fornecer um indicativo 

para a escolha das linhas de produção visando sempre melhorar os resultados 

econômicos, ou seja, através de uma análise de custos, é possível saber qual a 

melhor cultura para determinada área em questão, e se possui rentabilidade no 

cultivo das mesmas. No entanto, para que se tenha um considerável aumento 
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na rentabilidade da atividade a ser explorada, o produtor deve ter um bom 

conhecimento para gerenciar os custos e receitas da propriedade.  

Segundo Vasconcelos; Garcia (2004), os melhores resultados 

econômicos só podem ser alcançados se ocorrer a maximização da produção 

para um dado custo total, ou então minimizar o custo para um mesmo volume 

produzido. O presente levantamento compreendeu os custos relacionados às 

safras de milho safrinha 2016/2016 e safra de verão de soja 2016/2017.  

 

2.17.1. Custos Variáveis e fixos  

 

No levantamento em questão, os custos serão divididos em custos 

variáveis e fixos, sendo essa uma das formas de classificação de custos de 

produção. Os custos fixos não dependem do volume produzido, já os custos 

variáveis apresentam uma relação direta com o volume da produção 

Vasconcelos; Garcia (2004). 

 

2.17.2. Atividade Pecuária 

 

O rebanho alojado na propriedade está no sistema de pastejo intensivo, 

sendo distribuído sal mineral e complementos no cocho toda semana. Diz o 

proprietário, que esse rebanho só se encontra nessa propriedade porque a 

pastagem apresenta boas condições, e na verdade a intenção dele é de 

futuramente voltar a área para o cultivo de lavouras anuais como no restante da 

propriedade. Os custos com medicamentos e trato com sal e sal mineral estão 

melhores descritos na tabela 12 a baixo. 
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Tabela 12 - Descrição das quantidades e custos com os tratos animais na 
fazenda Santa Florentina 

ITENS E INSUMOS QUANTIDADE     VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR (R$) 

Sal comum 
 

    300kg/ano      0,15/kg 45,00 

Sal mineral 
 

    150kg/ano      0,32/kg 50,00 

Medicamentos 
 

           -          
25,00/animal 

660,00 

TOTAL          760,00 
Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

2.17.3. Cultura do milho (safrinha) – safra 2016/2016  

 

O plantio do milho safra de inverno (safrinha), foi realizado no mês de 

Maio de 2016, tendo como sistema de cultivo utilizado o plantio direto sobre a 

palhada da cultura antecedente, sendo assim considerado uma sucessão de 

culturas. 

Foi utilizado o material híbrido SYN 7205 TLTG Viptera (STATUS VIP 3) 

(transgênico) da empresa multinacional Syngenta para o plantio, com uma 

proporção de aproximadamente 16 kg/ha de semente. O material em questão 

possui características agronômicas como sendo de ciclo precoce, de grão duro 

alaranjado, com um diferencial de ter potencial produtivo alto, sanidade foliar, 

ideal para a região Sul do país com uma população final de 50 a 55 mil 

plantas/há. O hibrido foi plantado juntamente com um adubo de composição 

organomineral da empresa Minorgam, com a formulação 10-15-15, onde foram 

utilizados cerca de 200 kg há-¹ depositados no sulco de plantio, e em seguida, 

mais precisamente no estádio fenológico v4, foi realizada a distribuição de uréia 

granulada em cobertura, e suas quantidades foram recomendadas pelo 

agrônomo que os auxilia, conforme demonstrado nas tabelas 13 e 14 a baixo. 
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Tabela 13 - Semente e tratamento empregados na safra de milho safrinha 
fazenda Santa Florentina 

DESCRIÇÃO/HÍBRIDO 
E DEFENSIVO 

 ÁREA 
PLANTADA  

   TOTAL    
UTILIZADO  

VALOR TOTAL 
(R$) 

 

Status Vip 3 
 

  55,00 ha    48,00 kg      22.368,00 

 Picus(tratamento 
sementes) 

 

      *      6,00 L        1.823,40  

TOTAL        24.191,40 
Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

Tabela 14 - Adubos empregados na safrinha de milho na fazenda Santa 
Florentina 

DESCRIÇÃO/ADUBO Kg/ha      ÁREA      
PLANTADA 

    TOTAL   
UTILIZADO 

VALOR 
(R$) 

Minorgam 10-15-15 
 

200      55 ha      11 t 20.009,00 

Uréia 45% N 90      55 ha        5 t 9.525,00  
 

         TOTAL    20.534,00 
Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

O produtor utilizou herbicidas para dessecação das plantas de soja 

(tiguera) que emergiram após a semeadura do milho, como também as outras 

plantas daninhas como trapoeraba e outras (folhas largas e finas), que 

proliferaram na área e que seriam de difícil controle após seu desenvolvimento 

junto a cultura plantada, também foi utilizado inseticida para controle de 

percevejo, onde foram realizadas duas aplicações ao longo do desenvolvimento 

da cultura e também realizou-se aplicação de fungicida para controle de doenças 

no milho como cercosporiose. Segue a baixo a tabela 15 com os herbicidas, 

inseticida e fungicida utilizados e as informações quanto a quantidades e valores. 
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Tabela 15 - Defensivos empregados na safrinha fazenda Santa Florentina 

PRODUTOS FINALIDADE DOSAGEM 
(ha) 

     ÁREA 
TRATADA 

    TOTAL 
UTILIZADO 

VALOR 
(R$) 

 

Zapp QI 620 
 

Dessecação     2.20 L        55 ha       120 L 2.691,00 

 Primóleo Controle 
folhas largas 

    2.20 L        55 ha       120 L 2.158,20 

Connect Controle 
percevejos 
(2x) 

    1.65 L        55 ha         90 L 2.495,25 

Priori Xtra Controle 
doenças 

    0.27 L        55 ha         15 L 2.717,70 

Nimbus Adjuvante     0.36 L        55 ha         20 L 336,40 
 

     TOTAL     7.683,50 
Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

Além dos custos com sementes, adubos e defensivos, de acordo com 

informações disponibilizadas pelo produtor, foi gasto na safrinha de milho 

aproximadamente 30 litros de combustível (Diesel) ha-¹, levando em 

consideração o plantio, aplicações de defensivos e colheita do milho apenas, 

além do custo com funcionários fixos e temporários e os juros do financiamento 

da lavoura. 

Os funcionários temporários foram contratados para o plantio e colheita, 

com um valor médio de salário de R$ 80 dia/funcionário, totalizando 

aproximadamente 30 dias, com um total de R$ 7.200,00 se o número de 

contratados for de 3 colaboradores. 

 As descrições acima possuem seus dados na tabela 16 a baixo. 
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Tabela 16 - Custos variáveis do cultivo da safra de milho (safrinha) 16/16 
fazenda Santa Florentina. 

INSUMOS E SERVIÇOS         CUSTO (ha)      VALOR (R$) 

Sementes e tratamento 
de sementes 

440,84 24.191,40 

Adubos 
 

537,00 29.535,00 

Defensivos 
 

234,45 12.893,80 

Combustível (diesel) 
 

75,00 4.130,00 

Funcionários temporários 
3 

130,90 7.200,00 

Juros financiamento 43,64 2.400,00 
 

  TOTAL  80.350,20 
Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

Tabela 17 - Custos fixos do cultivo da safra de milho (safrinha) 16/16 fazenda 
Santa Florentina. 

INSUMOS E SERVIÇOS            CUSTO (ha)    VALOR (R$) 55 ha 
 

   
Depreciação 

 
* * 

Máquinas e implementos 
 

189,00 10.395,00 

Diesel 
 

  75,00L 4.125,00 

Benfeitorias e instalações 
 

    0,10 5,50 

Mão de obra fixa 
 

  90,90 5.000,00 

Assistência técnica 
 

  21,82 1.200,00 

  TOTAL  20.725,50 
Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

2.17.4. Receita bruta da cultura de milho safra de inverno (safrinha) 

 

A cultura do milho safrinha ocupou uma área de 55 ha, onde, segundo o 

produtor, obteve uma produtividade de 4.500 kg/ha. Foram colhidas 4,125 sacas 

de 60 kg, visto que o produtor havia realizado um contrato de venda na 
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cooperativa COCAMAR no município de Paraíso do Norte PR, a um valor de R$ 

20,00 a saca de 60 kg. 

Portanto, a comercialização da safra de milho safrinha da propriedade em 

questão, resultou em uma receita bruta de R$ 82.500,00. Contudo, a exploração 

da cultura do milho na fazenda Santa Florentina não foi rentável, apresentando 

assim resultados não satisfatórios ao produtor. Segundo relatos do produtor, o 

mesmo teve prejuízos com a safra de milho devido à quebra na produtividade, 

decorrente de adversidades climáticas no decorrer da safra, como falta de chuva 

em alguns períodos, como também a ocorrência de geada na região, que fizeram 

com que a lavoura perdesse sua capacidade de produção.  

 

2.17.5. Cultivo da safra de soja 2016/2017 

 

Após a colheita do milho safrinha, mais precisamente no dia 17 de 

Setembro de 2016, a área foi dessecada com hebicidas para o posterior plantio 

da soja safra de verão 16/17, onde havia grande infestação de plantas daninhas, 

principalmente a buva, planta que já apresenta resistência aos mais variados 

herbicidas. Em um pulverizador columbia jacto 2000L, foram utilizados Roundup 

WG (herbicida seletivo condicional granulado dispersível), mistura de Crucial 

(herbicida sistêmico não seletivo, concentrado solúvel), Zapp QI 620 (herbicida 

seletivo condicional de ação sistêmica, concentrado solúvel). As quantidades e 

valores serão melhores demonstradas na tabela 18. 

No dia 8 de Outubro, iniciou-se o tratamento das sementes de soja que 

iriam ser plantadas na safra, sendo a cultivar AS 3610 IPRO (transgênica) da 

empresa Agroeste, que possui características agronômicas de ser muito bem 

adaptada ao tipo de solo e clima da região onde se encontra a propriedade, com 

ciclo super precoce de até 122 dias do plantio a colheita, habito de crescimento  

indeterminado, possuindo flores da cor roxa e diferenciais como alto potencial 

produtivo e excelente sanidade foliar.  

No tratamento das sementes foi utilizado o fungicida Vitavax- Thiran 200 

sc (fungicida sistêmico e de contato para tratamento de sementes de suspensão 

concentrada), na dose de 3L/3L água para tratar 1500 kg de sementes, e 600g 
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de Regent 800 WG (cupinicida e inseticida de contato e ingestão, granulado 

dispersível). A calda era baseada em 200 ml por saco de 50kg. A inoculação 

será realizada separadamente por posterior pulverização das plantas. As 

quantidades e valores serão melhores descritos na tabela 18 a baixo. 

 

Tabela 18 - Descrição da semente e tratamento utilizados na safra de soja 
fazenda Santa Florentina 

DESCRIÇÃO 
SEMENTE/ 
TRATAMENTO 

     ÁREA 
PLANTADA (ha) 

TOTAL UTILIZADO VALOR ÁREA 
TOTAL (R$) 

AS 3610 IPRO 
 

       55 ha         2.970 kg 5.940,00 

Vitavax 200 sc        55 ha 6 L 3.500,00 

  
    TOTAL 

   
9.440,00 

Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

O plantio (sem refúgio) da área de 55 ha foi realizado no dia 11 de Outubro 

de 2016, onde foi utilizado o espaçamento de 45cm entre linhas e 15 sementes 

por metro linear (quantidades de sementes baseadas em 90% de germinação), 

e média de 2 a 3 cm de profundidade, e adubação na linha de plantio com 

distribuição de 726 kg  por alqueire, ou 300 kg por ha de fertilizante 

organomineral classe A (Minorgan soja turbo) de formulação 2-10-10, composto 

por esterco de aves cloreto de potássio e super triplo. Descrição de quantidade 

e valores na tabela 19. 
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Tabela 19 - Descrição de adubo utilizado na safra de soja fazenda Santa 
Florentina 

DESCRIÇÃO 
ADUBO 

   Kg/há  ÁREA 
PLANTADA 
(ha) 

 

TOTAL 
UTILIZADO 

VALOR (R$) 

Soja turbo 02-
10-10 

   0,300 t      55    16.5 t    19.800,00 

  TOTAL       19.800,00 
Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

O produtor utilizou defensivos químicos para dessecação de plantas 

daninhas antes do início da semeadura, como dito a cima, e também para 

inseticidas para o controle do percevejo e outros insetos incidentes na lavoura, 

como também o uso de fungicidas para controle de doenças. Os produtos 

utilizados e suas dosagens são melhores descritos na tabela 20.  

Além dos custos com sementes, adubos e defensivos, de acordo com 

informações disponibilizadas pelo produtor, foi gasto na safra de soja 16/17, 

aproximadamente 30 litros de combustível (óleo Diesel) por hectare, levando em 

consideração o plantio, aplicações de defensivos e colheita apenas, além do 

custo com funcionários fixos e temporários e juros do financiamento da lavoura. 
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Tabela 20 - Defensivos utilizados na safra de soja 2016/2017   Fazenda Santa 
Florentina 

PRODUTO UTILIDADE DOSAGEM 

(L/ha-1) 

ÁREA 

TRATADA 

(ha) 

TOTAL 

UTILIZADO 

VALOR 

(R$) 

Roundup 

WG (2X) 

Controle da 

buva e 

outros 

2,00 e 

0,436 

55 134 L 4.752,00 

Zapp QI Dessecação/ 

manejo 

2,00       55 110 L 3.400,00 

2,4-D Dessecação/ 

manejo 

1,00       55        55 L 1.017,50 

Crucial Dessecação/

manejo 

1,03       55        57 L 840,00 

Cipermetrin

a (2x) 

Controle de 

percevejo 

0,200 

(cada) 

      55        11 L 638,00 

Platinum 

Neo (2x) 

Controle 

geral 

0,200 

(cada) 

      55        11 L 2.706,00 

Aproach 

Prima (2x) 

Controle de 

doenças em 

geral 

0,300 

(cada) 

      55        17 L 5.545,00 

TOTAL     18.900,00 

Fonte: Pesquisa Direta (2017) 

 

São três o número de funcionários temporários que foram contratados 

para o plantio e colheita da safra de soja, com um valor médio de salário de R$ 

80 dia/funcionário, totalizando aproximadamente 30 dias no total, sendo gastos 

pelo produtor cerca de R$ 7.200,00 com colaboradores na safra. 
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Tabela 21 - Custos variáveis do cultivo da safra de soja 16/17 fazenda Santa 
Florentina 

INSUMOS E 
SERVIÇOS 

      CUSTO (ha)         VALOR (R$) 

Sementes/tratamento 
 

172,00              9.940,00 

Adubos 
 

360,00            19.800,00 

Defensivos 
 

234,45            18.900,00 

Combustível(diesel) 
 

75,00              4.130,00 

Funcionários     
temporários (3) 

130,90              7.200,00 

Juros financiamento 
 

43,64              2.400,00 
 

TOTAL             62.370,00 
 Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

Tabela 22 - Custos fixos do cultivo da safra de soja (verão) 16/17 fazenda Santa 
Florentina. 

INSUMOS E SERVIÇOS            CUSTO (ha)    VALOR (R$) 55 ha 
 

Depreciação 
 

* * 

Máquinas e implementos 
 

189,00 10.395,00 

Diesel 
 

75,00L 4.125,00 

Benfeitorias e instalações 
 

0,10 5,50 

Mão de obra fixa 
 

90,90 5.000,00 

Assistência técnica 
 

21,82 1.200,00 

  TOTAL  20.725,50 
Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

2.17.6. Receita bruta do cultivo de soja safra 2016/2017 

 

De acordo com as informações disponibilizadas pelo produtor, o mesmo 

obteve uma produtividade de 2.800 kg/ha. A área cultivada foi de 55 hectares 

onde foram colhidas 2.567,00 sacas de 60 kg. Da mesma forma que a safra de 

milho, o produtor realizou contrato com a cooperativa COCAMAR no município 
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de Paraíso do Norte no valor de R$ 61,50. No entanto, a comercialização da 

safra de soja na fazenda Santa Florentina obteve uma receita bruta de R$ 

157.870,50. 

 

2.17.7. Resultado econômico 

 

Considerando a receita obtida em cada uma das atividades agrícolas 

desenvolvidas na fazenda Santa Florentina, como o cultivo da soja e do milho 

safrinha em 55 hectares e a atividade pecuária em uma área de 22 hectares, 

bem como, os custos totais, envolvendo os custos fixos e variáveis, foi possível 

levantar que a fazenda obteve uma renda anual na ordem de R$ 82.710,30 

conforme demonstrado na Tabela 23 a baixo. 

 

Tabela 23 - Resumo dos custos e receitas brutas obtidas na fazenda Santa 
Florentina. 

ATIVIDADE RECEITA 
(R$) 

CUSTOS 
VARIÁVEIS 
(R$) 

CUSTOS 
FIXOS (R$) 

RENDA ANUAL 
(R$) 

Milho 
safrinha 

 

82.500,00   80.350,20 20.725,50 -18.575,50 

Soja 
 

157.870,5
0 

  62.370,00 20.725,50 74.775,00 

Pecuária 
 

27.000,00     1.140,00        * 25.860,00 

TOTAL    82.059,50 
Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

2.17.8. DEPRECIAÇÃO 

 

A depreciação representa o desgaste que equipamentos, maquinários e 

instalações adquirem durante o período de vida útil, ou seja, sua desvalorização 

econômica em relação ao tempo de existência e não em relação a sua utilização 

(MARION, 2005). No entanto, a depreciação decorre da perda de valor em 

função dos anos de operação. Dessa forma, se um bem for pouco utilizado 
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durante o ano, a depreciação ocorrerá devido ao desuso, se for intensamente 

utilizado, se dará devido ao desgaste, podendo ocorrer ainda, a depreciação em 

função de eventuais acontecimentos, como os acidentes e outros. 

Marion (2005), diz que pode-se considerar que as construções de madeira 

(como curral e cercas) apresentam uma estimativa de 15 anos de duração com 

depreciação de 6,67% ao ano, enquanto as construções de alvenaria, 

apresentam 50 anos de vida útil tendo depreciação de 2% ao ano. Já as 

máquinas, equipamentos e implementos agrícolas, apresentam em média 20 

anos de duração com depreciação de 5% ao ano, e animais, 8 anos de vida útil 

12,5% de depreciação ao ano.  

Portanto, levando em consideração que a depreciação representa a perda 

de valor que os bens de capital sofrem por causa dos anos de operação, buscou-

se apresentar as depreciações das instalações, máquinas, equipamentos e 

implementos agrícolas existentes na Fazenda Santa Florentina, sendo 

desconsiderados os animais, visto que as novilhas e garrotes são vendidas pelo 

proprietário. Também foram desconsideradas as construções de madeira com 

mais de 15 anos de existência e as máquinas, equipamentos e implementos 

agrícolas com mais de 20 anos os dados apresentados na tabela 25 a baixo. 
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Tabela 24 - depreciações de máquinas e implementos utilizados na fazenda 
Santa Florentina. 
 

         Descrição Valor (R$) Depreciação 
anual (%) 

Depreciação 
anual (R$) 

            Trator 140.000,00 5% 7.000,00 

Trator  130.000,00 5% 6.500,00 
Trator   90.000,00 5% 4.500,00 
Trator   75.000,00 5% 3.750,00 
Trator   50.000,00 5% 2.500,00 
Trator    30.000,00 5% 1.500,00 

Colhedora 400.000,00 5%        20,000,00 
Colhedora 340.000,00 5%        17.000,00  
Colhedora 140.000,00 5% 7.000,00 
Colhedora 120.000,00 5% 6.000,00 

Semeadora   75.000,00 5% 3.750,00 
Semeadora   65.000,00 5% 3.250,00 
Semeadora   30.000,00 5% 1.500,00 
Semeadora   15.000,00 5%    750,00 
Pulverizador   20.000,00 5% 1.000,00 
Pulverizador   18.000,00 5%    900,00 

         Caminhão  120.000,00 5% 6.000,00 

           TOTAL          92.900,00 
Fonte: Pesquisa direta (2017) 
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3. DIAGNÓSTICO 

 

O diagnóstico foi realizado através dos conceitos e aplicações da análise 

de SWOT que significa o acrônimo das palavras Strengths, Weaknesses, 

Opportunities e threats que significam respectivamente: força, fraquezas, 

oportunidades e ameaças. A análise de SWOT trata-se de uma ferramenta 

estrutural de administração, que possui como principal finalidade avaliar os 

ambientes internos e externos, formulando estratégias de negócios para a 

empresa com a finalidade de otimizar seu desempenho no mercado. A análise 

de SWOT também é utilizada para identificar os pontos fortes, e fracos de uma 

organização, assim como as oportunidades e ameaças das quais está exposta. 

A baixo estão detalhadas as principais características da análise de SWOT. 

KOTLER (1992). 

Forças: Estão relacionadas as vantagens que a empresa possui com 

relação aos concorrentes. 

Fraquezas: As fraquezas são as aptidões que interferem ou prejudicam 

de algum modo o andamento do negócio. 

Ameaças: Ao contrário das oportunidades, as ameaças são forças 

externas que influenciam negativamente a empresa. 

Oportunidades: São forças externas que influenciam positivamente a 

empresa KOTLER (1992). 

Segue a baixo o quadro 1 com as características internas e externas 

referentes a propriedade, feita através da análise de SWOT. 
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Quadro 1 - Quadro representativo do diagnóstico levantado na fazenda Santa 
Florentina. 

 AJUDA ATRAPALHA 

NTERNO  Forças: Disponibilidade de 

máquinas e implementos; 

disponibilidade de mão de obra; 

cuidado com época de 

semeadura de culturas anuais; 

respeito com colaboradores; 

agilidade nas práticas de 

atividades agrícolas; trabalho 

conjunto em família; revisões 

periódicas em maquinas e 

implementos; uso de produtos 

de boa qualidade. 

Fraquezas: Mão de obra não 

capacitada para algumas 

atividades; desorganização 

de almoxarifado e galpão; 

armazenamento e manejo 

incorreto de embalagens 

usadas de defensivos 

agrícolas; falta de incentivo e 

uso de EPIs pelos 

colaboradores; falta de 

planejamento no controle de 

plantas daninhas; falta de 

planejamento nas aplicações 

de defensivos; falta de 

acurácia na regulagem das 

semeadoras adubadoras; 

falta de rotações de culturas; 

falta de calagem e gessagem 

correta; falta de assistência 

técnica periódica por 

agrônomo. 

EXTERNO Oportunidades: 

Disponibilidade de crédito rural 

por parte do governo; redução 

de juros; aumento de preços de 

commodities, preços pagos pela 

cooperativa; clima favorável. 

Ameaças: Preços de 

insumos agrícolas; mudanças 

climáticas, valor do Dólar; 

produção recorde dos EUA; 

preços das commodities; 

preços dos combustíveis; 

preço do frete; capacidade de 

armazenamento das 

cooperativas. 

Fonte: O autor 2017 
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As características encontradas no quadro a cima, caracterizam as 

aptidões da propriedade em vários fatores. Segundo o modelo SWOT, as forças 

encontradas tem como principais aspectos, a vantagem competitiva que elas 

podem trazer para o negócio, tendo em vista a vantagem sobre as outras 

propriedades. As fraquezas encontradas, precisam ser examinadas e 

observadas de forma isolada para que seja possível nulificar os problemas que 

ocasionam. Já nos fatores externos, as ameaças devem ser tratadas com 

cautela, pois podem prejudicar o planejamento estratégico da propriedade e 

também afetar diretamente em seus resultados. E as oportunidades não 

possuem controle, pois elas podem ocorrer de diversas formas. Porém, pode-se 

fazer pesquisas ou planejamentos que preveem o acontecimento de devidos 

fatos TAVARES (2008). 
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4. PLANEJAMENTO 

 

4.1. GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA PROPRIEDADE 

 

De acordo com o que consta no presente levantamento, apesar do 

produtor obter as notas fiscais de compras dos produtos utilizados nas safras 

descritas, o mesmo não possuía essas informações de uma forma sistematizada, 

dificultando assim, as consultas que poderiam ser realizadas para outros fins 

administrativos.  

No entanto, recomenda-se que além de possuir as notas arquivadas, o 

produtor também deve realizar anotações mais detalhadas em planilhas 

especificas e individualizada para cada tipo de atividade realizada, através de 

programas de computador específicos, como é o caso do EXCEL, de maneira 

que se tenha mais controle sobre custos fixos (depreciações, remuneração de 

capital próprio, seguro, mão-de-obra), e variáveis de produção assim como 

também as receitas obtidas nas safras anuais. Esse modelo de organização 

ajuda o produtor a controlar todos seus investimentos e gastos realizados com 

as atividades agrícolas, levando o mesmo a ter a transparência sobre seu real 

custo na produção, como também sobre os lucros obtidos. 

 

4.2. ASSISTENCIA TÉCNICA 

 

Todas as atividades agrícolas realizadas na propriedade devem ser 

orientadas por um Engenheiro Agrônomo habilitado no CREA (Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia), para que as atividades possam ser 

realizadas da maneira mais correta e técnica possível, pois o produtor relata que 

não dispõe de assistência técnica frequente de agrônomos da cooperativa em 

que ele faz parte, comprando a maioria de seus produtos e entregando sua 

produção logo após a colheita das safras anuais. Quando perguntado ao 

produtor sobre a assistência técnica prestada pela cooperativa, o mesmo diz 
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também que não procura por esses serviços por parte da cooperativa, pois 

realizam as atividades com a longa experiência que tem no cultivo da soja e 

milho em suas propriedades, e a assistência especializada necessária é 

realizada por um Engenheiro Agrônomo particular que sempre monitorou as 

atividades agrícolas dele e realiza todos os processos administrativos junto com 

o produtor, como também o seguro das lavouras. 

 

4.3. EROSÃO 

 

O solo da fazenda Santa Florentina, apresenta alguns pontos de erosão 

laminar na parte destinada a culturas de soja e milho, e alguns pequenos pontos 

na área de pasto onde o gado forma os caminhos. Mas com a transferência da 

área de pastagem para lavoura, o dinheiro obtido com a venda do gado, e do 

madeiramento das cercas, curral e eucaliptos, pode-se dar início a reforma dos 

terraços da propriedade, solucionando os problemas de erosão laminar que são 

encontrados ao longo da propriedade. Também o consórcio milho-braquiária que 

pode ser instalado, mantem o solo coberto por palhada, amenizando assim os 

problemas de escorrimento superficial de água proveniente das chuvas. 

 

4.4. FERTILIDADE DO SOLO 

 

No presente levantamento, foi diagnosticado que o solo da fazenda Santa 

florentina se encontra com teor médio de matéria orgânica (M.O) em ambos os 

talhões e pasto, sendo de 2,47% no talhão 1, talhão 2 com 2,97%, talhão 3 com 

3,85% e pasto 3,40%. Através de dados da EMBRAPA, os valores mais 

desejados de matéria orgânica estão a partir de 4%, valor esse que pode ser 

alcançado brevemente na propriedade em questão devido a utilização de adubos 

organominerais compostos por cama de aviário, que são utilizados tanto no 

plantio da safra de soja quanto na de milho. 

Com relação a CTC do solo, quando em torno de 10 a 15 cmolc/dm³, 

identifica-se que o solo possui característica argilosa, devido ao tamanho das 
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partículas, capacidade de retenção, cargas negativas e positivas, entre outras, 

no entanto, o solo da propriedade apresentou 11,90cmolc/dm³ no talhão 1, talhão 

2 com 14,37cmolc/dm³, talhão 3 com 13,84cmolc/dm³ e pasto com 

21,15cmolc/dm³ devido as somas de K, Ca, Mg e H+AL³. De acordo com 

ALBRECHT, o ponto ideal para o equilíbrio seria de 50 a 70% para Ca, 10 a 15% 

para Mg, e 3 a 5% para K, as análises de solo da propriedade apresentaram 42% 

para Ca, 15% para Mg e 7% para K no talhão 1, talhão 2 com 57%Ca, 21%Mg e 

9%K, no talhão 3 obteve-se 52% Ca, 20% Mg e 7% K, e no pasto com 120% Ca, 

28% Mg e 9%K, mostrando assim que não está distante dos padrões do 

equilíbrio de Albrecht. 

A saturação de bases (V%), deve estar em torno de 70% para solos 

argilosos como o que foi identificado na fazenda Santa Florentina, pois a mesma 

apresentou valores de 55,05% no talhão 1, no talhão 2 61,38% no talhão 3 

58,38% e pasto 77,40%, onde os talhões apresentaram valores abaixo do valor 

considerado ideal para o tipo de solo do local, sem contar o pasto que apresenta 

valores satisfatórios. 

A calagem do solo será necessária para os três talhões cultivados da 

propriedade devido aos níveis de pH e V% encontrados nas análises serem a 

baixo do necessário, e somente o pasto não necessitará de aplicação de 

calcário. O calcário ideal identificado para a propriedade, e preferido pelo 

produtor, é o dolomítico, sendo as necessidades calculadas levando em 

consideração esse tipo de calcário. Portanto, no talhão 1 a necessidade de 

calagem se dá em torno de 1,97 toneladas ha-¹, no talhão 2 aproximadamente 

1,40 toneladas ha-¹ e no talhão 3 aplicação de 1,78 toneladas ha-¹. Já no pasto, 

se ocorrer a transferência para lavoura como nos outros talhões, seria 

necessário somente adubação fosfatada para correção, por ser o único 

macronutriente com níveis abaixo do ideal, o restante encontra-se em níveis 

altos. 
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4.5. USO DE EPI´S 

 

Os equipamentos de proteção individual (EPI), devem ser utilizados pelos 

colaboradores nos momentos de aplicações e manuseios de defensivos 

agrícolas e nas demais atividades de uma maneira completa, e não parcialmente 

como usar somente protetor auricular, ou na realização de aplicações, usar 

somente luvas no momento de mistura da calda. Os equipamentos completos 

devem ser fornecidos pelo produtor responsável e usados conforme manda a lei, 

afim de evitar contaminações por produtos químicos ou outros problemas 

ocasionados no incorreto manuseio durante as atividades, como também evitar 

futuros processos trabalhistas movidos por trabalhadores que se dizem 

prejudicados com os serviços prestados ao produtor durante determinado tempo 

como invalidez parcial, total ou até suposta morte pelo incorreto manuseio de 

agroquímicos. Na figura 14 está disponibilizado um esquema representativo do 

uso adequado de EPI´S na aplicação de defensivos.  

     

Figura 14 - Figura representativa do uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual.      
Fonte: SOCICANA (2013). 
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4.6. ARMAZÉM DE EMBALAGENS VAZIAS 

 

A fazenda Santa Florentina não dispõe de nenhum tipo de galpão para 

armazenagem de produtos e embalagens vazias, somente uma pequena casa 

feita em alvenaria que está sem uso e um curral para o gado. Tudo que é utilizado 

vai diretamente para a outra propriedade onde o produtor reside e possui seu 

depósito de produtos e descarte de embalagens. 

Recomenda-se que o proprietário realize a tríplice lavagem das 

embalagens de agrotóxicos e que após esse procedimento, as mesmas passem 

a ser armazenados em local apropriado até serem encaminhadas às unidades 

de reciclagem. Para tanto, indica-se a adequação da residência existente na 

propriedade para servir de armazém para depósito das embalagens que ali são 

utilizadas. 

 A adequação do local não seria algo complexo como também não 

acarretaria em muitos gastos ao produtor, pois o mesmo só precisaria quebrar 

algumas das paredes, colocar algumas janelas e portas para proteção e 

arejamento do local, averiguar as condições dos encanamentos para a 

realização da tríplice lavagem não deixando com que os resíduos escoem pelo 

solo da propriedade. O pé direito já possui três metros de altura, e não há 

nenhuma residência habitada por perto, e os animais ficam a uma grande 

distância do local. Ainda, essa residência fica próxima ao carreador de saída da 

propriedade, facilitando assim o transporte das embalagens para outro local  

O motivo principal da correta armazenagem das embalagens vazias de 

agrotóxicos, é diminuir o risco de contaminação do meio ambiente e dos seres 

vivos (INPEV, 2010).  
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4.7. PERDAS NA COLHEITA 

 

Apesar de não haver nenhum tipo de levantamento sobre as perdas 

decorrentes nas colheitas no Brasil, a EMBRAPA considera tolerável uma perda 

de até 60 kg/ ha-¹, ou seja, apenas uma saca a cada hectare. 

O produtor em questão, assim como a maioria dos produtores da região, 

segundo ele, não realizam nenhum tipo de levantamento referente as perdas 

decorrentes na colheita das safras, e quando perguntado ao produtor como ele 

tem um controle sobre as perdas, o mesmo diz que, a colhedora utilizada, mostra 

o quanto está perdendo na debulha através de sensores nas peneiras e outras 

partes especificas, e é mostrado na tela dentro da cabine da máquina junto ao 

painel de controle.  

No entanto, foi recomendado que o mesmo passe a utilizar também outros 

métodos de monitoramento para identificar com mais precisão as perdas 

ocorridas na colheita, pois nem sempre os sensores podem estar calibrados, ou 

até mesmo a máquina pode estar um tanto quanto desregulada para colheita de 

determinada cultura, então, pode-se utilizar um método bem simples que é 

recomendado pela EMBRAPA que foi desenvolvido na década de 80, que 

consiste na coleta de grãos caídos em uma armação pré estabelecida em função 

da largura da plataforma da colhedora, e colocados diretamente no copo medidor 

desenvolvido pela Embrapa, onde esse copo correlaciona volume com peso, 

permitindo uma identificação direta de percas em sacas/ha com a simples leitura 

direta dos níveis impressos no determinado copo medidor (Mesquita et al., 1998). 

 

4.8. PASTAGEM 

 

A área destinada a pastagem da fazenda Santa Florentina, possui 22 

hectares formados pelo capim Brachiária brizantha ou popularmente conhecido 

como capim brizantão. Segundo relatos do proprietário, essa área que hoje é 

constituída por pastagem, era lavoura a alguns anos atrás e, devido a um grande 

volume de chuvas que ocorreu na região em outras épocas, surgiram alguns 
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afloramentos de água impedindo assim o cultivo naquele local, então o produtor 

decidiu deixar o local sem ser cultivado para depois tomar as providências 

cabíveis. Porém, com o passar do tempo, o local foi sendo destinado a pastagem 

onde construíram cercados e um pequeno curral, alojando algumas cabeças de 

gado que vieram da outra propriedade para que pudessem aproveitar-se da 

fartura da forrageira que se estabeleceu no local, e até os dias de hoje, funciona 

dessa forma, onde o produtor mantem uma pequena quantidade de cabeças de 

gado alojada não utilizando corretamente a capacidade da pastagem, somente 

mantendo os animais por um tempo curto no local. 

Através de visitas realizadas a campo e entrevistas com o produtor, o 

mesmo ainda tem interesse em realizar a transferência na área para voltar ao 

cultivo de lavoura no local onde se encontra a pastagem, que nesse caso, seria 

o cultivo de soja e milho como se encontra nos outros 55 hectares cultivados da 

fazenda.  

Contudo recomenda-se que o produtor realize a reforma da área retirando 

os cercados, o curral e alguns eucaliptos que se encontram no local, e com a 

venda dos palanques dos cercados, juntamente com o madeiramento do curral 

e os eucaliptos, iram viabilizar aproximadamente R$12.000,00 ao produtor e com 

isso, o mesmo pode dar início aos processos de reforma da área com a reforma 

dos terraços que já se encontram no local, como todos os outros processos de 

mecanização para que o local seja preparado para o cultivo das safras anuais.  

Segundo levantamentos realizados pelo produtor, o mesmo relatou que 

para realizar a reforma total da área de pastagem para deixa-la pronta para o 

cultivo de safras anuais, seriam necessários aproximadamente um mês de 

trabalho com máquinas e equipamentos e um gasto de aproximadamente 

R$250,00 há-¹ por máquina com funcionários, no entanto, levando em 

consideração o uso de quatro tratores com os devidos implementos mais os 

funcionários, seriam gastos aproximadamente R$20.000,00 para a reforma dos 

22 hectares. Portanto, com os R$12.000,00 obtidos com as vendas do 

madeiramento o produtor poderia abater do custo total da reforma, restando ao 

mesmo apenas 8.000,00 de custo para os processos. 
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4.9. PLANEJAMENTO DE SAFRAS 2017/2018 E 2018/2018 

 

O planejamento das safras anuais na fazenda Santa Florentina, será 

realizado levando em conta que a área de pastagem já está preparada para 

cultivo, ou seja, as culturas anuais serão estabelecidas na área de 55 hectares 

já cultiváveis mais os 22 hectares preparados para cultivo de onde era o pasto, 

totalizando assim 77 hectares de área para o novo planejamento das safras.  

Contudo, a área onde já estavam implantadas as culturas, não terá o solo 

mecanizado para plantio, continuando o seu sistema de plantio direto. Somente 

a área onde se encontra a pastagem, passará por reforma completa com todo 

manejo de solo necessário para viabilizar as culturas que serão implantadas nas 

safras. Portanto, esse seria o novo método para melhorar a exploração agrícola 

na propriedade, com o intuito de aumentar a área de produção, 

consequentemente a produtividade, com novas técnicas de cultivo, junto com 

lucratividade e rentabilidade para o produtor.  

Essa técnica justifica-se principalmente para balancear a economia da 

propriedade, com o aumento da área cultivada junto ao consórcio milho-

braquiária na safra de inverno (safrinha), fazendo com que a exploração da 

cultura do milho seja mais rentável, como é o caso da cultura da soja, eliminando 

assim a pecuária da propriedade, que não é o foco principal do produtor, e que 

pode ser realizada na fazenda onde o produtor reside, onde já possui toda 

estrutura para o manejo correto do rebanho e com maior facilidade para os 

diversos processos, desde o deslocamento nos piquetes, vacinação, cura, até o 

transporte. Isso se dá porque a propriedade já é especializada para a exploração 

da atividade pecuária.  

 

4.9.1. Dessecação dá área antes cultivada  

 

A realização do manejo em pré semeadura, tem como objetivo eliminar o 

máximo possível de plantas daninhas existentes, para que o plantio ocorra 
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sempre com a área praticamente isenta de plantas invasoras. Quanto ao milho 

safrinha atual, o mesmo foi colhido em meados de Agosto de 2017 e as plantas 

daninhas ocorrentes na área terão pouco mais de um mês para se 

desenvolverem, em ambiente frio e seco. Portanto, recomendou-se que ao final 

do mês de setembro, aproximadamente 20 dias antes da semeadura, fossem 

realizadas as aplicações de produtos como Round up Original (Glyphosate), 

Heat (Saflufenacil), Select 240 EC (Clethodim) e Assist, nas doses comerciais 

de 3,0 L ha-1, 0,05 Kg ha-1, 0,8 L ha-1 e 1,0 L ha-1, respectivamente.  

 O terceiro produto, visa principalmente o controle do capim amargoso 

(Digitaria insularis), que é o de maior infestação, já o segundo, visa o controle da 

buva (Conyza sp.) que também possui grande infestação inicial na área. A 

intenção é eliminar ou reduzir drasticamente a população dessas plantas e 

impedi-las que se desenvolva e possam vir a produzir novos propágulos, que 

venham infestar a área de maneira mais severa que a anterior devido a 

quantidade de sementeira. 

Segundo a EMBRAPA (2010), não há relatos de nenhuma ação 

antagonista com relação a aplicação desses produtos em conjunto, mostrando 

eficiência acima dos 93% no controle do capim amargoso em três ocasiões, sete 

dias após aplicação, 21 dias após aplicação e 42 dias após aplicação, sendo a 

eficiência máxima aos 21 d.a.a, chegando a aproximadamente 98,8% de 

controle. Uma segunda aplicação deve ser feita aproximadamente 3 dias antes 

do plantio, recomenda-se a utilização do produto Gramocil (paraquat + diurom) 

na dose comercial de 2,0 L ha-1, visando o controle das plantas daninhas que 

rebrotaram, ou as que ainda persistem na área a ser cultivada. 

 

4.9.2 Cultura da soja 

   

A cultura da soja na propriedade será implantada em uma área de 77 

hectares na safra 2016/2017. Essa será a nova área total de cultivo tanto para a 

safra de soja quanto para a safra de milho safrinha. 
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4.9.3. Cultivares 

 

Para a safra de verão 2017/2018, que será realizada em breve na fazenda 

Santa Florentina, recomenda-se o plantio da cultivar AS 3610 IPRO com a 

tecnologia INTACTA RR2 PRO da empresa Agroeste, que possui diferenciais 

como precocidade, excelente potencial produtivo, ótima sanidade foliar e 

possibilita um plantio antecipado, sem contar que é uma cultivar bem adaptada 

para a região onde está localizada a propriedade, sendo resistente a pequenos 

veranicos que ocorrem na região nas épocas que a cultura está implantada. 

A recomendação de plantio dessa variedade para a região em questão, é 

para os primeiros dias de outubro, sendo realizado com 12 sementes/metro 

linear, portanto, produtores da região que optaram por essa variedade e 

realizaram essa recomendação de plantio, obtiveram bons resultados de 

produtividade na colheita da safra passada.  

Algumas outras características genéticas dessa variedade são as de de 

possuir um grupo de maturação de 6.1 ideal para o produtor em questão, a 

superprecocidade com colheita em 122 dias após semeadura, o que ajuda no 

planejamento adiantado da safra de milho, habito de crescimento indeterminado 

que ajuda na compensação de falhas de plantas na linha de plantio e um bom 

engalhamento com maior número de vagens por planta, altura média da planta 

de 94 cm e com acamamento moderado. 

Por essa variedade de soja obter a tecnologia INTACTA, recomenda-se o 

plantio de refúgio constituindo 20% do total da área cultivada, a uma distância 

máxima de 800 metros da outra variedade, constituída por outra que não possua 

o mesmo tipo de tecnologia, somente variedades com tecnologia RR, como é o 

caso da BMX POTÊNCIA, que seria recomendada para esse tipo de manejo, e 

já foi utilizada pelo produtor no plantio a alguns anos atrás. 

 Outro fator importante da escolha de uma cultivar RR para refúgio, é a 

facilidade no manejo de plantas daninhas por essa obter resistência ao princípio 

ativo Glifosato, e no caso dessa variedade, ela apresenta características 

semelhantes a outra em termos de precocidade, resistência a veranicos e é 

muito produtiva nas condições da região. 
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É sempre importante realizar o plantio de refúgio junto as culturas, seja 

ela de soja ou de milho, pois contribui com a eficiência da tecnologia empregada 

nas variedades como também para que as mesmas perdurem por mais tempo 

no mercado com relação a quebra de resistência causada pelas pragas e 

doenças, isso sem contar no ganho de produtividade da lavoura por estar isenta 

do ataque severo de pragas resistentes a tecnologia. 

 

4.9.4. Tratamento de sementes 

 

No tratamento de sementes para o plantio de soja da safra 17/18, será 

recomendado a utilização do produto de nome comercial Standak Top, nas 

doses de 0,200 L/ha-¹ e para a inoculação o produto Masterfix na dose comercial 

de 0.002 L kg-¹ para auxiliar na fixação biológica de nitrogênio nas plantas, 

principalmente nos primeiros estádios da cultura. 

 

 

4.9.5. Adubação 

 

A estratégia de adubação recomendada, será a aplicação na base do 

plantio, com o adubo organomineral Minorgam soja turbo 2-10-10 na dosagem 

de 300 kg ha-¹ com posterior aplicação a lanço de cloreto de potássio (KCl), 30 

dias após semeadura na dosagem de 80 kg ha-¹. 

As recomendações serão feitas com base na exportação de nutrientes 

pelas plantas. Com relação ao fósforo, como encontra-se em níveis 

considerados altos, a adubação será apenas de manutenção, sendo que são 

exportados aproximadamente 10 kg de P205 para cada tonelada de grão 

produzida, sendo assim para uma produção estimada de 3.150 kg ha-¹, serão 

recomendados 30 kg de P205 por hectare, valor atendido com a aplicação de 

200 kg do formulado 2-10-10 no sulco de semeadura, resultando numa quantia 

de 35 kg ha-¹.  

Quanto ao potássio, serão necessários aproximadamente 20 kg de K2O 

para cada 1.000 kg de grãos produzidos, sendo necessários 72 kg do mesmo 

para uma produção estimada de 3.150 kg ha-¹ , assim serão aplicados 30 kg do 
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formulado 2-10-10 atendendo às indicações de se aplicar menos de 50 kg ha-¹ 

no sulco de semeadura para evitar a salinização do meio e a queima das 

sementes, o restante será aplicado a lanço por meio do cloreto de potássio. 

 

4.9.6. Semeadura 

 

A semeadura deverá ser realizada na primeira quinzena do mês de 

outubro de 2017, e antes de se iniciar o plantio, deve-se fazer a regulagem do 

dosador de sementes, limitador de profundidade e compactador de sulco e todos 

outros componentes das semeadoras adubadoras, de forma que a semeadura 

seja a mais uniforme possível para toda a área cultivada.  

As sementes deverão ser plantadas com espaçamento entre fileiras de 

0,45 m, profundidade deve ser de 2 a 4 cm, e densidade de 12 sementes por 

metro linear. 

 

4.9.7. Manejo de plantas daninhas 

 

O manejo de plantas daninhas após a semeadura, em pós emergência, 

tem como principal objetivo fazer com que a cultura se desenvolva em área 

limpa, ou seja, somente com cobertura morta (massa seca). Até o fechamento 

das linhas, deverá ser realizado o manejo se constatada a presença de plantas 

daninhas de duas a quatro folhas definitivas no caso das dicotiledôneas, e de 

dois a quatro perfilhos tratando-se de monocotiledôneas.  

No caso de ser observada a presença de plantas daninhas, recomenda-

se a aplicação de Roundup Original (Gliphosate) e Select 240 EC (Clethodim) 

mais Assist, na dose comercial de 2,0 L ha-¹, 0,45 L ha-¹ e 1 L ha-¹, 

respectivamente. O volume de calda será de 200 L ha-¹, deverão ser utilizados 

bicos tipo leque, preferencialmente série 80 ou 110, a aplicação deverá ser feita 

a uma velocidade entre 6 e 7 km h-¹ e a pressão deve ser de 45 lb pol-². No caso 

do produtor, os bicos que ele utiliza no pulverizador correspondem aos requisitos 

de aplicação, facilitando assim o manejo de plantas daninhas.   
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A semeadura deverá ser realizada com aproximadamente 51 kg ha-¹ de 

sementes. O objetivo é a obtenção de um estande final de 250.000 plantas, 

considerando uma germinação de 95%. 

 

4.9.8. Manejo de pragas 

 

O manejo de pragas nas culturas com a tecnologia Intacta RR2 PRO™, 

deve seguir as mesmas indicações do manejo integrado de pragas (MIP), como 

monitoramento e controle no momento em que as pragas alcançam o nível de 

ação, dando prioridade aos inseticidas seletivos.  

No caso das lagartas desfolhadoras e dos percevejos, as amostragens 

devem ser realizadas com um pano-de-batida, de cor branca, com 1 m de 

comprimento, preso em dois cabos de madeira ou plástico, o qual deve ser usado 

em uma fileira de soja ou duas, sendo uma de frente a outra, contando assim 

dois metros de amostragem. As plantas devem ser sacudidas vigorosamente 

sobre o mesmo da base ao topo, para que ocorra a queda dos insetos, que 

deverão ser contados ainda no pano. Esse procedimento deve ser repetido em 

vários pontos da lavoura, considerando-se, como resultado, a média de todos os 

pontos amostrados. O controle deve ser realizado somente quando forem 

atingidos os níveis de danos econômico mencionados na figura 15 da 

(EMBRAPA SOJA, 2015). 
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Figura 15 - Níveis de ação de controle das principais pragas da soja. 
 

Fonte: Embrapa soja (2016) 

 

A tecnologia Intacta RR2 PRO™ proporciona: resistência às principais 

lagartas da soja, tais como a lagarta-da-soja, a falsa-medideira, a lagarta-das-

maçãs e a broca das axilas; causa supressão, ou seja, controle menos efetivo, 

da lagarta-elasmo e da Helicoverpa armigera. Entretanto, não provoca 

mortalidade das lagartas do complexo Spodoptera (Spodoptera eridania, S. 

cosmiodes, S. frugiperda e S. albula). Por esse motivo, o monitoramento de 

pragas nas lavouras com a tecnologia Intacta não deve ser abandonado por 

parte do produtor ou agrônomo responsável. 

      No caso de constatação da necessidade de um controle de pragas, 

recomenda-se a aplicação do produto comercial Engeo Pleno na dose de 150 

mL ha-¹, principalmente para o controle de lagartas desfolhadoras, e a aplicação 

do produto comercial Conect na dosagem de 215 mL ha-¹ para o controle de 

percevejos. Em situação de ataque de percevejo, é muito importante ficar atento 

a época de maior infestação. Ataques na época de enchimento de grãos podem 

trazer maiores prejuízos, em caso de nova infestação de percevejos recomenda-

se a utilização do produto do produto comercial Connect, na dose de 0,8 L ha-¹. 

Em caso de uma nova infestação de lagartas uma nova aplicação do produto 

comercial Engeo Pleno pode ser feita na mesma dose recomendada. A aplicação 
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deverá ser realizada utilizando pontas de pulverização do tipo cônico vazio, a 

velocidade de 6 km h-1 e pressão de 110 lb pol-². 

 

4.9.9. Manejo de doenças 

 

A ferrugem asiática da soja, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizie, 

é uma das doenças de maior importância da cultura da soja na atualidade. A 

cultivar recomendada é susceptível ao ataque desse patógeno, portanto, 

recomenda-se o controle químico caso sejam detectados sintomas iniciais na 

lavoura, sintomas esses que são caracterizados por minúsculos pontos (no 

máximo 1 mm de diâmetro) mais escuros do que o tecido sadio da folha, com 

coloração esverdeada a cinza-esverdeada, com correspondente protuberância 

(urédia), na face adaxial da folha.  

O manejo desse patógeno deve ser realizado de, sendo dividido em duas 

aplicações, que além de prevenir o surgimento da ferrugem asiática, previne o 

desenvolvimento de outros patógenos fungicos na lavoura que possam vir a 

atacar toda a cultura.  

A primeira aplicação, deve ser feita quando as plantas estiverem no 

estádio fenológico R1, ou seja no início do florescimento, o produto comercial 

recomendado será o Aproach Prima, na dosagem de 0,3 L ha-¹ mais o adjuvante 

LI 700 na dose comercial de 1 L ha-¹. Uma segunda aplicação preventiva deverá 

ser realizada vinte dias após a primeira, com o produto comercial Fox na dose 

de 0,4 L ha-¹ mais o óleo metilado de soja Aureo na dose de 1 L ha-¹.  

O monitoramento deverá ser constante na área, caso apareça algum 

sintoma mesmo após a segunda aplicação, uma nova aplicação de Aproach 

prima juntamente com LI 700 deve ser feita, na mesma dose da primeira. Caso 

os sintomas apareçam antes mesmo do estádio de início de prevenção (R1), 

uma aplicação deve ser realizada, assim que diagnosticado os sintomas nas 

plantas. 

Em relação à aplicação dos fungicidas, recomenda-se a utilização de 

pontas de pulverização do tipo leque, sendo que a aplicação deve ser realizada 
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na velocidade de trabalho de 6 km h-¹, com uma pressão de 50 lb pol-2, e volume 

de calda de 200 L ha-¹. 

 

4.9.10. Colheita 

 

As operações de colheita da safra de soja deverão ser realizada no 

momento em que o grão apresentar em torno de 16% de umidade. Finalizada a 

colheita, a produção deverá ser entregue na unidade de recebimento da 

cooperativa Cocamar, para a pré-limpeza, secagem, limpeza e armazenamento 

da produção. A produtividade esperada é de 3.150 kg ha-¹, baseado nas 

recomendações descritas acima. 

 

4.9.11. Custo de produção 

 

Tabela 25 - Custos variáveis para produção da safra de soja 17/18 na fazenda 
Santa Florentina. 

INSUMOS E 
SERVIÇOS 

      CUSTO (ha)      VALOR (R$) 

Sementes/tratamento 
 

175,00 13.475,00 

Adubos 
 

380,00 29.260,00 

Defensivos 
 

250,00 19.250,00 

Funcionários     
temporários (3) 

93,50 
 

             7.200,00 

Juros financiamento 
 

31,17   2.400,00 
 

TOTAL        71.585,00 
Fonte: Pesquisa direta (2017) 
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Tabela 26 - Custos fixos para produção da safra de soja 17/18 na fazenda Santa 
Florentina 
 
 
  

INSUMOS E SERVIÇOS            CUSTO (ha)    VALOR (R$) 55 ha 
 

Depreciação 
 

        *        * 

Máquinas e implementos 
 

   189,00 14.554,00 

Diesel 
 

     75,00   5.775,00 

Benfeitorias e instalações 
 

      0,10          7,70 

Mão de obra fixa 
 

    65,00   5.000,00 

Assistência técnica 
 

    15,60   1.200,00 

  TOTAL  26.540,70 
Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

4.10. Consórcio milho-braquiária safra de inverno (safrinha) 

 

4.10.1. Milho Híbrido 

 

O material que será utilizado para o plantio da safrinha na área de 77 

hectares, é o híbrido da Agroceres AG 7098 PRO 2, que possui um bom 

potencial produtivo e está de acordo com as características da região. Esse 

material híbrido caracteriza-se por possuir um ciclo precoce, porte alto de planta, 

inserção de espiga alta, grão do tipo semidentado de coloração amarelo-

alaranjado, baixo índice de tombamento de plantas, baixo índice de grãos 

ardidos, entre outros. 
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4.10.2. Consórcio com braquiária 

  

O maior problema encontrado na área é a infestação de plantas daninhas, 

sendo elas na grande maioria a buva e o capim amargoso, que apresentam 

grandes infestações principalmente logo após a colheita do milho. Segundo o 

produtor, em algumas safras é preciso realizar a mecanização do solo com grade 

aradora para controlar as infestações, pois o controle químico não se torna mais 

viável para o controle das plantas daninhas. 

É recomendável que o produtor mude o espaçamento na entrelinha de 

plantio do milho de 90 cm para 45 cm, fazendo com que os espaços livres se 

fechem mais rápido através do desenvolvimento das plantas consequentemente, 

diminuindo a intensidade da luminosidade no solo e o espaço para o 

desenvolvimento de plantas invasoras. Além da diminuição de espaçamento 

entre linhas, outro fator muito importante que recomenda-se para esse caso é o 

consórcio de milho com braquiária, que consiste no plantio intercalado de duas 

gramíneas onde a braquiária é utilizada para ocupação do solo com massa verde 

originando palhada que recobre o solo e impede o desenvolvimento de plantas 

invasoras, e ainda, ajuda na estruturação do solo, disponibiliza matéria orgânica, 

melhora a microbiota do solo e retêm água que se torna disponível as plantas.    

 Através de entrevistas com o produtor durante as visitas a campo, o 

mesmo diz não optar pela mudança no espaçamento entre linhas por não saber 

com qual colhedora irá realizar a colheita da propriedade, pois o produtor possui 

máquinas de tamanhos diferentes e plataformas diferentes, e por possuir mais 

outras áreas cultivadas, não sabe ao certo qual será a colhedora disponível no 

momento da colheita dessa propriedade em relação a maturidade das lavouras 

que possui em outros lugares. Além disso, o produtor diz possuir adaptações em 

algumas das semeadoras adubadoras para a realização do plantio de milho em 

consórcio com a braquiária. Portanto, recomenda-se que o mesmo mantenha os 

espaçamentos entre linhas em 90 cm e passe a realizar o consórcio milho-

braquiária utilizando a B.ruziziensis na entrelinha da cultura do milho com o 

objetivo de produzir milho e posteriormente soja em sistema de plantio direto 

com o solo permanentemente coberto.  
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De acordo com a EMBRAPA (2013), se o objetivo for somente a cobertura 

do solo com palhada, deve-se escolher um tipo de forrageira que obtenha maior 

facilidade no momento da dessecação, e que também produza massa suficiente 

para cobrir o solo, principalmente a entrelinha da cultura, mas que não produza 

em excesso, e que tenha baixo custo de sementes para se tornar uma opção 

viável ao produtor.  

A B. ruziziensis é a forrageira que melhor atende essas necessidades, isto 

porque as plantas emitem colmos decumbentes que se enraízam nos nós e 

preenchem espaços vazios nas entrelinhas e se caracteriza por ser uma espécie 

fácil de dessecar já que com 3 L ha-¹ do herbicida glifosato as plantas chegam a 

atingir 70% de controle aos 14 dias após a aplicação desse produto, 

possibilitando assim o plantio de outra cultura, e suas sementes custam ao 

produtor aproximadamente metade do preço das demais do mercado 

(FERREIRA et al., 2010).  

Em várias situações, a maneira de como é implantado o sistema de 

consórcio milho-braquiária se dá de forma incorreta, e isso pode acarretar em 

perdas excessivas no rendimento das lavouras de milho, ou formação deficiente 

da braquiária. As perdas na produtividade podem ser vistas quando o 

estabelecimento da forrageira consorciada ocorre como competição com o 

milho, com isso, nem sempre se tem sucesso por conta do efeito competitivo 

entre uma cultura e outra. Se a braquiária for manejada de forma correta 

realizando o ajuste do arranjo e do adensamento na semeadura, juntamente com 

a correta supressão química quando for preciso, é possível evitar perdas na 

produtividade do milho, acarretando na harmonia no desenvolvimento de ambas 

as culturas EMBRAPA (2013). 

Portanto, a população ideal das forrageiras no cultivo consorciado de 

milho-braquiária é um dos principais fatores para o sucesso no cultivo. Pesquisas 

da Embrapa Agropecuária Oeste revelaram que a quantidade de sementes de 

forrageiras utilizadas nas lavouras tem sido maior do que a quantidade 

necessária, prejudicando assim o estabelecimento ideal da produção 

consorciada EMBRAPA (2016). 
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 Segundo a EMBRAPA OESTE (2016), a fórmula que considera a 

população desejada de plantas, o peso das sementes e o valor cultural da 

germinação, indica a taxa de semeadura que seria ideal para as forrageiras em 

produção consorciada de milho com braquiária. Dessa maneira, o produtor pode 

reduzir seus custos de produção e alcançar uma população adequada de 

plantas, com isso pode ocorrer um positivo resultado da lavoura. 

 Através de dados da EMBRAPA (2016), foi obtida a equação para a 

correta quantidade de sementes a serem utilizadas em consórcio milho-

braquiária, como também o custo adicional que o produtor terá se realizar esse 

modelo de atividade. Os dados estão demostrados na tabela 27 a baixo. 

 

Tabela 27 - Descrição da quantidade e valor adicional da braquiária. 

      ITEM        R$/kg QUANTIDADE 

ha-¹ 

ÁREA TOTAL 

77ha 

  VALOR R$ 

B.ruziziensis 

VC 72 

      15,03         0,950 kg      74,00kg     1.112,22 

    TOTAL         1.112,22 

Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

4.10.3. Tratamento de sementes 

 

As sementes de milho já devem vir tratadas com o fungicida de nome 

comercial Maxim XL na dose de 1,5 mL kg-¹, e com o inseticida de nome 

comercial Cropstar na dose de 35 mL para cada saco de 60.000 sementes. Esse 

tratamento tem a finalidade de prevenir as sementes do ataque de lagartas e 

percevejos e garantir um bom estande inicial da cultura.  
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4.10.4. Preparo de solo 

 

Após a colheita da soja, deve-se realizar o manejo com grade niveladora, 

com o objetivo revolver e incorporar o que sobrou da safra passada de soja, 

como é o caso dos grãos de soja que são perdidos durante a colheita, para assim 

acelerar a germinação dos grãos e consequentemente a emergência das plantas 

que se tornaram invasoras, denominadas de soja tiguera. Aproximadamente 10 

dias após a nivelação da área, deve-se fazer uma aplicação do produto comercial 

Gramocil (paraquat + diurom) na dose de 2,0 L ha-¹, com a finalidade de 

dessecar a soja e as demais plantas daninhas emergidas na área a ser cultivada. 

 

4.10.5. Adubação 

 

A adubação será feita com base no que é exportado pela cultura do milho 

e pela produção esperada do mesmo. Assim, levando em consideração que a 

cultura do milho exporta aproximadamente 10 kg de K2O e 10 kg de P2O5 para 

cada tonelada de grãos produzidas (Embrapa Milho e Sorgo, 2010), e a produção 

esperada próxima a 6,0 toneladas por hectare, será recomendado a aplicação 

de 250 kg ha-¹ do adubo formulado 10-15-15 no sulco de semeadura e por fim, 

180 kg ha-¹ de ureia 45% protegida a lanço, quando a cultura do milho estiver 

nos estádios fenológicos entre V4 e V6. 

 

4.10.6. Semeadura 

 

A operação deverá ter início na segunda quinzena do mês de fevereiro de 

2017, três dias após a dessecação da soja tiguera. Momentos antes do início da 

operação, recomenda-se a regulagem do maquinário utilizado que será utilizado, 

como semeadoras adubadoras e outros.  

 Será conduzida a semeadura da B. ruziziensis juntamente com o milho, 

porém em profundidades e quantidades diferentes, sendo a braquiária a 
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aproximadamente 2 cm com cerca de 0,950 kg ha-¹ respectivamente, e o milho 

de 4 a 5 cm com 25 kg ha-¹ do híbrido AG 7098 PRO 2, para obter um estande 

final de aproximadamente 60.000 plantas ha-¹, considerando uma germinação 

de 95%. 

 

4.10.7. Área de refúgio 

 

A expectativa do lançamento de novas tecnologias nas sementes para o 

controle de insetos pragas no mundo é baixa para os próximos 10 anos, portanto, 

é de grande importância a preservação das tecnologias atuais, e uma delas é o 

milho Bt. No entanto, torna-se de grande importância a utilização de áreas de 

refúgio nas propriedades, que nada mais é que uma área onde a praga alvo irá 

sobreviver e reproduzir sem a exposição a toxina Bt utilizada nas plantas, 

visando manter a população de pragas suscetíveis à toxina Bt aumentado assim 

a durabilidade da tecnologia.  

A área de refúgio deve corresponder a 10% da área cultivada, portanto 

como a área de cultivo da fazenda Santa Florentina será de 77 ha, a área de 

refúgio deve corresponder a 7,7 ha. 

 

4.10.8. Manejo de plantas daninhas 

 

 No manejo das plantas daninhas na safrinha de milho, será recomendada 

a aplicação do herbicida de nome comercial Zapp, na dosagem de 3 L ha-¹ em 

pré emergência do milho. As pulverizações deverão ser realizadas com 

velocidade de trabalho a 6,0 km h-¹, com uma pressão de 50 lb pol-2, e utilização 

de pontas do tipo leque. 

 

4.10.9. Manejo de pragas 

 

A partir da emergência do milho é necessário que se faça o 

monitoramento constante da lavoura. Para tanto, caso seja encontrado um 
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percevejo vivo a cada 10 plantas amostradas, deve ser iniciado o controle de 

pragas. Nesse caso é recomendada a utilização do produto de nome comercial 

Conect na dosagem de 0,82 L ha-¹. Cinco a sete dias após a aplicação deve ser 

feita uma nova amostragem, caso constatada a presença de um percevejo a 

cada 10 plantas amostradas, deve ser conduzida uma nova aplicação do produto 

de nome comercial Conect, na dose de 0,8 L ha-¹.  

As aplicações devem ser evitadas nas horas mais quentes do dia ou em 

dias chuvosos, sendo realizadas a uma velocidade de trabalho de 

aproximadamente 6,0 km ha-¹, em uma pressão de serviço de 50 lb pol-², por 

meio da utilização de pontas de pulverização do tipo leque.  

Apesar do híbrido escolhido possuir resistência ao ataque de lagartas, 

ainda assim é necessário que o produtor mantenha-se atento à lavoura em 

relação ao ataque dessas pragas, pois alguns casos de resistência já foram 

constatados em vários híbridos. 

A ideia do controle deve seguir a mesma do manejo integrado de pragas 

(MIP), ou seja, a aplicação só é necessária quando forem observadas até 20% 

de plantas com raspagem característica de lagartas e a presença de lagartas no 

cartucho. Essa estratégia pode ser útil para o manejo da resistência, pois o 

controle dos insetos sobreviventes no milho Bt com certeza contribuirá para a 

redução da seleção de raças resistentes (Embrapa Milho e Sorgo, 2015). Caso 

forem constatadas pelo produtor as premissas citadas, recomenda-se a 

aplicação do inseticida de nome comercial Premio na dose de 0,125 L ha-¹. 

 

4.10.10. Manejo de doenças 

 

O manejo de doenças na cultura do milho será feito na fase de pré-

pendoamento no estádio fenológico V8-V10, de forma preventiva onde será 

utilizado o fungicida de nome comercial Nativo, na dose de 0,75L ha-¹ e a adição 

do adjuvante Aureo (0,25% v/v). A partir de 15 dias após a aplicação deve-se 

continuar o monitoramento da lavoura e, em condições climáticas propícias ao 

reaparecimento das doenças. Quando necessário, uma segunda aplicação 

deverá ser realizada, caso os sintomas apareçam mais cedo, a aplicação deve 
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ser feita imediatamente. Um fator de grande importância que deve se levar em 

consideração no manejo de doenças na cultura é advinda da semeadura na 

época correta, de acordo com o zoneamento agroclimático estipulado. 

 

4.10.11. Colheita 

 

A colheita do milho deverá ser realizada no momento em que o grão 

estiver com umidade entre 18 e 20%, o que pode ser determinada de forma bem 

prática com o auxílio das duas mãos, submetendo a espiga despalhada a uma 

torção no sentido de seu eixo, se a espiga oferecer pouca resistência ou torcer 

facilmente, pode-se considerar a umidade de grãos em torno de 18 a 20%. Outra 

técnica que pode ser utilizada para identificação de maturação das sementes é 

a identificação da linha do leite, ou a coloração escura da parte de inserção do 

grão na espiga, que também caracteriza a maturação da semente e o ponto ideal 

de colheita. 

 Após a colheita, a produção deverá ser entregue na unidade de 

recebimento da Cooperativa Cocamar para a pré-limpeza, secagem, limpeza e 

armazenamento da produção. Caso o produtor esteja em dúvida ele possui a 

opção de colher algumas espigas manualmente, debulha-las e encaminhar para 

a cooperativa para que possa ser feita uma classificação rápida dos grãos, é 

necessário levar aproximadamente 200 gramas de grãos.  

A produtividade esperada é de aproximadamente 6.000 kg ha-¹, baseado 

nas recomendações descritas acima. 
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4.10.12. Custos de produção 

 

Tabela 28 - Custos variáveis para produção da safra de milho (safrinha) 18/18 
fazenda Santa Florentina. 

INSUMOS E SERVIÇOS         CUSTO (ha)      VALOR (R$) 

Sementes e tratamento 
de sementes 

425,00 32.725,00 

Adubos 
 

460,00 35.420,00 

Defensivos 
 

235,50 18.133,50 

Combustível (diesel) 
 

80,00 6.160,00 

Funcionários temporários 
3 

94,00 7.200,00 

Juros financiamento 31,16 2.400,00 
 

  TOTAL  102.038,50 
Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

Tabela 29 - Custos fixos para produção da safra de milho (safrinha) 18/18 
fazenda Santa Florentina. 

INSUMOS E SERVIÇOS            CUSTO (ha)    VALOR (R$)  
 

Depreciação 
 

* * 

Máquinas e implementos 
 

189,00 10.395,00 

Diesel 
 

75,00L 4.125,00 

Benfeitorias e instalações 
 

0,10 5,50 

Mão de obra fixa 
 

64,94 5.000,00 

Assistência técnica 
 

15,60 1.200,00 

  TOTAL  20.725,50 
Fonte: Pesquisa direta (2017) 
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4.11. Resultados esperados 

 

Tabela 30 - Resumo dos custos brutos e receitas esperadas na fazenda Santa 
Florentina 

CULTURA ÁREA 
(HA) 

ESTIMATIVA 
PRODUÇÃO  

VALOR 
UNITÁRIO 

RECEITA 
BRUTA 

DESPESAS 
BRUTAS 

RECEITA 
LÍQUIDA 

Soja 77 4.043 sc 62,00/sc 250.666,00 98.125,70 152.540,30 

Milho-
braquiária 

77 7700 sc 22,00/sc 169.400,00 123.876,22 45.523,78 

TOTAL      198.064,08 
Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

Tabela 31 - Projeção de receita bruta para a fazenda Santa Florentina no ano de 
2018 

ITEM CUSTOS (R$) RECEITAS (R$) LUCRO (R$) 

Lavouras anuais 

 

222.001,92 420.066,00 198.064,08 

TOTAL   198.064,08 
Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

5. CONCLUSÃO 

 

A fazenda Santa Florentina, conforme levantado, apresenta excelente 

capacidade para exploração das mais variadas culturas, principalmente em se 

tratando de safras anuais, características essas que conferem a propriedade 

uma boa competitividade com a agricultura regional.  

Em relação ao Sr. José Maria Dumont Tadim, junto com os filhos 

apresentam significativa experiência no ramo agrícola e muito esforço nas 

atividades que realizam. No entanto, mesmo com os aspectos favoráveis 

apresentados, a propriedade pode ser melhor explorada mediante a aplicação 

do planejamento proposto.  

As melhorias instituídas no trabalho, não foram focadas unicamente no 

incremento da produtividade e lucratividade da propriedade, mas objetivou 

também a melhoria das áreas agricultáveis, o que sem dúvida, beneficiará o 

produtor a médio e longo prazo. 

A elaboração deste trabalho possibilitou vivenciar de uma forma prática o 

papel de um Engenheiro Agrônomo no desenvolvimento das atividades 

agrícolas, atuando de forma ética, e profissional não apenas nas questões 

técnicas, mas também auxiliando o produtor na administração da propriedade 

para que se possa obter uma visão mais ampla das atividades e 

consequentemente obter mais ganhos. 
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