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RESUMO 

 

O trabalho realizado na propriedade rural, tem por intuito colocar os acadêmicos 
futuros Engenheiros Agrônomos com a realidade do campo, com o propósito de 
vivenciar na prática todos os conhecimentos teóricos propostos durante os anos da 
graduação, possibilitando a implementação de um melhor gerenciamento das 
atividades desenvolvidas, uma maior eficiência econômica da propriedade como um 
todo e a geração de maior lucratividade ao produtor rural.  O trabalho foi realizado 
no município de Marialva-PR, no sítio Lagoa Grande, o mesmo foi dividido em 
levantamento, diagnóstico, e planejamento. A primeira etapa consistiu na 
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 e análise técnica dos custos 
de produção. Na segunda etapa foram levantados minuciosamente os pontos 
positivos, negativos, oportunidade de melhoria, e ameaças. Por fim, a terceira etapa, 
onde foi realizado o planejamento do trabalho, com o objetivo de propor melhorias 
nos pontos negativos, e ameaças, além reforçar os pontos positivos da propriedade. 
A oportunidade de realização desse trabalho, unindo as teorias e conhecimentos 
disponibilizados no meio acadêmico, com a realidade de uma 
propriedade/proprietário rural, contribuiu de forma favorável a um aprendizado 
significativo ao profissional da área agronômica e auxiliou na demonstração (ao 
proprietário e aos interessados no assunto) dos fatores que podem alterar a 
produtividade na área agrícola onde foi realizada a pesquisa, justificando sua 
realização. 

Palavras-chave: Projetar; Manejo; Execução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The work carried out in the rural property is intended to place the future Agronomic 
Engineers academic with the reality of the field, with the purpose of experiencing in 
practice all the theoretical knowledge proposed during the graduation years, enabling 
the implementation of a better management of the developed activities , greater 
economic efficiency of the property as a whole and the generation of greater 
profitability to the rural producer. The work was carried out in the municipality of 
Marialva-PR, at the Lagoa Grande site, which was divided into survey, diagnosis, 
and planning. The first stage consisted in the identification of the owner and of the 
property, characterization of the municipality and the climatic conditions of the region, 
description of the infrastructure, natural resources and economic activities developed 
in the property and technical analysis of production costs. In the second stage the 
positive, negative, opportunity for improvement, and threats were carefully raised. 
Finally, the third stage, where the planning of the work was carried out, with the 
objective of proposing improvements in the negative points, and threats, besides 
reinforcing the positive points of the property. The opportunity to carry out this work, 
joining the theories and knowledge available in the academic environment, with the 
reality of a rural property / owner, contributed in a favorable way to a meaningful 
learning to the professional of the agronomic area and assisted in the demonstration 
(to the owner and the interested ones in the subject) of the factors that can change 
the productivity in the agricultural area where the research was carried out, justifying 
its accomplishment. 

Keywords: Desing; Management; Execution. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 Com elevados índices de produtividade, geração de alimentos, empregos, e 

renda, a agricultura é uma das principais atividades econômicas do Brasil. Em 2016, 

o PIB do agronegócio brasileiro acumulou crescimento de 4,48% (CEPEA, 2016). A 

produção de alimentos, e matéria prima devem ser constantes, devido ao 

crescimento populacional e altas demandas na exportação. Segundo a Organização 

Mundial do Comercio (OMC) o país é o terceiro maior exportador mundial de 

produtos agropecuários, e deverá assumir o topo do ranking até 2024, assumindo 

liderança mundial (SNA, 2015). 

Na região norte-central do Paraná, a leste de Maringá, encontra-se a cidade 

de Marialva, que assim como outras cidades do estado possuem terras com bons 

níveis de fertilidade, levando a altas produções. Conhecida como a capital da uva 

fina, Marialva, segundo IBGE em 2016 possui 34.675 habitantes, com unidade de 

área territorial de 475, 564 km². A capital paranaense da uva possui atualmente 825 

hectares com o cultivo da cultura, entretanto podemos encontrar outras culturas com 

maiores áreas de cultivo como é o caso da soja com 23.360 hectares, milho com 

20.660 hectares (IBGE, 2013). 

A uva, cultura responsável pelo subtítulo de Marialva, ou seja, a capital da 

uva, é umas das primeiras culturas plantadas pelo homem, no Brasil foi usada 

comercialmente desde o período colonial e segue em comércio até os dias de hoje 

(CAMARGO et al., 2010). Classificada como uva para consumo in natura e para 

produção de vinho, a cultura pode estar presente em grandes e pequenas 

propriedades, sendo necessário acompanhamento diário pela grande incidência de 

doenças, pragas de solos e até mesmo ataques animais, como pássaros 

(TESSMANN et al., 2007). 

Assim como em outras cidades do estado do Paraná, o município conta com 

propriedades nas quais estão cultivadas commodities brasileiras como milho, e soja, 

duas culturas essenciais para desenvolvimento nacional e internacional. A soja, 

principal leguminosa comercializada pelo Brasil, fonte de alimentos para o homem e 

animais, matéria-prima para produção de cosméticos, produtos farmacêuticos, 
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adesivos, fibras e também tem feito parte dos biocombustíveis (MISSÃO, 2006). E o 

milho com grande adequação, o cultivo vai desde o Equador até terras temperadas, 

encontrando-se assim, em climas tropicais, subtropicais, e temperados. Podendo ser 

usado na alimentação humana, e animal, pois possui elevados níveis nutricionais 

(CRUZ, 2006). 

Com uso destas informações pode-se dizer que tais culturas (uva, soja e 

milho) possuem uma grande magnitude no desenvolvimento do país, tornando 

indispensável à orientação aos produtores sobre o meio de cultivos das mesmas. 

Desta forma, este trabalho tem por finalidade, mostrar ao produtor rural como 

realizar um planejamento das atividades realizadas na propriedade para que a 

relação custo/benefício seja adequada, ou seja, para obter maior lucro, sobretudo, 

com redução de custos. Para este procedimento, antes do início do plantio da safra, 

o produtor juntamente com o engenheiro agrônomo, deve realizar o levantamento 

geral da propriedade, para que os mesmos identifiquem, e corrijam quais fatores 

estão sendo limitantes à produção, fazendo com que hajam maiores rendimentos, e 

consequente melhoria da propriedade rural. 
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2 LEVANTAMENTO 

 

 O levantamento tem o propósito de verificar os pontos positivos, e negativos 

de uma propriedade, a fim de melhorar o desempenho das terras, maquinários, 

funcionários, por exemplo, e obter um aumento da produção contando com menor 

custo. O técnico responsável juntamente com o produtor deve realizar o 

levantamento da propriedade antes do início da safra, para que todas as melhorias 

sejam aproveitadas. 

 

 2.1 Descrições do local e produtor 

 O sítio Lagoa Grande está localizado a cinco quilômetros da cidade de 

Marialva - PR, o qual tem acesso pela BR 376 no sentido Marialva - Mandaguari, 

tomando como ponto de referência a Policia Rodoviária Federal entre as cidades 

Sarandi - PR e Marialva - PR em direção Mandaguari - PR, percorre cerca de 2,1 

quilômetros virando à direita, e em seguida à esquerda, seguindo pela estrada 

principal conhecida como estrada fruteira por aproximadamente 2,6 quilômetros até 

chegar a propriedade que possui 151,9 hectares, que seria a junção de onze 

escrituras, sendo de propriedade do senhor Gilberto Kazuyuki Oizumi e o irmão 

Marino Miyuki Oizumi. Parte recebida de herança familiar, outras compradas de  

irmã, e as demais partes compradas de vizinhos da propriedade. 

 Uns dos proprietários, o senhor Gilberto, reside na propriedade desde que 

nasceu há 54 anos e é casado com Olga Fugi Oizumi, o casal tem uma filha maior 

de dezoito anos de nome Karina Oizumi, e a mãe do Sr. Gilberto, a senhora Mitue 

Shimokomaki de 75 anos de idade, viúva, reside na propriedade junto com o casal. 

O outro proprietário, Marino Miyuki Oizumi de 47 anos de idade reside na cidade de 

Marialva- PR, tendo a companhia dos dois filhos Alana Miyuki Oizumi, e Vitor Kiyohi 

Oizumi, ambos menores de dezoito anos, tendo guarda compartilhada com sua ex-

esposa. Para seu deslocamento, o Sr. Marino utiliza um veículo Volkswagen 

Saveiro. O acesso a propriedade pode ser observado na Figura 1. 
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A área sede da propriedade e o croqui estão representados na Figura 2 e 3 

respectivamente. 

 

Figura 1 - Itinerário de acesso à propriedade sítio Lagoa Grande. 
Fonte: Google earth (2017) 
 

 

Figura 2 - Itinerário área sede da propriedade. 
Fonte: Google earth (2017) 
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Figura 3 - Itinerário croqui da área. 
Fonte: Google earth (2017) 

 

 

2.2 Tempo que possui a propriedade 

 O pai dos agricultores Gilberto e Marino adquiriu a propriedade no ano de 

1970 desde então já cultivava soja e milho entre linha da cultura do café. Por volta 

da década de 80, o pai de ambos começou a cultivar parreirais, onde os filhos o 

acompanhavam desde pequenos. No ano de 2000 o pai veio a falecer e com isso a 

maior parte da herança foi para o irmão mais velho seguindo a tradição japonesa. 

Em 2002, os irmãos juntaram-se e começaram a conduzir a cultura da uva, e a 

produzir grãos e na sequência adquirindo as propriedades vizinhas.    

 

2.3 Satisfações dos proprietários quanto à agricultura 

 Ambos possuem grande satisfação em relação à produção de grãos, e à 

vinicultura, entretanto, ocorre um desprazer em relação aos colaboradores na uva 

(porcenteiros). 

 



20 
 

2.4 Recursos humanos 

 A propriedade é administrada pelo agricultor Gilberto, a esposa Olga e a mãe 

Mitue, ambos residem na propriedade, e na mesma residência. A administração 

também é feita pelo Senhor Marino, que é agricultor e Engenheiro Agrônomo 

formado pela UEM no ano de 1992, este reside na cidade de Marialva-PR. A mesma 

não possui funcionário ou diaristas para a produção de grão (soja e milho), os 

proprietários contam com dez famílias de porcenteiros que ficam responsáveis pela 

produção de uva, sendo que cada um recebe 31% do valor bruto obtido da venda, 

livre de todas as despesas de produção. O cálculo da porcentagem é realizado em 

cima da quantidade produzida por cada porcenteiro, podendo variar de acordo com 

número de plantas que cada um é responsável. 

 

2.5 Carreadores  

 Para escoar a produção, a propriedade conta com um carreador com entrada 

de acesso à estrada principal, dividindo a propriedade no centro passando na lateral 

de um dos talhões. 

 

2.6 Assistência técnica  

 Segundo o CREA a DELIBERAÇÃO NORMATIVA Nº 01/03-CEA, câmera 

especializada de agronomia, todo cultivo, e produção de culturas existem dois 

módulos fiscais exigidos por lei, necessário ART (anotação de responsabilidade 

técnica) de implantação e assistência técnica (ASTEC), para garantir um profissional 

habilitado como responsável técnico para diminuir impactos ambientais, diminuir a 

contaminação de alimentos protegendo a população e aprimorando cada vez mais a 

produção.   

 Não é contratado nenhum tipo de assistência técnica pelos irmãos, sendo que 

o Senhor Marino é engenheiro agrônomo formado, e atua na área. A propriedade 

recebe visita de assistentes técnicos da cooperativa Integrada que os irmãos são 

cooperados, geralmente no plantio, e colheita das culturas. 
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2.7 Utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) 

Segundo o manual da Embrapa (2003), todo equipamento de proteção 

individual EPI é de grande importância para minimizar os riscos que ameaçam à 

segurança e a saúde do trabalhador. A utilização deste é exigida pela legislação 

trabalhista brasileira através da norma regulamentadora NR 6 e o não cumprimento 

desta podem acarretar em ações civis e penais além de multa. 

As operações de pulverização de agrotóxicos na lavoura de produção de 

grãos do sitio Lagoa Grande é realizada por um dos proprietários (Sr. Gilberto), onde 

ele utiliza um trator com cabine para a realização do trabalho, o que oferece um 

pouco mais de segurança, mas não a ponto de livrar de possíveis contatos, ou 

contaminação pelos agrotóxicos. Já nas operações de pulverização na área de 

produção de uva estas são realizadas na maioria das vezes pelos porcenteiros, 

onde utilizam dois tratores de pequeno porte sem cabine, deixando-os mais 

expostos a danos provocados pelos defensivos agrícolas trazendo risco à saúde. 

Todos os porcenteiros recebem os EPIʼS e recebem as orientações de como utilizá-

los, sendo que todos assinam um termo de responsabilidade que o material de 

proteção individual está sendo disponibilizado pelos proprietários do sítio. A 

utilização de EPI é de extrema importância para a proteção do homem dos danos 

que poderão ser causados pelo uso dos defensivos agrícolas, evitando muitas vezes 

intoxicações, e problemas de saúde futuros. 

 

2.8 Benfeitorias  

A propriedade possui um barracão de 450 m² que é utilizado para 

armazenagem, pesagem e embalagem da produção de uva, possui nove casas de 

alvenaria, forradas com PVC, sendo que duas delas foram divididas ao meio para 

alojar duas famílias, e todas as residências são de uso dos porcenteiros. Na 

propriedade existe ainda um sobrado com 400 m² onde reside a família do Sr. 

Gilberto e outro barracão de 600 m² que é utilizado para guardar máquinas e 

implementos. Todas as benfeitorias (Figura 4) se encontram em ótimas condições de 

conservação, muitas são novas não necessitam de nenhum tipo de conserto. 
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Figura 4 - Benfeitorias instaladas na propriedade sítio Lagoa Grande. A- Casa do 
produtor. B e C- Casas dos porcenteiros. D- Barracão de máquinas e implementos. 
E- Barracão dos processos da uva. 
Fonte: O autor (2017) 
 

2.9 Máquinas  

 Os proprietários possuem duas colhedoras de grãos, três tratores destinados 

a produção de grãos, dois tratores destinados a produção de uva, uma camionete 

D20 e uma moto ML 125 utilizadas para realizar as atividades na propriedade. O 

E 

 

 

A B 

C D 
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modelo e as especificações destas máquinas podem ser analisados no Quadro 1, e 

na Figura 5 encontram- se suas respectivas imagens. 

 
Quadro 1 - Relação de Máquinas 

Marca 
 

Modelo Tração Potência Ano de 
fabricação 

Valor 
estimado R$ 

Estado de 
conservação 

       
Trator 
Case 

110 A 4 x 4 110 cv 2015 105.000,00 Ótimo  

 
Trator 
Ford 
 

 
6600 
 

 
4 x 2 
 
 

 
79 cv 

 
1980 

 
20.000,00 

 
Bom 

Trator 
Massey 
Ferguson 
 
Trator 
Massey 
Ferguson 
 

265 MF 
 
 
 
50 X 

4 x 2 
 
 
 
4 x 2 

61 cv 
 
 
 
44 cv 
 

1976 
 
 
 
1974 
 
 
 

17.000,00 
 
 
 
11.500,00 

Bom 
 
 
 
Bom 

Trator 
Massey 
Ferguson 
 
Colhedora 
New 
Holland 
 
Colhedora 
New 
Holland 
 
Camionete 
Chevrolet 
 
Moto 
Honda  

50 X 
 
 
 
8040 
 
 
 
TC 57 
 
 
 
D20 
D'luxe  
 
ML 125 

4 x 2 
 
 
 
4 x 2 
 
 
 
4 x 2 
 
 
 
4 x 2 
 
 
2 x 1 

44 cv 
 
 
 
108 cv 
 
 
 
185 cv 
 
 
 
120 cv 
 
 
12,5 cv 

1974 
 
 
 
1988 
 
 
 
2004 
 
 
 
1990 
 
 
1987 

11.500,00 
 
 
 
45.000,00 
 
 
 
185.000,00 
 
 
 
20.000,00 
 
 
1.200,00 

Bom 
 
 
 
Bom 
 
 
 
Bom 
 
 
 
Bom 
 
 
Bom 

*Ótimo não necessita nenhum conserto para que possa desempenhar seu trabalho. 
*Bom raramente necessita de conserto para que possa desempenhar seu trabalho. 
Fonte: Levantamento a campo (2017) 
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Figura 5 - Máquinas da propriedade. A-Trator Case 110 A. B- Trator Massey 
Ferguson 265. C- Trator Massey Ferguson 50 X. D- Trator Massey Ferguson50 X. E- 
Trator Ford 6600. F- Colhedora New Holland 8040. G- Colhedora New Holland TC 
57. H- Camionete Chevrolet D20. I- Moto Honda ML 125. 
Fonte: O autor (2017) 
 

2.10 Implementos  

 Na propriedade existem também alguns implementos que são utilizados para 

as atividades de produção grãos, e de uva, sendo que estes atendem as 

necessidades da propriedade. As especificações estão representadas no Quadro 2, 

e na Figura 6. 

 

 

 

 

 

G H 

I 
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Quadro 2 - Relação implementos 

Tipo 

 

Marca Tamanho Valor 

estimado 

R$ 

Estado de 

conservação 

Ano de 

fabricação  

Semeadora e 

adubadora 

 

Semeadora e 

adubadora 

 

Pulverizador  

 

Pulverizador 

 

Pulverizador 

 

Roçadeira  

 

Roçadeira 

 

Tanque de 

água  

 

Esparramadeira 

 

Esparramadeira 

Plant Center  

 

 

Semeato 

 

 

Jacto condor  

 

Jacto arbus 

 

Jacto arbus 

 

Baldan 2,80m 

 

Baldan 1,60m 

 

Jacto 

 

 

Maschietto 

 

Stara 

10 linhas  

 

 

19 linhas  

 

 

600 litros 

 

1.000 

litros 

500 litros 

 

Dupla 

 

Simples  

 

2.000 

litros 

 

2.500 kg  

 

1.300 kg  

80.000,00 

 

 

15.000,00 

 

 

10.000,00 

 

14.000,00 

 

14.000,00 

 

5.000,00 

 

2.500,00 

 

3.000,00 

 

 

4.500,00 

 

5.000,00 

Ótimo  

 

 

Bom 

 

 

Bom 

 

Bom 

 

Bom 

 

Bom 

 

Bom 

 

Bom 

 

 

Bom 

 

Bom 

2016 

 

 

1988 

 

 

2002 

 

1992 

 

2001 

 

2001 

 

1987 

 

1994 

 

 

1988 

 

2004 

*Ótimo não necessita nenhum conserto para que possa desempenha seu trabalho. 
*Bom raramente necessita de conserto para que possa desempenhar seu trabalho. 
Fonte: Levantamento a campo (2017) 
 
 
 
 

 



27 
 

 

 

 

A B 

 

 

C D 

E F 



28 
 

 

 
Figura 6 - Implementos da propriedade. A- Semeadora e adubadora Plant Center 
G4. B- Semeadora e adubadora Semeato. C- Pulverizador Jacto condor. D- 
Pulverizador Jacto arbus 1.000. E- Pulverizador Jacto arbus 500. F- Roçadeira 
Baldan 2,80 m. G- Roçadeira Baldan 1,60 m. H- Tanque de água Jacto 2000. I- 
Esparramadeira Maschietto 2.500. J- Esparramadeira Stara 1.300. 
Fonte: O autor (2017) 
 

2.11 Custos indiretos 

 Segundo Vasconcellos (2014), custos indiretos, ou custos fixos correspondem 

à parcela dos custos totais que independe da variação na produção da empresa. 

São decorrentes dos gastos com os fatores fixos de produção. Por exemplo: a 

depreciação de benfeitorias, máquinas, implementos e manutenção dos mesmos.  

 

2.11.1 Depreciação de benfeitorias, máquinas e implementos 

A depreciação é caracterizada como sendo o desgaste que equipamentos, 

maquinários ou instalações sofrem durante o período de vida útil, ou seja, a 

I J 

G H 

 



29 
 

desvalorização econômica em relação ao tempo de existência (e não em relação a 

sua utilização) (MARION, 2000). Desta forma, a depreciação decorre da perda de 

valor em função dos anos de operação. Assim, se um bem for pouco utilizado 

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 acontecimentos eventuais como os acidentes. 

De acordo com Marion (2000) pode-se considerar que as construções de 

madeira (como curral e cercas) apresentam uma estimativa de 15 anos de duração 

(depreciação de 6,67% ao ano), enquanto as construções de alvenaria apresentam 

50 anos de vida útil (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). 

Assim, levando em consideração que a depreciação representa a perda de 

valor que sofrem os bens de capital por causa dos anos de operação, tornou 

necessário apresentar as depreciações das instalações, máquinas e implementos 

agrícolas existentes no Sítio Lagoa Grande. Também foram desconsideradas as 

construções de madeira com mais de 15 anos, e as máquinas e implementos 

agrícolas com mais de 20 anos (dados apresentados no Quadro 3). 
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Quadro 3: Depreciação de benfeitorias, máquinas e implementos 

Descrição Valor             
(R$) 

Depreciação 
anual (%) 

Depreciação 
anual (R$) 

Benfeitorias    

Barracão dos processos da Uva 75.000,00 2% 1.500,00 

Casas dos porcenteiros (09) 180.000,00 2% 3.600,00 

Casa do produtor 400.000,00 2% 8.000,00 

Barracão de máquinas e 
implementos 

98.000,00 2% 1.960,00 

Máquinas    

Trator Case 105.000,00 5% 5.250,00 

Colhedora New Holand TC 57 420.000,00 5% 21.000,00 

Implementos    

Semeadora adubadora Plant 
Center 

86.000,00 5% 4.300,00 

Pulverizador Jactor condor 600l 18.000,00 5% 900,00 

Pulverizador Jacto arbus 500l 25.000,00 5% 1.250,00 

Roçadeira Baldan 2,80m 14.000,00 5% 700,00 

Esparramadeira Stara 6.500,00 5% 325,00 

TOTAL 1.427.500,00  48.785,00 

Fonte: Pesquisa Direta (2017) 

   

2.11.2 Manutenção de máquinas e implementos  

 Na propriedade houve um gasto de R$ 21.000,00 para manutenção das 

máquinas, e implementos na safra 2016/2017. Dentro deste valor, R$ 15.000,00 

foram destinados a manutenção das colhedoras, implementos, consertos de pneus e 

baterias na produção de grãos, e o restante (R$ 6.000,00) para produção de uva, 

como consertos de pulverizadores, motor do trator Massey Ferguson 50X, e reparos 

de pneus. 
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2.12 Reserva legal e área de preservação permanente  

 O novo código florestal Lei 12.651 de 25/05/2012, determina limites na 

utilização de áreas dos imóveis rurais, visando o equilíbrio entre domínio ambiental e 

econômico no ramo agropecuário. A mesma está relacionada com a conservação 

das matas ciliares, florestas, Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente 

(PEREIRA, 2013). 

De acordo com esta lei, toda propriedade deve manter uma área com 

vegetação nativa, ou nativa, e exótica, que é chamado Reserva Legal. Localizada no 

interior da propriedade, com a função de propiciar o uso econômico sustentável, 

garantir a preservação ecológica, preservar a fauna e a flora existentes na 

propriedade, garantindo a biodiversidade local (SPAROVEK et al., 2011). A Reserva 

Legal varia de 80%, como seria o caso de propriedades situadas na Amazônia Legal 

e 20% para nosso estado e se a propriedade possuir menos que 4 módulos fiscal  

torna-se desnecessário segundo a lei, manter a Reserva Legal. Em Marialva o 

módulo fiscal é 14 ha, 14 x 4: 56 ha, levando em consideração a propriedade dos 

irmãos Oizumi, na qual possui 151,9 ha, divididos em 11 matrículas, em nome de 

mais de um proprietário, sendo que a soma destas matriculas de cada proprietário 

não ultrapassa 4 módulos fiscais, tornando a mesma isenta de Reserva Legal. 

A Área de Preservação Permanente é uma área protegida, coberta ou não por 

vegetação, com a função de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 

estabilidade geológica e a biodiversidade (LANDAU, 2012), que pode variar de 

acordo com a quantidade de módulos fiscais (se houver menos de 4 módulos fiscais 

o tamanho varia de 5 a 30 metros a faixa a ser recomposta, e se for mais de 4 

módulos, varia de 30 a 500 metros) e de acordo com o recurso hídrico presente 

(cursos d’água, nascentes, veredas lagos/lagoas). Na propriedade em questão há 

dois rios (recursos hídricos), ambos com menos de 10 metros cada, que devem 

possuir 30 metros de APP, contudo, apresentam área superior a esta medida. A 

soma destas áreas ocupa aproximadamente 11 hectares da área total da 

propriedade. 
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2.13 Recursos hídricos  

 A propriedade conta com poço semi-artesiano, com dois reservatórios de 

água, sendo um de 30.000 L, e o outro de 12.000 L de estrutura metálica, que serve 

para utilização das famílias que residem na propriedade, e também para aplicação 

de defensivo agrícola tanto na lavoura de grãos, quanto nos parreirais. 

 O sítio conta com dois rios nas extremidades, de um lado está o rio Marai-ipu, 

do outro lado o ribeirão Aquidabã o qual fornece água à propriedade que é utilizada 

para a irrigação da uva. O bombeamento da água é feito por uma bomba elétrica de 

7,5 cv, que através de uma tubulação de PVC, chega a uma represa com 

capacidade de armazenar um milhão de litros de água. Depois essa água da represa 

através de outra bomba elétrica de 7,5 cv bombeia a mesma aos parreirais. 

 

2.14 Capacidade de uso da terra 

 A avaliação de terras segundo a sua capacidade de uso é um sistema 

qualitativo, voltado no geral para as limitações das terras, a respeito da 

suscetibilidade relativas ao solo, a excesso de água, limitações climáticas e a 

erosão. Segundo Prado (1995), baseia-se nas combinações de efeito do clima, do 

relevo e das características permanentes do solo, que limitam o uso agrícola da terra 

e/ou impõem riscos de degradação pela erosão acelerada. 

  Para determinar a capacidade de uso de cada terra, todos os fatores que 

influem devem ser analisados, e interpretados, e depois serão categorizados em 

grupo, sendo que cada um apresenta classes especificas e subclasses no geral 

(GIBOSHI, 1999). De acordo com Giboshi (1999), os grupos, classes e subclasses 

existentes são: 

 Grupo A: Terras que são cultiváveis, tanto para culturas perenes quanto para 

anuais, pastagens, reflorestamento e preservação ambiental; 

 Classe I: Terras cultiváveis, sem problemas de conservação; 

 Classe II: Terras cultiváveis, com problemas simples de conservação; 

 Classe III: Terras cultiváveis, que apresentam problemas complexos de 

conservação; 
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 Classe IV: Terras cultiváveis, com sérios problemas de conservação 

(apenas ocasionalmente ou em extensão limitada). 

 Grupo B: Terras impróprias para culturas intensivas, mas adaptadas para 

pastagens, reflorestamento e preservação ambiental; 

 Classe V: Terras sem restrição para uso de pastagens, reflorestamento 

e preservação ambiental, sem necessidades especiais de conservação; 

 Classe VI: Terras com restrições moderadas de uso, com problemas 

especiais de conservação; 

 Classe VII: Terras com severas restrições de uso, com problemas 

complexos de conservação. 

 Grupo C: Terras impróprias para culturas perenes, anuais, pastagens, 

reflorestamento, apenas preservação ambiental ou recreação. 

 Classe VII: Terras impróprias para cultivo. 

 As subclasses existentes são: 

 Subclasse E: Limitações pela erosão e/ou risco de erosão; 

 Subclasse S: Limitações relativas ao solo; 

 Subclasse F: Limitações relativas à fertilidade do solo; 

 Subclasse A: Limitações por excesso de água; 

 Subclasse C: Limitações climáticas. 

Desse modo, pode-se dizer que a classificação que melhor representa a maior parte 

(143,9 ha) da terra do sitio Lagoa Grande é grupo A, classe 2 e subclasse C já o 

restante da área (8 há) é classificada como grupo A, classe 3 e subclasse S.  

 

2.15 Topografia  

 A cidade de Marialva é privilegiada com solo fértil, argiloso, regiões de 

declividade suavemente ondulado e ondulado. A propriedade dos irmãos Oizumi, 

fica em uma região onde a maior parte da declividade não ultrapassa 8%, somente 

em um ponto pode chegar à 12%, dando lhe características suavemente ondulado, e 

ondulado, não sendo visto como um tipo preocupante de obstáculo para os cultivos 

da propriedade.  
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 Desta forma, Bertoni e Lombardi Neto (2005) definem a declividade como: 

 0 – 3%→Plano; 

 3 – 8%→Suavemente ondulado; 

 8 – 20%→Ondulado; 

 20 – 45%→Fortemente ondulado; 

 Maior que 45%→Montanhoso. 

De acordo com as medições realizadas com o auxílio de um altímetro, apenas 

um ponto da propriedade apresentou 12 % de declividade. Na Figura 7 encontram-

se os valores máximos de declividade de cada talhão. 

 

Figura 7 - Declividade da propriedade. 

Fonte: Google earth (2017) 

 

2.16 Atividades  

 Os produtores possuem como fonte de renda, a produção de uva com uma 

área de 12 hectares, e a produção de grãos de soja e milho com área equivalente a 

121 hectares, sendo que a propriedade possui área total de 151,9 hectares. O 

senhor Gilberto possui como fonte de renda apenas proventos vindos da agricultura, 

já o senhor Marino, obtém sua renda tanto da agricultura em sociedade com seu 
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irmão quanto das duas empresas das quais é proprietário e administrador, uma de 

irrigação, outra de venda de telas, e outros fins para cultivo protegido, ambas as 

empresas vendem todos os materiais necessários para desenvolver trabalhos nas 

respectivas áreas, e também trabalham com toda a construção do projeto. 

 

2.17 Conservação do solo  

 A conservação do solo é facilmente quebrada por manejo inadequado, como 

uso contínuo e desnecessário de máquinas agrícolas, e também por variações 

climáticas, como a ocorrência frequente de chuvas intensas. Porém há várias 

práticas conservacionistas, dentre elas a construção de terraços e plantio direto para 

se preservar o solo (EPAMIG, 2009). 

Segundo Bertoni e Lombardi Neto (2014), o terraço consiste na junção de 

uma valeta e um camalhão, construídos transversalmente em relação ao declive, 

com intervalos direcionados, com função de conter enxurradas e melhorar a 

infiltração de água no solo. O mesmo pode ser classificado de acordo com a função, 

largura da base e de acordo com sua construção. 

Já o plantio direto significa o não revolvimento do solo, dispensando o uso de 

grades leves, pesadas, arados, subsoladores, escarificadores, entre outros 

implementos, evitando assim a perda do solo, a diminuição na cobertura vegetal e a 

compactação, melhorando a infiltração e diminuindo o impacto de gotas de água, se 

tornando assim umas das melhores práticas agrícolas (CASÃO JUNIOR et al., 

2012). 

 Os proprietários adotaram o sistema de plantio direto a mais de 15 anos na 

propriedade. A mesma não apresenta nenhum problema com erosão, por possuir 

terraços em nível, de base larga, e tipo Nichol’s, ou canal, bem manejados, 

posicionados corretamente respeitando a declividade do terreno, e também a textura 

do solo. 
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2.18 Compactação do solo 

A compactação do solo vem aumentando cada vez mais, principalmente pelo 

uso desenfreado, e inconsequente de maquinários e implementos agrícolas (SILVA 

et al., 2000). As camadas compactadas de áreas agrícolas, e de pastagens podem 

chegar até 20 cm, mas variam de acordo com o preparo do solo. No plantio 

convencional as camadas superiores são quebradas, e muitas vezes transferidas 

para uma maior profundidade. Já no plantio direto, como não ocorre o revolvimento 

do solo, a compactação fica em sua maior parte retida na superfície (REICHERT et 

al., 2007).  

Segundo Torres et al. (1993) os solos são constituídos por partículas de 

tamanhos desiguais, normalmente são mais facilmente compactados, pois as 

partículas menores podem ser encaixadas nos espaços formados entre as partículas 

maiores. 

Quando o solo está compactado, a estrutura está comprometida, a 

resistência, a porosidade total, o número e tamanho dos poros e a aeração são 

afetados (TAYLOR; BRAR, 1991). Por consequência, o desenvolvimento das plantas 

é menor e este fato tem sido atribuído ao impedimento do crescimento radicular, o 

qual resulta em menos solo explorado, menor absorção de água, e nutrientes e, 

deste modo, menor produção das culturas (TORMENA; SILVA; LIBARDI, 1998; 

MEROTTO; GUIMARÃES; STONE; MOREIRA, 2002; BEUTLER; CENTURION, 

2003). 

Os níveis de compactação devem ser medidos e então serão analisados com 

exatidão, como mostra o Quadro 4. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

Quadro 4- Níveis de compactação do solo 

Níveis de Compactação 

do Solo 

 

 

Tipo de solo em função 

do teor de argila 

(Resistência apenetração) Leves 

(abaixo de 20%) 

Médios 

(entre 20% e 

50%) 

Pesados 

(acima de 

50%) 

Nível Tolerável 

 

 

Nível Intermediário 

 

 

Nível Crítico 

Abaixo de 

2000(Kpa) 

 

Entre 2000-

3000(Kpa) 

 

Acima de 3000 

(Kpa) 

Abaixo de 2000 

(Kpa) 

 

Entre 2000 e 

3000 (Kpa) 

 

Acima de 3500 

(Kpa) 

Abaixo de 

2500 (Kpa) 

 

Entre 2500 e 

4000 (Kpa) 

 

Acima de 4000 

(Kpa) 

Fonte: Falker (2015) 
 

Nas medições foi utilizado o penetrômetro modelo PLG1020. A propriedade 

foi dividida em quatro talhões em um total de 30 medidas cada talhão, coletadas em 

zig-zag aleatoriamente, no Quadro 4 pode-se observar como será avaliado os níveis 

de compactação encontrados na propriedade. Na Figura 8, pode ser observado o 

uso do penetrômetro na propriedade, e as Figuras 9, 10, 11, 12 e 13, mostram a 

média individual de cada talhão. 

 

http://www.falker.com.br/images/AMM/AMM_PLG_002/AMM_PLG_002.html
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Figura 8 - Utilização do Penetrômetro na propriedade. 
Fonte: O autor (2017) 

 

 

Figura 9 - Nível de compactação talhão 1. 
Fonte: Penetrômetro PLG 1020 (2017) 
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Figura 10 - Nível de compactação talhão 2. 

Fonte: Penetrômetro PLG 1020 (2017) 
 

 

 

Figura 11 - Nível de compactação talhão 3. 

Fonte: Penetrômetro PLG 1020 (2017) 
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Figura 12 - Nível de compactação talhão 4. 
Fonte: Penetrômetro PLG 1020 (2017) 

 

 

 
Figura 13 - Nível de compactação área uva. 
Fonte: Penetrômetro PLG 1020 (2017) 
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Levando em consideração os gráficos apresentados nas Figuras 9, 10, 11, 12, 

13 e o Quadro 4, pode-se observar que no talhão 1, 2 e 4 houve um nível de 

compactação intermediário, no talhão um, passou de um pouco mais de 3500 Kpa 

em aproximadamente 20 cm de profundidade, já no talhão dois e quatro o nível de 

compactação atingiu um pouco mais de 3000 kpa aos 20 cm de profundidade. O 

talhão 3 apresentou um nível de compactação de um pouco mais de 4000 kpa aos 

20 cm de profundidade, isto traz um nível crítico de compactação, o que pode 

interferir no desenvolvimento da raiz de plantas segundo o Quadro 4. Na área de 

produção de uva houve um nível intermediário de compactação que ultrapassou 

pouco mais de 2500 kpa aos 15 cm de profundidade. Os pontos de coleta foram 

feitos fora de bordaduras, ou lugares que poderiam interferir nos resultados. 

 

2.19 Preço da terra 

 De acordo com pesquisas realizadas pelo Departamento de Economia Rural 

(DERAL, 2016), cada município apresenta a  média de preço em relação ao hectare 

de terra, servindo apenas de base, porque o mesmo pode variar de acordo com as 

características presentes na propriedade como, fertilidade do solo, localização, 

topografia, hidrografia, vias de acesso, ao tamanho e a varias outras características.  

 Segundo DERAL (2016), a propriedade estaria valendo em média 

R$50.000,00 por hectare, entretanto, pesquisas de campo realizadas na região, a 

média paga pelos produtores gira em torno de R$ 103.000,00 por hectare.  

 

2.20 Fertilidade do solo 

 Para um bom levantamento do resultado da fertilidade do solo foram 

realizadas análises químicas. Em uma profundidade de 0 a 20 cm, e em zig-zag, 

foram coletadas 25 amostras simples por talhão, as mesmas foram misturadas, e 

formaram apenas uma amostra composta por talhão. Os resultados das análises 

químicas encontram-se na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Resultados da análise química do solo 

Elementos Talhão 1 Talhão 2 Talhão 3 Talhão 4 Uva 

pH em CaCl2 

pH em H2O 

M.O (g/dm³) 

P (mg/dm³) 

K (cmol/dm³) 

Ca (cmol/dm³) 

Mg (cmol/dm³) 

H+Al(cmol/dm³) 

Al (cmol/dm³) 

SB (cmol/dm³) 

CTC (cmol/dm³) 

V% 

Cu (mg/dm³) 

Zn (mg/dm³) 

Fe (mg/dm³) 

Mn (mg/dm³) 

Na (mg/dm³) 

5,70 

6,50 

21,97 

3,77 

0,45 

8,18 

1,96 

4,12 

0,00 

10,58 

14,70 

71,97 

27,86 

11,71 

32,46 

99,46 

8,44 

5,60 

6,30 

24,23 

2,99 

0,42 

9,53 

2,12 

4,44 

0,00 

12,06 

16,50 

73,10 

26,68 

13,12 

22,96 

85,83 

9,22 

5,20 

5,80 

26,49 

4,28 

0,55 

6,97 

2,55 

5,15 

0,00 

10,06 

15,21 

66,15 

43,17 

11,00 

115,30 

114,30 

5,11 

5,30 

6,00 

21,00 

3,94 

0,36 

6,58 

1,95 

5,15 

0,00 

8,89 

14,04 

63,31 

21,60 

9,15 

33,50 

84,83 

6,99 

5,40 

6,10 

21,49 

6,78 

0,81 

6,18 

2,63 

4,28 

0,00 

9,62 

13,90 

69,21 

- 

- 

- 

- 

- 

Saturação do 

complexo de troca 

K % 

Ca % 

Mg % 

Al % 

H % 

 

 

3,06 

55,61 

13,30 

0,00 

28,03 

 

 

2,54 

57,73 

12,82 

0,00 

26,90 

 

 

3,61 

45,80 

16,73 

0,00 

33,85 

 

 

2,56 

46,85 

13,90 

0,00 

36,69 

 

 

5,83 

44,45 

18,93 

0,00 

30,79 

Fonte: Laboratório Rural de Maringá (2017) 

 

 Analisando os resultados da Tabela 1, é possível avaliar e estabelecer as 

medidas que são necessárias para manter um bom nível de fertilidade no solo. Para 

esclarecer os resultados foi utilizada a apostila Tecnologias de Produção de Soja – 

Região Central do Brasil (2011).  

 pH: De acordo com as análises de solo apenas os talhões 3 e 4 estão abaixo 

do ideal, necessitando de aplicação de corretivos de acidez como por 

exemplo o calcário, para que esses valores cheguem no ideal. 

 Matéria orgânica: Todos os talhões e a área da uva estão com os níveis 

médios de matéria orgânica no solo. 
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 Fósforo: Os níveis de P no solo estão em concentrações baixas nos quatros 

talhões, somente o solo da uva encontra-se em nível mediano, fazendo-se 

necessário o uso de adubo fosfatado. 

 Potássio: Os valores de K de todas as análises estão em níveis altos, não 

necessitando de correção.   

 Cálcio: Os resultados obtidos nas análises quantificam os valores de cálcio 

como satisfatório.   

 Magnésio: Todas as análises apresentam Mg em níveis altos.   

 Alumínio: Os valores de Al no solo são nulos. 

 Capacidade de Troca catiônica: Os níveis de CTC encontram altos em todas 

as análises. 

 Saturação de Bases: Apenas os talhões 1 e 2 estão em níveis superiores a 

70% de V%, sendo isentos de aplicação de corretivos, já os talhões 3 e 4 e 

também a área da uva deve ser feita a aplicação de calcário para efetuar a 

correção. 

 Micronutrientes: Os micronutrientes encontram-se em níveis aceitáveis.  

De acordo com os resultados apresentados o Sitio Lagoa Grande possui um 

solo agricultável com a maioria dos nutrientes em níveis satisfatório. 

 

2.21 Classificação do solo  

 Na propriedade dos irmãos Oizumi foram encontrados três diferentes tipos de 

solo. Foi realizado a abertura de quatro trincheiras de 0 à 1 metro de profundidade, 

onde foram coletadas duas amostras de solo em cada trincheira, uma do horizonte A 

em profundidade de 0,2 metros para a realização da análise granulométrica, e a 

outra coleta foi realizada no horizonte B, a 1 metro de profundidade para efetuar 

análise granulométrica e química (macronutrientes). 

 Na Tabela 2, podem ser observados os resultados das análises 

granulométrica e química do solo de cada trincheira.  
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Tabela 2 - Resultado da análise granulométrica e química de solo 

Granulométrica  Trincheira 1 Trincheira 2 Trincheira 3 Trincheira 4 

Horizonte A 

Total de areia % 

Silte % 

Argila % 

Classe textural 

22,00 

12,00 

66,00 

Muito argiloso 

22,00 

14,00 

64,00 

Muito argiloso 

22,00 

12,00 

66,00 

Muito argiloso 

22,00 

12,00 

66,00 

Muito argiloso 

Horizonte B 

Total de areia % 

Silte % 

Argila % 

Classe textural 

22,00 

12,00 

66,00 

Muito argiloso 

32,00 

12,00 

56,00 

Argila  

36,00 

6,00 

58,00 

Argila  

22,00 

14,00 

64,00 

Muito argiloso 

Química 

Horizonte B 

Saturação de 

bases (V%) 

64,73 

 

83,09 

 

78,09 

 

69,89 

 

 Fonte: Laboratório Rural de Maringá (2017) 

 

Seguindo os parâmetros descritos por SANTOS et al. (2013), pode-se 

classificar o solo da propriedade observando os resultados da Tabela 2 e analisando 

a estrutura, coloração e teor de argila do solo de cada trincheira. O solo da trincheira 

1 é um Nitossolo Vermelho Eutrófico, esta conclusão foi obtida pelo manuseio dos 

torrões, onde os mesmos quando pressionados não pulverizavam, o que é 

característico da estrutura firme dos Nitossolos  e apresentava cerosidade durante a 

classificação prática, além da textura muito argilosa, características de um Nitossolo. 

E, quanto aos materiais minerais que o constituem, apresentam saturação de bases 

acima de 60% que lhe dá característica de Eutrófico. A coloração foi obtida ao se 

comparar amostras do solo com a carta de Munsell. 

Já em outros dois locais distintos da propriedade foram abertas mais duas 

trincheiras (trincheiras 2 e 3), onde foi possível verificar diferença entre o horizonte A 

e B, que nas camadas mais superficiais apresentavam maiores concentrações de 

argila e pouca decomposição de rochas, o que já era diferente no horizonte B que 

apresentaram menores concentrações de argila (Tabela 2) e grandes quantidades 



45 
 

de rochas se decompondo, estas esfarelavam-se facilmente com a mão conforme 

eram pressionadas, chegando na conclusão que nestas trincheiras encontrava-se 

um Cambissolo Háplico Ta Eutrófico. 

 O solo da trincheira 4 é um Latossolo Vermelho Eutrófico, classificado devido 

a realização da abertura da trincheira e análises químicas e físicas dos horizontes. 

Na classificação prática analisou-se um torrão deste solo e conforme o mesmo era 

pressionado este pulverizava, mostrava-se como um solo profundo. Em análise 

química o solo apresentou uma saturação de bases acima de 60%, dando lhe 

características de Eutrófico. 

 

2.22 Análise de água  

 A água é um recurso de valores inestimáveis à sobrevivência humana e, a 

mesma pode ser utilizada de diversas formas, como no abastecimento público e 

industrial, a irrigação agrícola, a produção de energia elétrica e as atividades de 

lazer e recreação (OLIVEIRA et al., 2017). 

 Desta forma, torna-se necessário ter informações relacionadas à qualidade da 

água, para melhorar o conhecimento em relação à mesma, para adequá-la ao 

consumo humano e outras atividades a serem desenvolvidas.   

 Na propriedade dos Irmãos Oizumi, foi feita a análise bacteriológica e físico-

química da água do poço semi-artesiano, a qual é utilizada para consumo humano, e 

pulverização de agrotóxico tanto na área de produção de grãos como na de uva. 

Também foi realizada a análise físico-química da água do ribeirão Aquidabã que é 

utilizada para irrigação da produção de uva. Nas Figuras 14, 15 e 16 encontram-se 

os respectivos resultados das análises realizadas. 
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Figura 14 - Análise Bacteriológica da água. 

Fonte: Laboratório de qualidade de água e controle de poluição – UEM, (2017) 
 

 

 
Figura 15 - Análise físico-química da água. 
Fonte: Laboratório de qualidade de água e controle de poluição – UEM, (2017) 
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Figura 16 - Análise físico-química da água. 
Fonte: Laboratório de qualidade de água e controle de poluição – UEM, (2017) 
 

Segundo os resultados apresentados na Figura 14, a água que é utilizada 

para consumo humano não possui padrões de potabilidade adequados de acordo 

com a portaria do Ministério da Saúde, tornando-se inadequada.  Já na Figura 15, há 

o resultado da análise físico-química da água que é usada para pulverização, que 

segundo Kissmann (1997) e Conceição (2003), os produtos fitossanitários têm maior 

eficiência quando as caldas são ácidas, com pH entre 4,0 e 7,0, sendo necessária a 

correção do pH em alguns casos. 

 Em relação à Figura 16, de acordo com Almeida (2010) a água é classificada 

como medianamente dura, não possuindo restrições para o uso na irrigação da 

propriedade. 

 

2.23 Clima 

Marialva está a uma altitude de 670 metros em relação ao nível do mar, com 

latitude 23 º 29 ' 06 '' sul e longitude 51 º 47 ' 30 '' oeste (IPARDES, 2017). Segundo 

o site oficial da prefeitura de Marialva (2010), a cidade conta com clima Subtropical 

Úmido, com temperatura Mesotérmica, verões quentes com tendência de 
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concentração das chuvas. Há ocorrência de geadas leves entre os meses de maio a 

agosto, sendo este período caracterizado por baixa precipitação, média 

pluviométrica de 1.500 mm/ano, com maiores índices nos meses de novembro, 

dezembro e janeiro. 

No ciclo da soja na safra 2016/2017, o bom índice pluviométrico garantiu boa 

produção e não influencio na época de colheita, e, o milho safrinha 2017, também 

contou com clima favorável, contudo, a alta pluviosidade não favoreceu a cultura da 

uva, trazendo perdas de produtividade devido ao excesso de água.  

No Quadro 5, encontra-se uma análise dos últimos anos que apontaram 

registros de ocorrência de geadas na região de Maringá, e, nas figuras 17 e 18, 

encontram-se os valores em relação a precipitação (mm), e temperatura (ºC) 

respectivamente.  

Quadro 5 - Registros de geadas na região de Maringá – Paraná. 

Ano com ocorrência de 
geada 

Dia/Mês Totais de dias de geada por 
ano 

2000 13/07 
14/07 
17/07 
18/07 
20/07 
21/07 
24/07 
25/07 

 
 
 
08 

2001 21/06 
22/06 
29/07 

 
03 
 

2002 09/07 
03/09 

 
02 

2004 14/06 
01/08 

 
02 

2007 27/07 01 

2009 03/07 01 

2011 28/06 01 

2013 24/07 
25/07 
28/08 

 
03 

2015 27/07 01 

2016 12/06 
13/06 
18/07 

 
03 

*Foram citados apenas os anos que ocorreram incidências de geadas, nos últimos 20 anos. 
Fonte: Estação climatológica da Universidade Estadual de Maringá (2017)  
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Precipitação (mm) 

     Milímetros. 

             ↓ 

 
Figura 17 - Médias mensais de precipitação dos últimos vinte anos 
observados. 
Fonte: Estação climatológica Principal de Maringá (ECPM) 
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Temperatura (°C) 

              Temperatura(°C) 

                       ↓ 

 

Figura 18- Médias mensais de temperatura dos últimos vinte anos 
observados. 
Fonte: Estação climatológica Principal de Maringá (ECPM) 

 
 

Para Heinemann et al. (2001), a cultura do milho é altamente exigente em 

relação a disponibilidade de água. Vários estudos mostram como a seca influência a 

cultura em cada fase do ciclo. Em primeiro instante, a seca pode reduzir a 

germinação das sementes; e também a redução da área foliar devido à falta de água 

(YAN et al., 2016). Em um segundo, ocorre à diminuição do tempo de duração da 

folha, afetando por consequência, a fotossíntese. Por fim, no enchimento do grão, a 

falta de água reduz o suprimento de assimilados, levando a perda no peso do grão 

(ARAUS et al., 2012). 

 Na cultura da soja, a água é indispensável em duas fases de 

desenvolvimento: germinação-emergência e floração-enchimento. No primeiro 

período, tanto o excesso quanto a falta de água influenciam a uniformidade das 

sementes. A necessidade da cultura em relação à água aumenta em cada fase de 
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desenvolvimento, atingindo o máximo desenvolvimento no segundo período, essas 

variações hídricas geram na planta alterações fisiológicas, fechamento estomático, 

enrolamento e queda das folhas, abortamento das vagens e por fim alteram o 

rendimento dos grãos (EMBRAPA SOJA, 2010). 

 Em ambas as culturas, os produtores realizam o plantio em épocas que 

concedam níveis de temperatura e precipitação adequados, fazendo com que 

ambas tenham bom rendimento e garantam lucros na produção.  

 

 

2.24 Tratos culturais da cultura da soja 

 

2.24.1 Dessecação para o plantio da soja  

 Em meados do mês de setembro os produtores realizaram a dessecação das 

plantas invasoras, através do uso do herbicida Round up Ultra na dosagem de 2 

kg.ha¹, em pós-emergente e também o herbicida Heat na dosagem de 0,070 kg.ha-¹, 

em pós-emergente com o incremento de 1,2 L.ha-¹, de Nimbus (óleo mineral). Os 

produtos foram utilizados para controle de plantas invasoras como buva, corda-de-

viola, picão-preto, dentre outras plantas invasoras que poderiam trazer danos 

posteriormente.  

 

2.24.2 Tratamento de semente da soja  

 Os produtores utilizaram nos plantios somente matérias certificados, de boa 

procedência, com boa porcentagem de germinação, e com outras características 

que atendiam suas necessidades. Os materiais adquiridos chegaram à propriedade 

tratados com fungicida, e inseticida. 

 

 

 



52 
 

2.24.3 Inoculação de sementes da soja  

 Os produtores utilizam a prática de inoculação a mais de quinze anos desde 

que começaram a adotar o plantio direto na propriedade. Para a realização do 

plantio de 2016 eles utilizaram o inoculante da BASF, chamado Gelfix 5 na dosagem 

de 100 mL para cada 50 kg de sementes, sendo que este tratamento foi feito 

somente no dia do plantio. 

 

2.24.4 Plantio da soja  

 Na propriedade o plantio começou por volta do dia 20 de setembro de acordo 

com a ocorrência das chuvas, sendo que este foi realizado por Gilberto um dos 

donos da propriedade. 

 Para a realização do plantio 2016/2017, os produtores utilizaram várias 

variedades de sementes entre elas; Potência da Brasmax, M 6210 IPRO da Monsoy, 

Garra IPRO da Brasmax e DM 6563 RSF IPRO da Dom Mario. No plantio as 

sementes ficaram em profundidade de aproximadamente 0,03 m, logo abaixo destas 

foi alocado o fertilizante 02-13-09 da Timac Agro, na dosagem de 227 kg.ha-¹. O 

plantio foi efetuado com uma média de 12 sementes por metro linear, com 

espaçamento entre linhas de 0, 45 m, que totalizam aproximadamente 266.666 

plantas por hectare.  

 

2.24.5 Manejo das plantas invasoras da soja 

 Após a cultura ter emergido com cerca de 20 a 30 dias, iniciou o controle das 

plantas invasoras na área da soja. Foi utilizado para o controle dessas plantas o 

herbicida Round up Ultra na dosagem de 2 kg.ha-¹, juntamente com outro herbicida 

com o nome comercial de Poquer na dosagem de 0,8 L.ha-¹, foi adicionado também 

na calda o Nimbus (óleo Mineral) na dosagem de 1,2 L.ha-¹. A aplicação ajudou a 

controlar Capim-colchão, Capim-carrapicho, Capim-pé-de-galinha, Milho voluntário, 

e outras plantas invasoras. As dosagens foram realizadas de acordo com a 

recomendação do fabricante. 
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 Também foram feitas capinas manuais das plantas invasoras que resistiram 

ao herbicida, esta capina é realizada na maioria das vezes pela mãe dos 

proprietários Senhora Mitue e também pela esposa de Gilberto Senhora Olga, a 

planta que é mais encontrada nessa capina é o Capim Amargoso. 

 

2.24.6 Controle de doenças e pragas da soja  

 A primeira aplicação de fungicida foi realizada por volta dos 45 dias após a 

emergência da soja, de forma preventiva onde o produtor utilizou o produto Fox com 

uma dosagem de 0,4 L.ha-¹. Também foi realizada outra aplicação preventiva do 

fungicida Orkestra na dosagem de 0,290L.ha-¹, no estádio fenológico R3 (início da 

formação da vagem), juntamente com esta segunda aplicação de fungicida foi 

introduzido um inseticida para controle de percevejos na área, onde foi utilizado o 

produto Connect na dosagem de 1 L.ha-¹. Tanto na primeira como na segunda 

aplicação foi adicionado o adjuvante Nimbus (óleo mineral) na dosagem de 1,2 litros 

por hectare. 

 

2.24.7 Dessecação da soja para a colheita  

 Com três dias a uma semana antes da colheita o produtor realizou-se a 

dessecação da soja com Gramoxone200 na dosagem de 2 L.ha-¹, para antecipar a 

colheita e dessecar as plantas invasoras. Junto à calda também foi adicionado o 

inseticida Engeo pleno na dosagem de 0,2 L.ha-¹, para controle de percevejo, com 

isso estas pragas não prejudicaram o desenvolvimento inicial do milho safrinha. 

 

2.24.8 Colheita da soja  

 Sempre que se aproxima a época de colheita, os produtores utilizam o critério 

de análise de umidade dos grãos. Para realizar uma amostra os produtores coletam 

os grãos de vários pontos da lavoura e levam até a Cooperativa Integrada de 

Marialva - PR, para realizar a analise de umidade das amostras. Se a umidade 

estiver por volta dos 18%, eles iniciam a colheita. Para realizar a atividade eles 
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utilizam as duas colhedoras da propriedade e fretam caminhões para escoar a 

produção até a cooperativa. 

 

2.24.9 Mistura de tanque  

A mistura em tanque de agrotóxicos, ou afins propicia redução de custos, do 

número de aplicações, de combustível e de água, menor compactação do solo, 

menor tempo de exposição do trabalhador rural ao agrotóxico e melhor manejo e 

prevenção da resistência de pragas (GAZZIERO, 2015). 

De acordo com a AENDA (2011), a mistura de tanque não é proibida, e pode 

ser praticada pelo produtor, sob sua responsabilidade. Contudo, mesmo não sendo 

proibida, a mesma não pode ser prescrito em uma receita agronômica, cada produto 

deve ser utilizado de acordo com seu rótulo e bula, conforme estabelece o Decreto 

4.074/02 (BRASIL. 2002). Segundo Gazziero (2015) a mistura em tanque pode 

resultar em efeitos sinérgico, aditivo ou antagônico em relação ao efeito de cada 

produto fitossanitário utilizado isoladamente. 

Devido esse efeito aconselha-se antes de qualquer mistura, saber se existe 

incompatibilidade entres os produtos que serão usados na mesma aplicação, no sítio 

Lagoa Grande os produtores realizam a mistura de tanque, utilizam apenas produtos 

que não sofrem nenhum efeito uns sobre os outros, de acordo com os rótulos dos 

mesmos. 

 

2.25 Tratos culturais da cultura do milho safrinha  

 

2.25.1 Tratamento de semente do milho 

 As sementes adquiridas pelos proprietários são todas certificadas de boa 

procedência. Estas foram tratadas na propriedade com o inseticida Cropstar 

(imidacloprido + tiodicarbe), na dosagem de 0, 02 L do produto para cada um kg de 

semente. O produto proporciona uma proteção contra percevejos barriga verde, nos 

primeiros dias de emergência da cultura do milho.  
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2.25.2 Plantio do milho  

 O plantio do milho foi iniciado por volta de 15 de fevereiro, onde foi utilizado o 

espaçamento de 0,45 m entre linhas e aproximadamente 0,33 m entre plantas (3 por 

metro), as sementes ficaram em uma profundidade de 0,03 a 0,04 m. Logo abaixo e 

ao lado da semente foi alocado o fertilizante de formulação 08-12-09 da Timac Agro 

onde foi adicionado na dosagem de 248 kg.ha-¹. 

 As sementes de milho semeadas na safra 2017 foram de duas variedades 

diferentes, que foram estas: 9010 da Agroceres e 1661 da Agroeste, ambas com a 

tecnologia VT PRO que proporciona resistência a lagartas. Estas sementes não 

eram resistentes ao glifosato. 

 

2.25.3 Cobertura Nitrogenada no milho 

 Logo após o inicio da emergência do milho o produtor já iniciou a cobertura 

nitrogenada no milho com Sulfammo MeTa da Timac na dosagem de 83 kg.ha-¹. 

Esta fonte de nitrogênio permite mais eficiência de trabalho nas operações de 

cobertura e melhor aproveitamento do fertilizante pela planta, devido a este não se 

perder por volatilização. 

 

2.25.4 Controle de plantas invasoras no milho 

Uma semana depois da emergência das plantas de milho foi realizado o 

controle de plantas invasoras na lavoura, onde foi utilizado o herbicida Primóleo na 

dosagem de 3 L.ha-¹. O herbicida conseguiu controlar bem as plantas invasoras na 

área, como picão-preto, corda-de-viola, soja tigüera entre outras. 

 Na propriedade também foi feita capina manual das plantas invasoras que 

resistiram ao herbicida, esta capina é realizada na maioria das vezes pela mãe dos 

proprietários Senhora Mitue e também pela esposa de Gilberto Senhora Olga, a 

planta que é mais encontrada nessa capina é o Capim Amargoso. 
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2.25.5 Controle de pragas e doença 

 Os produtores realizaram o primeiro controle de pragas (percevejo barriga 

verde) logo que as plantas de milho iniciaram a emergência, foi utilizado na 

aplicação o inseticida Galil SC na dosagem de 0,4 L.ha-¹. A segunda aplicação de 

inseticida foi feita 4 a 5 dias após o primeiro controle, nesta aplicação foi utilizado 

novamente o mesmo inseticida na mesma dosagem (Galil SC na dosagem de 0,4 

L.ha-¹), essa aplicação foi realizada juntamente com o controle das plantas 

invasoras (herbicida Primóleo na dosagem de 3 L.ha-¹). Foi feito na fase de pré-

pendoamento uma aplicação aérea com o uso de avião, que utilizou os seguintes 

produtos; regulador de pHFultec na dosagem de 0,05 L para cada 100 L de água, 

dois fungicidas que foram o Helmstar Plus na dosagem de 0,4 L.ha-¹ e o Unizeb 

Gold na dosagem de 1,5 kg.ha-¹, também foi utilizado na aplicação o inseticida 

Incrível na dosagem de 0,2 L.ha-¹ para controle de pulgão e por fim o incremento de 

um adjuvante (óleo mineral) Nimbus na dosagem de 0,5 L para cada 100 Litros de 

calda. 

 

2.25.6 Colheita do milho 

 Próximo ao início de colheita, os produtores utilizam os critérios de analise a 

umidade dos grãos. Para realizar uma amostra os produtores coletam espigas de 

vários pontos da lavoura retiram os grãos destas e levam até a cooperativa 

integrada de Marialva – PR, para realizar a análise de umidade das amostras. Se a 

umidade estiver por volta de 24 a 25%, eles iniciam a colheita. Para a realização da 

atividade os donos da propriedade se utilizam de duas colhedoras da propriedade, e 

fretam caminhões para escoar a produção até a cooperativa. 
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2.26 Tratos culturais da cultura da uva nas duas safras 

 

2.26.1 Tratos culturais 

 Na propriedade são feitas duas podas por ano na cultura da uva, que são a 

poda curta e a poda longa. A poda curta é realizada nos meses de junho a agosto, 

quando não há mais risco de geada, onde são deixadas normalmente 6 gemas por 

ramo. Já a poda longa é realizada entre meados de novembro a fevereiro, deixando 

aproximadamente 11 gemas por ramo. Após a realização de ambas as podas é 

aplicado manualmente em todos os ramos podados um regulador de crescimento 

(Dormex). Quando os ramos começam a brotar faz-se necessário a realização de 

uma seleção dos melhores brotos, depois é realizada a grampeação localizada 

destes, para que se desenvolvam no local correto. São realizadas também três 

desbrota de brotos indesejados, que são realizadas desde a primeira até a última 

grampeação. Quando os cachos estão com 35 dias é feito um desbaste das bagas 

em excesso, após este processo é realizado novamente outra grampeação dos 

ramos. Aproximadamente uma semana antes da floração é feito o desponte dos 

brotos principais (ramos), para que os mesmos cessem seus crescimentos. 

 

2.26.2 Controle de doenças e pragas  

 Após 20 a 25 dias de brotação dos ramos, já se iniciam as aplicações de 

defensivos agrícolas que são constituídas por calda bordalesa, fungicidas, 

fertilizantes foliares e inseticidas. São realizadas diversas pulverização durante o 

ano e podem chegar a 220 entre a produção de época normal e temporã. Na 

produção de época normal são realizadas aproximadamente 70 pulverizações 

durante a safra, já na produção da safra temporã as pulverizações são realizadas 

com maior frequência e podem chegar a 150 durante a safra.  

 Os produtos, e as dosagens dos defensivos agrícolas utilizados são diversos 

(as), dentre eles, o regulador de crescimento Dormex, na dosagem de um litro do 

produto em dezessete litros de água, onde é consumido aproximadamente 3 L.ha-¹ 

do produto, adubos foliares como o Yogen nº 2 na dosagem de 12,5 L.ha-¹, Ácido 
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Bórico na dosagem de 2,6 kg.ha-¹, Sulfato de Magnésio na dosagem de 25,5kg.ha-¹, 

Molibdênio na dosagem de 2,5 L.ha-¹, Fosfito na dosagem de 12,5 L.ha-¹, os 

diversos inseticidas como o Provado 200 SC na dosagem de 0,5 L.ha-¹, Vertimec 18 

EC na dosagem de 0,09 L/100 L de água, Mustang 350 EC na dosagem de 0,01428 

L / 100L de água, Talstar 100 EC na dosagem de 0,05 L / 100L de água, Marshal 

400 SC na dosagem de 0,01 L/100 L de água, Dicarzol 500 SP na dosagem de 0,1 

kg/100 L de água, também foi utilizado vários fungicidas como o Dithane NT na 

dosagem de 0,35 kg/100 L de água, Academic na dosagem de 0,25 kg/100 L de 

água, Score na dosagem de 0,012 L/100 L de água, Cercobin 700 WP na dosagem 

de 0,07 kg/100 L de água, Cabrio Top na dosagem de 2 kg.ha-¹, Galben-M na 

dosagem de 0,2 kg/100 L de água, Forum na dosagem de 0,5 kg.ha-¹, Aliette na 

dosagem de 0,25 kg/100 L de água, Rovral na dosagem de 0,2 kg/100 L de água, 

Captan 500 WP na dosagem de 0,24 kg/100 L de água. 

 Ambos os produtos aplicados em sua maioria foram utilizados várias vezes 

durante a produção normal, e a temporã. 

 

2.26.3 Controle das plantas invasoras na cultura da uva. 

 O controle das plantas invasoras foi realizado com roçadeira acoplada ao 

trator, e também por roçadeiras manuais, durante todo ano são feitos cerca de 8 

roçadas dependendo do desenvolvimento das plantas invasoras. 

 Na área de cultivo são encontradas plantas invasoras como, por exemplo, 

capim napier, grama curitibana e capim amargoso, estas plantas além de trazer 

material orgânico ao solo entre outros benefícios, também servem para proteger 

inimigos naturais como a tesourinha, que controlam os ácaros nos parreirais. 

 

2.27 Custo de produção  

 Segundo os proprietários, os mesmos possuem a listagem de todas as 

despesas geradas na propriedade, tendo assim um melhor controle dos custos de 

produção. 
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 Foram obtidas sete tabelas de acordo com os insumos que foram adquiridos 

para a produção de 121 hectares de grãos na safrinha e na safra 2016/17 e 12 

hectares de uva nas Cooperativas Integrada e Domene onde os produtores realizam 

as compras. A Tabela 3 e o Quadro 6 referem-se respectivamente aos custos de 

insumos na produção da cultura da soja e custos de operações realizadas na 

cultura, já a Tabela 4 e o Quadro 7 dizem respeito aos custos de produção do milho 

safrinha e custos de operações realizadas na cultura, e as Tabelas 5, 6 e o Quadro 8 

mostram as relações de custos na produção da uva nas duas safras (normal e 

temporã), e os custos de operações realizadas na mesma, respectivamente. Em 

ambos os quadros foram inclusos outros custos referente a maquinários utilizados 

desde o plantio, até a entrega da produção na cooperativa.  

 

Tabela 3 - Custos de insumos na produção da soja 

Produto 

Roundup Ultra (herbicida) 

Heat (herbicida) 

Poquer (herbicida) 

Gramoxone (herbicida) 

Nimbus (adjuvante) 

Fox (fungicida) 

Orkestra(fungicida) 

Connect (inseticida) 

Engeopleno (inseticida) 

Gelfix (inoculante) 

Sementes (soja) 

Fertilizante 02-13-09 

Quantidade em 121 hectares 

484 kg 

8,47 kg 

96,8 L 

242 L 

435,6 L 

48,4 L 

35,09 L 

121 L 

24,2 L 

9,6 L 

4.800 kg 

27.467 kg 

Valor total em R$ 

8.712,00 

6.364,60 

10.744,80 

4.840,00 

7.143,80 

4.114,00 

3.859,90 

5.687,00 

5.687,00 

282,24 

43.200,00 

58.504,71 

Valor total  159.140,05 

Custo por hectare  1.315,20 

Fonte: Levantamento a campo (2017) 
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Quadro 6 - Custos de operações realizadas na cultura da soja 

Descrição  Especificações  Valor da 

Operação  

Quantidade x 

Total  

Valor Total 

R$ 

A - 

Operações 

    

A.1. 

Pulverizações  

 

Pulverizações  

 

 

Trator Massey 

Ferguson 265 + 

Pulverizador  

 

 

 

11 

reais/hectare 

 

 

 

5 aplicações x 

121hectares 

 

 

 

6.655,00 

A.2. Plantio 

direto  

 

Plantio  

 

 

Trator Case + 

semeadora e 

adubadora Plant 

Center 

 

 

 

72 

reais/hectare  

 

 

 

1 x 121 

hectares  

 

 

 

8.712,00 

A.3. Colheita 

e Transporte  

 

Colheita  

 

 

 

 

Transporte  

 

 

Colhedoras de 

grãos  

New Holland 

8040 e TC 57 

 

 

Caminhão 

(fretado) 

 

 

 

90 

reais/hectare  

 

 

 

1,10 reais/saca 

x 73,5 

produção 

média 

/hectare=80,85 

reais/hectare 

 

 

 

1 x 121 

hectares  

 

 

 

121 hectares  

 

 

 

10.890,00 

 

 

 

 

9.782,85 

Subtotal A    36.039,85 

Custo Total + 

Insumos 

    

195.179,90 

Custo Total 

por hectare  

    

1.613,05 

Fonte: Levantamento a campo (2017) 
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Tabela 4 - Custos de insumos na produção do milho safrinha 

Produto 

 

Cropstar (inseticida) 

Sementes (milho) 

Fertilizante 08-12-09 

Fertilizante (nitrogênio) 

Primóleo (herbicida) 

Galil (inseticida) 

Quantidade em 121 

hectares 

2,42 L 

2.250 kg 

30.008,00 kg 

10.043,00 kg 

363 L 

96,8 L 

Valor total em R$ 

 

532,40 

56.250,00 

58.155,50 

18.077,40 

5.445,00 

11.422,40 

Valor total  149.882,70 

Custo por hectare  1.238,70 

Fonte: Levantamento a campo (2017) 
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Quadro 7 - Custos de operações realizadas na cultura do milho safrinha 

Descrição  Especificações  Valor da 

Operação  

Quantidade 

x Total  

Valor 

Total R$ 

A - 

Operações 

    

A.1. 

Pulverizações  

 

 

Pulverizações  

 

 

Trator Massey 

Ferguson 265 + 

Pulverizador  

 

 

Pulverização 

área  

 

 

 

11 reais/hectare 

 

 

 

51,65 

reais/hectare  

 

 

2 aplicações 

x 

121 hectares 

 

 

1aplicaçãox 

121 hectares  

 

 

 

2.662,00 

 

 

 

 

6.249,65 

A.2. Plantio 

direto  

 

Plantio  

 

Trator Case + 

semeadora e 

adubadora Plant 

Center 

 

 

72 reais/hectare  

 

 

1 x 121 

hectares  

 

 

8.712,00 

A.3. Colheita 

e Transporte  

 

Colheita  

 

 

 

 

Transporte  

 

 

Colhedoras de 

grãos  

New Holland 

8040 e TC 57 

 

 

Caminhão 

(fretado) 

 

 

 

90 reais/hectare  

 

 

 

 

0,80 reais/saca 

x 

115,7produção 

média /hectare= 

92,56reais/ 

Hectare 

 

 

 

1 x 121 

hectares  

 

 

 

1x121 

hectares  

 

 

 

10.890,00 

 

 

 

 

11.119,76 

Subtotal A    39.633,41 

Custo Total + 

Insumos 

   189.516,11 

Custo Total 

por hectare  

   1.566,25 

Fonte: Levantamento a campo (2017) 
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Tabela 5 - Custos de insumos na produção da safra normal de uva 

Produto 

 

Dormex (estimulante de brotação) 

Fertilizante 20-05-20 

Yogen nº2 (adubo foliar) 

Ácido bórico (adubo foliar) 

Sulf. De Magnésio (adubo foliar) 

Molibidênio (adubo foliar) 

Fosfito (adubo foliar) 

Provado (inseticida) 

Vertimec (inseticida) 

Mustang (inseticida) 

Talstar (inseticida) 

Marshal (inseticida) 

Dicarzol (inseticida) 

Dithane (fungicida) 

Academic (fungicida) 

Score (fungicida) 

Cercobin (fungicida) 

Cabrio Top (fungicida) 

Galben (fungicida) 

Forum (fungicida) 

Aliette (fungicida) 

Rovral (fungicida) 

Captan (fungicida) 

Fita (outros) 

Grampo (outros) 

Sulfato de Cobre (outros) 

Cal (outros) 

Kocide (outros) 

Esterco de gado (adubo orgânico) 

Torta de mamona (adubo 

orgânico) 

Sulfato de cálcio (fertilizante) 

Cloreto de potássio (fertilizante) 

Quantidade em 

12 hectares 

25 L 

10.800 kg 

150 L 

31,2 L 

306 L 

30 L 

150 L 

9 L 

10,2 L 

3,6 L 

9 L 

12 L 

16,2 L 

300 kg 

102 kg 

6 kg 

23,4 kg 

84 kg 

42 kg 

8,4 kg 

84 kg 

12 kg 

72 kg 

1.100 un. 

78.000 un. 

108 kg 

108 kg 

180 kg 

200.000 kg 

10.000 kg 

 

2.667 kg 

1.333 kg 

Valor total em R$ 

 

2.875,00 

15.660,00 

3.300,00 

168,48 

596,70 

3.240,00 

3.825,00 

702,00 

918,00 

338,40 

855,00 

816,00 

4.860,00 

7.800,00 

3.417,00 

1.260,00 

982,80 

5.460,00 

2.730,00 

2.856,00 

7.980,00 

1.560,00 

2.520,00 

1.782,00 

1.170,00 

1.404,00 

108,00 

7.920,00 

17.000,00 

20.000,00 

 

4.375,95 

2.241,75 

Valor total  130.722,08 

Custo por hectare  10.893,50 

Fonte: Levantamento a campo, 2017 
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Tabela 6 - Custos de insumos na produção da safra de uva temporã 

 Fonte: Levantamento a campo (2017) 

 

 

 

 

 

 

Produto Quantidade em 

12 hectares 

Valor total em R$ 

 

Dormex (estimulante de brotação) 

Fertilizante 20-05-20 

Yogen nº2 (adubo foliar) 

Ácido bórico (adubo foliar) 

Sulf. De Magnésio (adubo foliar) 

Molibidênio (adubo foliar) 

Fosfito (adubo foliar) 

Provado (inseticida) 

Vertimec (inseticida) 

Mustang (inseticida) 

Talstar (inseticida) 

Marshal (inseticida) 

Dicarzol (inseticida) 

Dithane (fungicida) 

Academic (fungicida) 

Score (fungicida) 

Cercobin (fungicida) 

Cabrio Top (fungicida) 

Galben (fungicida) 

Forum (fungicida) 

Aliette (fungicida) 

Rovral (fungicida) 

Captan (fungicida) 

Fita (outros) 

Grampo (outros) 

Sulfato de Cobre (outros) 

Cal (outros) 

Kocide (outros) 

 

12,5 L 

10.800 kg 

150 L 

31,2 L 

306 L 

30 L 

150 L 

18 L 

20,4 L 

7,2 L 

18 L 

24 L 

32,4 L 

600 kg 

204 kg 

12 kg 

46,8 kg 

168 kg 

84 kg 

16,8 kg 

168 kg 

24 kg 

144 kg 

1.100 un. 

78.000 un. 

108 kg 

108 kg 

180 kg 

 

1.437,50 

15.660,00 

3.300,00 

168,48 

596,70 

3.240,00 

3.825,00 

1.404,00 

1.836,00 

676,80 

1.710,00 

1.632,00 

9.720,00 

15.600,00 

6.834,00 

2.520,00 

1.965,60 

10.920,00 

5.460,00 

5.712,00 

15.960,00 

3.120,00 

5.040,00 

1.782,00 

1.170,00 

1.404,00 

108,00 

7.920,00 

Valor total  130.722,08 

Custo por hectare  10.893,50 
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 Quadro 8 - Custos de operações realizadas na produção da uva nas duas safras 

Descrição  Especificações  Valor da 

Operação  

Quantidade 

x Total  

Valor Total 

R$ 

A - Operações     

A.1. 

Pulverizações  

 

Pulverizações  

 

 

 

 

 

2 Trator Massey 

Ferguson 50 x + 

2 

Pulverizadores 

 

 

 

15 

reais/hectare 

 

 

 

 

220 

aplicações x 

12 hectares 

 

 

 

 

 

39.600,00 

 

 

A.2. Roçadas 

 

Roçadas  

 

Trator Massey 

Ferguson 50 x + 

Roçadeira 

Baldan 1,60 m 

 

 

8 reais/hectare 

 

 

 

8 roçadas x 

12 hectares 

 

 

1.440,00 

Subtotal A    41.040,00 

Custo Total + 

Insumos 

    

302.484,16 

Custo Total 

por hectare  

    

25.207,01 

Fonte: Levantamento a campo (2017) 
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3 DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Pontos positivos 

 

3.1.1 Condições do solo no momento do plantio da soja e do milho safrinha 

 O plantio da soja, e do milho acontece anualmente quando o solo apresenta 

condições favoráveis para germinação das sementes, como temperatura e umidade 

adequadas, fazendo com que as mesmas consigam emergir logo após o plantio, 

evitando perdas na produção. 

 

3.1.2 Posição do fertilizante no sulco de plantio do milho 

 A aplicação de fertilizante no sulco de plantio é indicada para melhor 

aproveitamento das plântulas, já que o fertilizante estará próximo das raízes, e em 

quantidades equilibradas, este modo de aplicação também evita que as sementes 

sejam desidratadas pela salinidade dos adubos. Os irmãos Oizumi utilizam esta 

técnica apenas na cultura do milho. 

 

3.1.3 Época de plantio 

 Os senhores Gilberto e Marino seguem a risca o Zoneamento Agrícola de 

Risco Climático (ZARC), que consiste no estudo para minimizar os riscos 

relacionados a variações climáticas, identificando as melhores épocas de plantio 

para cada região de acordo com a cultura que será implantada. 

 

3.1.4 Tratamento de sementes de soja e milho 

 Os produtores do Sitio Lagoa Grande, optaram por comprar sementes de soja 

já tratadas, e em relação ao milho, é realizado o tratamento com inseticida na 

própria propriedade, estes tratamentos garantem as sementes resistência contra 
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pragas e doenças, garantindo proteção necessária para se sobressaírem às 

adversidades limitantes de desenvolvimento inicial. 

 

3.1.5 Dessecação para plantio da soja 

 Os produtores realizam a dessecação uma semana antes do plantio da soja, 

evitando problemas futuros com a presença de plantas invasoras competindo com a 

cultura. 

 

3.1.6 Benfeitorias 

  A propriedade possui um barracão para os processos da uva, um barracão 

para guardar máquinas, e implementos, o sobrado que reside o Senhor Gilberto, e 

as casas dos porcenteiros, todas as benfeitorias encontram-se em ótimas condições 

de uso. 

 

3.1.7 Máquinas e Implementos 

 Algumas máquinas e implementos utilizados na propriedade encontram-se em 

ótimas condições de uso, e outros em boas condições. O senhor Gilberto é 

responsável por pequenas manutenções, caso hajam sérios problemas é contratado 

técnico especializado. 

 

3.1.8 Topografia  

 A propriedade dos irmãos Oizumi, possui terras onduladas e levemente 

onduladas, sendo que a maior parte encontra-se com inclinação de no máximo 8%, 

tendo no geral apenas um ponto com 12% de declividade, tornando-a inteiramente 

agricultável. 
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3.1.9 Conservação do solo 

 A propriedade conta com terraços em níveis, capazes de reter águas pluviais, 

impedindo a perda do material vegetal presente na superfície, evita o revolvimento 

do solo, não causando erosões. Outra prática conservacionista é utilizada, o plantio 

direto que é usado há mais de 15 anos pelos produtores, neste sistema também não 

há o revolvimento do solo, mantendo o material vegetal na cobertura do solo, 

diminuindo o impacto das gotas de chuva, e consequente erosão. 

 

3.1.10 Estradas para escoamento da produção 

Para o escoamento tanto da produção de grãos quanto da produção de uva 

os proprietários contam com estrada em perfeito estado, com cascalho da 

propriedade até as rodovias que a circundam. Para o escoamento de grãos é 

utilizada apenas estrada rural, do sitio até a cooperativa. 

 

3.1.11 Carreadores 

 O único carreador presente na propriedade é o que passa lateralmente as 

benfeitorias do local, e segue até o rio, este carreador auxilia no deslocamento de 

veículos, o sitio não conta com mais carreadores porque há uma estrada principal 

que divide a propriedade ao meio. 

 

3.1.12 Inoculação de sementes de soja 

 Para se obter sucesso na exploração da lavoura, o produtor faz a inoculação 

da bactéria Bradyrhizobium nas sementes da soja, que serve para formação de 

nódulos fixadores de nitrogênio para planta.  
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3.1.13 Análise de solos  

No solo utilizado para o cultivo da uva, os produtores realizam análise de solo 

anualmente, isso garante que os produtores utilizem apenas a quantidade de adubo 

adequada à necessidade da cultura, melhorando a produção da lavoura, em relação 

a área de grãos a análise é feita a cada dois a três anos. 

 

3.1.14 Área de Preservação Permanente 

 A área de preservação permanente encontra-se com número superior do 

exigido por lei, e os proprietários não vêem a necessidade de diminuí-la.  

 

3.1.15 Assistência técnica  

 O senhor Marino é engenheiro agrônomo e responsável pela maioria das 

atividades na propriedade, que também conta com a visita de assistentes técnicos 

advindos das cooperativas, no plantio e na colheita dos grãos. 

 

3.1.16 Área de refúgio 

 O Sítio Lagoa Grande, conta com área de refúgio na cultura do milho safrinha, 

apesar de não ser obrigatório o uso da mesma. Entretanto, torna-se uma prática 

essencial para assegurar o sucesso das novas tecnologias. 

 

3.1.17 Dessecação 

 Os irmãos Oizumi fazem dessecação no final do ciclo da cultura de verão 

(soja), isso faz com os mesmos ganhem tempo para colocarem os trabalhos de 

outras áreas além do Sítio Lagoa Grande em dia, antecipando o plantio da próxima 

cultura.  
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3.1.18 Cultura da uva 

 Em relação a cultura da uva, a propriedade apresenta destaque por ter a 

maior área de produção da cidade de Marialva-PR, e também por obter 

produtividade significativa.  Ambos os proprietários são especializados na vinicultura, 

o senhor Marino, que é Agrônomo, também presta assistência técnica para outros 

produtores, na região, e em outros estados.  

 

3.2 Pontos negativos 

 

3.2.1 EPI 

 O senhor Gilberto é responsável pela pulverização na produção de grãos, e o 

mesmo não faz o uso de EPI. No caso da uva, os responsáveis pelas pulverizações 

são os porcenteiros, porém, alguns apenas que utilizam proteção. Todos recebem e 

assinam um termo no qual esclarece que todos têm acesso aos equipamentos de 

proteção individual. 

 

3.2.2 Alternância de cultura 

 Os proprietários não são adeptos à prática de alternância de cultura, e isso 

faz com que muitas pragas e doenças presentes no solo, e em restos culturais 

continuem seus ciclos de vida. Na propriedade é feita apenas a sucessão de cultura. 

 

3.2.3 Compactação do solo 

 Os talhões 1 e 3 apresentaram níveis de compactação significativos, 

entretanto, o talhão 3 foi o que apresentou o maior nível de compactação em relação 

aos outros, durante esta medição o aparelho apresentou maiores dificuldades de 

penetração, sendo que em alguns pontos não foi possível realizar a medição. Desta 

forma nesta área as plantas podem ser prejudicadas com um menor 
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desenvolvimento radicular, conseqüentemente menor absorção de água e nutrientes 

com isso gerando quedas na produtividade. 

 

3.2.4 Inoculação de sementes do milho 

 A inoculação das sementes antes do plantio ajuda a garantir bons resultados 

na produção, pois são utilizadas bactérias promotoras de crescimento, que 

melhoram o crescimento radicular da planta, fazendo com que a mesma busque por 

água e nutrientes em maior profundidade, explorando um maior volume de solo, 

ajudando a cultura a ter uma melhor formação, resistindo a fatores adversos como 

veranicos. Na propriedade, o produtor não utiliza a inoculação na cultura do milho, 

apenas na soja. 

 

3.2.5 Controle de pragas  

 O senhor Gilberto faz aplicações de inseticidas quando vê insetos nas 

lavouras, não utiliza o pano de batida para saber se a quantidade de insetos 

presentes atingiu o nível de dano econômico, gerando maiores gastos com 

agrotóxicos.  

 

3.2.6 Controle de doenças 

 Em relação às doenças presentes no milho e na soja, os produtores também 

deixam a desejar, pois fazem o controle seguindo calendário de aplicações, para a 

prevenção de danos futuros, podendo elevar os gastos com fungicidas.   

 

3.2.7 Embalagens de agrotóxicos vazias  

 Após a tríplice lavagem algumas embalagens são furadas, e muitas são 

armazenadas sem tampa e em contato direto com o solo e umidade. Isso pode 

contaminar o solo e o ambiente. 
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3.2.8 Qualidade da água  

No Sítio Lagoa Grande a água que é utilizada para consumo humano não 

está adequada segundo a análise realizada. 

 

3.3 Oportunidades  

 

3.3.1 Alternância de cultura 

A técnica de alternância de culturas pode trazer inúmeras vantagens ao 

sistema de produção, como elevar os teores de matéria orgânica do solo, melhorar o 

aproveitamento dos nutrientes devido a mudanças de plantas, permite a 

diversificação de mecanismos de ação e principio ativo dos agrotóxicos, evitando a 

seleção de espécies resistentes de insetos, doenças e plantas invasoras, garantindo 

índices ainda mais elevados na produção, dentre outras melhorias. 

 

3.3.2 Adubação do solo 

Ao passar dos anos os donos foram adquirindo propriedades vizinhas em 

relação à parte de terra deixada pelo pai. Quando é feita a adubação e a correção 

de solo, todas são tratadas como uniformes quando na verdade cada qual foi tratada 

de uma maneira diferente pelos antigos donos, isso gerou na propriedade atual uma 

desuniformidade das lavouras devido à diferença de fertilidade de cada parte da 

área. Os irmãos poderiam fazer o uso da agricultura de precisão, para melhorar a 

fertilidade do solo, deixando as lavouras mais homogêneas, aplicando a quantidade 

correta para cada área, otimizando assim os gastos com insumos.   

 

3.3.3 Benfeitorias  

 O barracão de armazenamento de máquinas e implementos é novo, e está 

em perfeito estado de conservação. Porém, entre a parede e o telhado há um 

grande espaço vago permitindo a entrada de água de chuva, e raios solares. Os 
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produtores poderiam optar pelo fechamento deste vão para que as máquinas, e 

implementos não sofram danos pelas interferências climáticas, aumentando a vida 

útil dos mesmos. 

 

3.3.4 Inoculação de sementes do milho 

 A inoculação das sementes antes do plantio ajudam a garantir bons 

resultados na produção, pois são utilizadas bactérias promotoras de crescimento, 

que melhoram o crescimento radicular da planta, fazendo com que a mesma busque 

por água e nutrientes em maior profundidade, explorando um maior volume de solo, 

ajudando a cultura a ter uma melhor formação, resistindo a fatores adversos como 

verânicos, se na propriedade tivesse o uso desta técnica, proporcionaria aos 

produtores maiores produções e melhor aproveitamento dos fertilizantes. 

 

3.3.5 Valorização da terra 

 Os primeiros hectares comprados pelos proprietários foram de baixos valores 

em relação aos que foram adquiridos há pouco tempo dos vizinhos, isso se dá pela 

grande valorização do local, fertilidade, localização, boas produções tanto para 

grãos quanto para frutíferas e também há indícios de que o contorno sul poderá 

passar pela propriedade, valorizando ainda mais. Os proprietários ainda têm a 

oportunidade de comprar outras terras que se localizam no meio de sua 

propriedade, para agregar a que já possuem.  

 

3.3.6 Acompanhamento financeiro da propriedade 

 Todos os custos de produção da propriedade são colocados no papel, 

fazendo com que os proprietários saibam cada investimento, e lucro que são 

obtidos, contudo, os mesmo poderiam fazer o uso de planilhas no computador, 

melhorando ainda mais. Pois com um sistema adequado, os proprietários poderiam 

diminuir o uso de papéis, o armazenamento de todos os danos seriam mais 

compactos, e de certo modo mais rápido.  
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3.4 Ameaças 

 

3.4.1 EPI 

O senhor Gilberto e alguns dos porcenteiros não utilizam EPI, o que os 

deixam expostos aos agrotóxicos, podendo gerar problemas à saúde, tanto pela 

absorção através da pele quanto da respiração de produtos agrotóxicos usados na 

propriedade.  

 

3.4.2 Controle de pragas e doenças 

 O produtor Gilberto faz aplicações sem ter uma análise mais aprofundada 

tanto em relação às pragas quanto as doenças, em alguns casos sejam feitas 

aplicações sem real necessidade, gerando maiores gastos e podendo contaminar o 

meio ambiente.  

 

3.4.3 Qualidade da água potável 

 Segundo resultado da análise de água feita na propriedade, esta não se 

encontra apta ao consumo humano, o que futuramente poderá acarretar em 

problemas de saúde aos que consomem a mesma. 
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4 PLANEJAMENTO 

 

4.1 Objetivo do planejamento 

 

 O planejamento tem a finalidade de propor novos meios para a solução de 

problemas encontrados no Sitio Lagoa Grande. As soluções apresentadas neste 

trabalho foram analisadas, e juntamente com os melhores parâmetros para 

produção (os quais incluem melhor aproveitamento do solo de acordo com sua 

capacidade produtiva, uso eficiente de tecnologias, segurança no trabalho, melhor 

aproveitamento de equipamentos e maquinários agrícolas, dentre outras), foram 

propostas para que os produtores possam aumentar a produção, e por 

consequência, melhor lucratividade conservando os recursos naturais.      

 

4.2 Equipamento de Proteção Individual - EPI  

 O uso do equipamento de proteção individual na propriedade dos Irmãos 

Oizumi aponta um problema detectado no sítio, embora estejam disponíveis na 

propriedade, contudo, ainda há uma grande falta de consciência de todos de um 

modo geral, visto que alguns dos porcenteiros, e o senhor Gilberto, não fazem o uso 

dos mesmos.  

 Todas as pessoas que trabalham com agrotóxicos nas lavouras, devem fazer 

o uso de todos os EPIs, os quais incluem touca árabe, viseira, camisa, avental, 

luvas, calça, bota e máscara, todas as vestimentas devem ser de feitas de materiais 

hidrorepelentes para uma maior segurança e conforto térmico e as botas devem ser 

de PVC, pois botas de couro podem absorver os líquidos usados. 

 Após cada utilização o equipamento deve ser descontaminado. Os mesmos 

devem ser lavados separadamente em relação a outras roupas, utiliza-se sabão 

neutro, não deve ser deixado de molho, não se pode fazer o uso de amaciante, e  

alvejantes, pois podem acarretar na perda da hidrorepelência, para o enxague é 

usada água corrente em abundância, e a secagem deve ser feita na sombra. 
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 Caso o produto estrague, ou atinja o final da vida útil (quando não há a 

formação de gotículas sobre o tecido da vestimenta, ou seja, o tecido absorve o 

liquido), deve ser feita a troca do produto. Sugere-se que o proprietário Senhor 

Gilberto, o qual faz aplicações na propriedade, utilize os EPI’s para que o mesmo 

sirva de exemplo para os porcenteiros, e também disponibilize cursos sobre a 

importância da utilização dos equipamentos de proteção individual, o qual pode ser 

realizado de forma gratuita na propriedade. 

 

4.3 Compactação do solo 

 Com a nova sugestão de talhão da alternância de cultura, o talhão que era o 3 

passou a ser o talhão 4, e o mesmo apresenta alto nível de compactação do solo, 

sendo prejudicial à cultura. Na indicação de alternância, recomenda-se o uso de 

aveia+nabo para melhorar esse problema. Segundo resultados obtidos por Mulller 

(2001), as espécies nabo forrageiro e aveia preta, apresentam alto acúmulo no teor 

de massa seca da raiz quando submetidas a camadas de solo compactadas, 

mostrando potencial para aumentar a aeração e diminuir a compactação do solo 

após seu cultivo, e o nabo também apresenta bom acúmulo de parte aérea. 

 Segundo Derpesch et al. (1992), a aveia quando utilizada como adubação 

verde, oferece rapidamente uma boa proteção do solo, além de proporcionar 

melhoria das condições físicas. O nabo forrageiro é uma planta muito vigorosa 

utilizada como planta de cobertura, devido seu crescimento agressivo e sistema 

radicular pivotante, auxiliando na descompactação do solo (MONEGAT, 1991). 

 Segundo estes estudos e a outros existentes, acredita-se que a cultura da 

aveia preta, e o nabo forrageiro, auxiliarão na descompactação do solo, melhorando 

assim, a produtividade das próximas culturas implantadas na propriedade.  

 

4.4 Inoculação da semente do Milho 

 De acordo com Silva et al. (2013), o nitrogênio é um dos macronutrientes 

mais exigentes na cultura do milho, pois influência diretamente a produtividade.  O 

fornecimento do mesmo pode afetar o crescimento e o rendimento do milho através 
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de alterações relacionadas à expansão da área foliar e a capacidade fotossintética 

(GAVA et al., 2010). Contudo, o uso inadequado e o alto custo dos fertilizantes 

nitrogenados levaram à pesquisa e ao desenvolvimento de novas tecnologias com o 

objetivo de estabelecer um sistema de produção agrícola mais sustentável.  

 Neste contexto, as associações de bactérias promotoras do crescimento dos 

gêneros Azospirillum e Herbaspirillum se mostram benéficas as plantas através de 

vários mecanismos, destacam-se a produção de hormônios, que interferem no 

crescimento das plantas, e podem alterar a morfologia das raízes, possibilitando a 

exploração de maior volume de solo (ZAIED et al., 2003) e a fixação biológica do 

N2 (INIGUEZ et al., 2004). Estudos de campo demonstraram o potencial de 

inoculação isolada de A.brasilense e H. seropedicae para promover incrementos no 

rendimento de grãos de milho (HUNGRIA, et al., 2010; LANA et al., 2012; ALVES et 

al., 2015). 

  Apesar disso, a inoculação de diferentes microrganismos ainda precisa ser 

mais estudada, pois é uma alternativa de avanço nos estudos, como estratégia para 

a produção de inoculantes eficientes devido à intensificação dos efeitos benéficos 

nas plantas ( BASHAN et al., 1997). Para inoculação do milho recomenda-se 

produto a base de Azospirillum brasilense, utilizando-se 1 dose por saca.  

  

4.5 Manejo Integrado de Pragas (MIP) 

 No Sitio Lagoa Grande os proprietários não realizam o manejo de pragas 

adequadamente, já que os mesmos realizam aplicação assim que observam insetos 

nas lavouras, e não seguem a premissa do MIP, o mesmo diz que não são todos os 

insetos que necessitam de controle e que alguns níveis de infestação são toleráveis 

pelas plantas sem redução econômica da produção (HOFFMANN, 2000). 

  A decisão de controlar uma praga deve ser sempre baseada em um conjunto 

de informações como o estádio e densidade populacional dos insetos, o 

desenvolvimento da cultura, e a capacidade de tolerância dos danos por eles 

causados, além da ocorrência de inimigos naturais. 
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 Para se quantificar o nível de infestação será utilizado um pano branco com 

um m² aproximadamente, que será disposto na entrelinha, e em seguida realizarão 

“batidas” na soja, com o objetivo de derrubar os insetos pragas no pano. 

 O controle de lagartas na soja deve ocorrer quando houver 30% de desfolha 

ou 20 lagartas por metro linear, na emergência das plântulas e com estádio de 

desenvolvimento no período vegetativo. Para o período reprodutivo (floração, 

formação e enchimento de grãos), sendo 15% de desfolha ou 10 lagartas por metro 

linear, pois as plantas são mais sensíveis às pragas. 

Para o controle de percevejos deve-se utilizar o pano de batidas nos estágios 

de desenvolvimento no período de floração e enchimento das vagens, período de 

maior incidência da praga, sendo necessário o controle quando observarem 2 

percevejos adultos ou ninfas com mais de 0,5 cm por metro linear. 

 O controle será realizado apenas quando os insetos pragas atingirem os 

níveis de infestações descritos acima, sendo geralmente com 2 ou 3 aplicações.  

 

4.6 Manejo Integrado de Doenças (MID) 

 Em relação às doenças presentes no milho e na soja, os produtores deixam a 

desejar, pois fazem controle seguindo calendário de aplicações, para prevenir danos 

futuros, podendo elevar os gastos com fungicidas. Recomenda-se o uso do MID, 

que segundo Amorim (2011), consiste na escolha, e o uso inteligente de medidas 

táticas de controle que produzirão consequências favoráveis do ponto de vista 

econômico, ecológico e sociológico. Muitas vezes os produtores realizaram 

aplicações de forma preventiva, contudo, isso nem sempre é necessário, pois pode 

ser que haja uma doença na lavoura que não esteja causando dano econômico, ou 

o ano agrícola não está com condições propicia ao desenvolvimento do patógeno, 

tornando a aplicação de defensivos desnecessária, e acarretando em maiores 

custos além de prejudicar o meio ambiente onde seres vivos habitam. Os produtores 

podem optar por variedades resistentes, utilizar coletores de esporos ao redor da 

área para constatar possíveis infecções e então iniciar o controle preventivo, 

erradicação da planta doente e controle biológico. 
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4.7 Armazém de embalagens agrotóxicos cheias e vazias 

Tanto para o armazenamento de embalagens cheias de agrotóxico, quanto 

para embalagens vazias do mesmo (após a tríplice lavagem), é recomendado que 

ambas passem a ser armazenadas em locais apropriados, contudo as cheias em um 

local e as vazias em outro, até que sejam utilizadas, lavadas e encaminhadas às 

unidades de reciclagem. Deste modo, recomenda-se a construção de dois galpões 

pequenos para depósito um para embalagens cheias e outro de embalagens vazias, 

ambos com tamanho de 4x4 totalizando uma área de 16 m2, com aproximadamente 

38 metros longe do barracão de máquinas e implementos e cerca de 64 metros de 

distância das casas. Para armazenamento de embalagens cheias aconselha-se a 

construção de um armazém totalmente fechado, com contrapiso e com porta de 

acesso, para embalagens vazias indica-se um armazém alto com contrapiso, 

possuindo apenas uma mureta ao seu redor, o que garantiria melhor circulação de 

ar, e o impedimento da entrada de animais e crianças no local. Para levantamento 

dos preços de materiais de construção, e mão de obra de ambos os armazéns, 

procedeu-se com uma pesquisa junto a mestre de obras e estabelecimentos 

comerciais de material de construção na cidade de Terra Rica - PR, sendo os dados 

obtidos apresentados na Tabela 7 e 8. 

Segundo a ABNT (2004) as embalagens vazias de agrotóxicos enquadram-se 

na categoria de resíduos perigosos pelo potencial de toxidade e contaminação, de 

acordo com a NBR 10.004. Após seu uso, a embalagem ainda mantém restos do 

produto ativo (COMETTI et al., 2010). O principal objetivo da realização da correta 

armazenagem das embalagens vazias de agrotóxicos é a diminuição do risco de 

contaminação do meio ambiente e dos seres vivos. 
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Tabela 7 - Custos para implantação do armazém para embalagens de agrotóxicos 

vazias no sítio Lagoa Grande  

ITENS UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

QUANTI-

DADE 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL (R$) 

Viga 05 x 10 m3 12 43,12       517,44 

Viga 05 x 15  m3 06 64,68        388,08 

Lajota 06 furos un 500 0,47         235,00 

Cal virgem  un 05 9,90           49,50 

Areia lavada média M 04 56,00        224,00 

Pedra brita M 02 94,80        189,60 

Cimento  un 14 28,79         403.06 

Parafuso telheiro 5/16  un 05 0,60      3,00 

Telha 2,44 x 1,10 x 5 mm un 10 45,37      453,70 

Cumeeira fibrocimento  un 15 31,65          474,70 

Arame cozido liso Kg 03 11,04          33,12 

Prego com cabeça Kg 05 12,33          61,63 

Tabua caixaria 25cm x 03m un 20 13,78         275,60 

Tijolo maciço 

Aço 08,00mm 

Aço 04,20mm 

Extintor 

Portão 

Mão de obra  

un 

un 

un 

un 

m2 

m2 

100 

18 

10 

01 

04 

16 

0,59 

21,98 

6,68 

150,00 

140,00 

156,25 

         59,00 

395,64 

66,80 

150,00 

560,00 

2.500,00 

TOTAL       7.039,87  

Fonte: Pesquisa direta (2017) 
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Tabela 8 - Custos para implantação do armazém para embalagens de agrotóxicos 

cheias no sítio Lagoa Grande  

ITENS 
UNIDADE 

DE 

MEDIDA 

QUANTI-

DADE 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL (R$) 

Viga 05 x 10 m3 12 43,12       517,44 

Viga 05 x 15  m3 06 64,68        388,08 

Lajota 06 furos un 1500 0,47         705,00 

Cal virgem  un 15 9,90          148,50 

Areia lavada média M 06 56,00        336,00 

Pedra brita M 02 94,80        189,60 

Cimento  un 20 28,79         575,80 

Parafuso telheiro 5/16  un 05 0,60      3,00 

Telha 2,44 x 1,10 x 5mm un 10 45,37      453,70 

Cumeeira fibrocimento  un 15 31,65          474,70 

Arame cozido liso Kg 03 11,04          33,12 

Prego com cabeça Kg 05 12,33          61,63 

Tabua caixaria 25cm x 03m un 20 13,78         275,60 

Tijolo maciço 

Aço 08,00mm 

Aço 04,20mm 

Extintor 

Porta 

Batente  

Fechadura  

Guarnição  

Mão de obra  

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

un 

m2 

100 

18 

10 

01 

01 

01 

01 

01 

16 

0,59 

21,98 

6,68 

150,00 

128,52 

78,90 

43,11 

30,14 

187,50 

         59,00 

395,64 

66,80 

150,00 

128,52 

78,90 

43,11 

30,14 

3.000,00 

TOTAL        8.114,28 

Fonte: Pesquisa direta (2017) 
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4.8 Qualidade da água 

 No Sítio Lagoa Grande, foi realizada a análise bacteriológica da água que 

advêm de um poço semi-artesiano, e é usada para consumo humano, e o resultado 

obtido foi a presença de coliformes totais. Segundo pesquisa direta, tais resultados 

podem ser devido a presença de matéria orgânica em decomposição no sistema de 

armazenamento hídrico utilizado, e há medidas que podem ser tomadas para evitar 

danos futuros à saúde. 

 Primeiramente, deve ser realizada uma limpeza da caixa de água e de todas 

as tubulações que conduzam a água. Após a higienização deve ser realizada uma 

nova análise bacteriológica da mesma, para ter a certeza que não era problema de 

contaminação vindos do armazenamento. 

 Se após a análise o resultado continuar o mesmo, aconselha-se fazer a 

cloração da água que consiste na descontaminação da mesma, e é muito usado por 

ser um método simples, econômico e de eficiência garantida na redução de 

contaminantes. Oferece uma alternativa viável e simples de ser aplicada nas 

propriedades rurais (OTENIO et al., 2010).  

 Para realizar o processo de cloração indica-se o uso de um clorador podendo 

ser feito pelo próprio produtor, e o mesmo pode ser feito utilizando peças de PVC, e 

pastilhas de cloro com teores adequados de acordo com a quantidade de água 

utilizada. Há vários tamanhos de pastilhas, indica-se que os produtores utilizem a 

pastilha em que apenas uma unidade pode tratar até 10.000 litros de água, mas 

pode ser colocado mais de uma unidade no clorador pois as mesmas vão se 

degradando lentamente.  

 A parte inferior do clorador deve ficar acima do nível máximo da água na 

caixa, e então a água entra no clorador, passa pela(s) pastilha(s), que irá(ão) se 

desintegrando lentamente, liberando cloro na água, que será armazenada na caixa 

da água. Colocando uma média de gasto de 6.000 Litros de água por dia, 42.000 

Litros por semana gastariam cinco pastilhas por semana e 20 unidades por mês, 

deste modo, os produtores teriam o gasto de R$ 100,00 com pastilha todo o mês.  

No Quadro 9 encontram-se os custos para montagem no clorador. 
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Quadro 9 - Custos para montagem do clorador para o Sítio Lagoa Grande 

 

ITENS 

 

UNIDADE DE 

MEDIDA 

 

QUANTIDADE 

VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 

TOTAL (R$) 

     

T PVC 60 mm 

soldável 

un 1 29,00 

 

29,00 

T PVC 25 mm 

soldável 

un 1 1,00 1,00 

Joelho PVC 

60x90 

un 1 28,00 28,00 

Bucha redutora 

PVC longa 60x25 

un 2 16,00 32,00 

Adaptador PVC 

60x2 soldável 

un 1 12,00 12,00 

Capa PVC 60 

mm 

un 1 12,00 12,00 

Registro PVC 25 

mm soldável 

un 2 6,50 13,00 

Tubo PVC 60 

mm soldável 

cm 40 30,00 30,00 

Tubo PVC 25 

mm soldável 

cm 40 5,20 5,20 

Tubo PVC 40 

mm soldável 

cm 50 17,50 17,50 

     

Capa PVC 40 

mm soldável 

un 2 1,80 3,60 

Lixa de água 100  1 1,80 1,80 

Segueta un 1 26,00 26,00 

Cola soldável 

para conexões - 

75g 

un 1 8,00 8,00 

TOTAL:                                                                                                        219,10 

Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

4.9 Alternância de cultura 

 Na propriedade, observou-se que os irmãos Oizumi não utilizam a prática de 

alternância de culturas, mas sim, a de sucessão de culturas (milho-soja). Segundo 

Embrapa Soja (2007), a prática de cultivar por anos seguidos a mesma área com a 
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mesma cultura traz diversos inconvenientes: as pragas e doenças tornam-se mais 

graves, as plantas invasoras aumentam e tornam-se seletivas, a fertilidade do solo 

decresce, e a produtividade das lavouras diminui. 

 Utilizando-se um melhor meio de produção, tem-se a alternância de cultura 

que consiste em alternar diferentes tipos de espécies vegetais dentro de um sistema 

de cultivos organizado, com a vantagem de preservar, ou melhorar as características 

químicas, físicas e biológicas do solo (STONE et al., 2005). As principais vantagens 

da alternância de culturas são a incorporação de massa vegetal ao solo, a 

manutenção de cobertura vegetal e a diminuição de pragas e doenças multiplicadas 

pela sucessão de culturas (EMBRAPA, 2007). 

 Desta forma, a alternância de culturas bem manejada promove ao solo um 

incremento nas quantidades de material orgânico, aumentando a porosidade do 

solo, retenção de água e aeração. Com a quebra de seguidas repetições da mesma 

sequência de culturas, espera-se também que o ataque de pragas e doenças tenha 

sua incidência diminuída com o passar dos anos.  

 Para fazer esse sistema de alternância de culturas, propõe-se que a 

área seja subdividida em cinco talhões (conforme apresentado na Figura 19) com 

cultivos de soja, e milho no período do verão, e no período do inverno milho, 

crotalária, trigo, aveia+nabo e milho+braquiária. 

 No Quadro 10, são apresentadas sugestões de alternância para culturas, 

considerando-se a propriedade tem talhões com dimensões variando entre 17,7 a 

29,3 hectares, para os próximos seis anos. 
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Figura 19 - Sugestão de talhões para Alternância de Culturas no Sítio Lagoa 
Grande. 
Fonte: Google Earth (2017) 
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Quadro 10 - Sugestão de alternância de culturas para o Sitio Lagoa Grande (safra 
2017/2018 a 2021/2022). 

  SAFRAS 

ÁREA      PERÍODO 2017/2018  2018/2019    2019/2020   2020/2021 2      2021/2022 

 

Talhão 

1 

Verão Soja Soja Milho  Soja Soja 

Inverno Milho Crotalária Aveia 

+ Nabo 

Milho + 

Braquiária 

Trigo  

 

        

Talhão 

2 

Verão Soja Soja Soja Milho Soja 

Inverno Trigo Milho Crotalária Aveia 

+ Nabo  

Milho + 

Braquiária 

 

Talhão 

3 

Verão Soja Soja Soja Soja Milho  

Inverno Milho + 

Braquiária 

Trigo  Milho  Crotalária Aveia 

+ Nabo  

 

Talhão 

4 

Verão Milho Soja Soja Soja Soja  

Inverno Aveia 

+ Nabo  

Milho + 

Braquiária 

Trigo  Milho Crotalária 

 

Talhão 

5 

Verão     Soja  Milho  Soja Soja  Soja 

Inverno Crotalária Aveia 

+ Nabo  

Milho + 

Braquiária 

Trigo  Milho  

Fonte: Pesquisa Direta (2017) 

 

Antes da implantação da safra verão 2017/2018 e em todos os talhões, 

recomenda-se a dessecação das plantas invasoras com o uso de herbicidas com 

base de, 2,4-D na dosagem de 1,0 L/ha-1, juntamente com glifosato na dosagem de 

2,4 L/ha-1, mais óleo mineral na dosagem de 0,5% do volume da calda, estes para 

controle focado nas plantas invasoras de folhas largas, como exemplos: buva, 

corda-de-viola, picão preto e trapoeraba. Posteriormente, ainda na dessecação 

recomenda-se a utilização de cletodim na dosagem de 0,8 L/ha-1, incrementando 

novamente o glifosato na dosagem de 1,65 L/ha-1, mais óleo mineral na dosagem de 

0,5% do volume da calda, para o controle principalmente de folhas estreitas, como 

exemplo: capim-amargoso e capim-pé-de-galinha.    

  Para os talhões 1, 2, 3 e 5, onde será implantada a cultura da soja na 

safra de verão 2017/2018, recomenda-se cultivares com ciclo e grupo de maturação 
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direcionados ao escalonamento por ocasião da colheita, neste sentido sugere-se 

que seja implantada no talhão 1 e 3 a cultivar M 5947 IPRO que apresenta 

características de crescimento indeterminado e grupo de maturação 5.9, sendo este 

um material super precoce, e ciclo médio de 120 a 127 dias, pensando em antecipar 

a colheita para a implantação mais cedo da cultura subsequente (milho),  tentando 

fugir de fatores adversos como a geada. Para o talhão 2 recomenda-se a cultivar 

SEMPRE 6336 RR, sendo esta indicada como uma forma de refúgio mesmo não 

sendo obrigatório ainda, mas pode ser adotada para que não haja seleção de pragas 

resistentes as tecnologias Intacta, PRO™ e outros, a área de refúgio corresponde a 

20% da área cultivada. Esta cultivar possui característica de crescimento 

indeterminado, grupo de maturação 6.4, precoce e ciclo médio de 120 a 125 dias. Já 

para o talhão 5, a cultivar BMX GARRA IPRO que também apresenta crescimento 

indeterminado, grupo de maturação 6.3, precoce e ciclo médio de 117 a 124 dias. 

Todas as cultivares utilizadas deverão ser do tipo geneticamente modificado (RR), 

tolerante ao herbicida Roundup. 

Recomenda-se que todas as cultivares sejam tratadas com 

fungicida/inseticida de ação protetora (Piraclostrobina), sistêmico (Metil Tiofanato) e 

de contato e ingestão (Fipronil), do grupo das estrobilurinas, benzimidazol e pirazol, 

visando assim maior proteção contra lagartas de solos, e insetos da Ordem 

Coleoptera, entre outras pragas e microrganismos fitopatogênicos, sendo este, 

utilizado na dosagem de 0,2 L/100 kg de semente, juntamente com um enraizador 

Soyaseed New, que auxiliará na conversão de reservas das sementes, e acelerar o 

processo de germinação, enraizamento das plantas e desenvolvimento da parte 

aérea, em uma dosagem de 0,15 L/100 kg, juntamente com polímeros que 

proporcionará maior revestimento, aderência dos produtos na semente, devendo ser 

utilizado na dosagem de 0,25 L/100 kg de semente.  

A coinoculação das sementes de soja também é recomendada, o mesmo 

deve ser realizado no mesmo dia do plantio, o coinoculante recomendado contém 

bactérias do gênero Bradyrhizobium que realizam a fixação biológica do nitrogênio, e 

Azospirillum, que causa um aumento no sistema radicular, e consequente um maior 

volume de solo explorado pelas raízes, ambas as bactérias trarão benefícios à 

cultura e aumento de produtividade, contudo, o Azospirillum vai se destacar caso a 

cultura sofra um déficit hídrico.  
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A correção e adubação deverão ser realizadas de acordo com as 

recomendações obtidas com a agricultura de precisão, devido à desuniformidade 

das terras, pelas mesmas terem sido adquiridas de proprietários vizinhos, ao 

decorrer dos anos, pois cada qual tinha um modo de manejo diferente um do outro.   

Na pós-emergência da cultura da soja recomenda-se a utilização de 

glifosato na dosagem de 2,06 L/ha-1 para o controle de plantas invasoras, 

juntamente com herbicida a base de Quizalofope-P-Tefurílico para o controle do 

capim amargoso e milho involuntário na dosagem de 1,0 L/ha-1, juntamente com tais 

herbicidas será utilizado um adubo foliar a base enxofre, cobalto, molibdênio e zinco, 

na dosagem 0,3 L/ha-1, estes nutrientes são importantes para desenvolvimento da 

planta que serão fornecidos via foliar.  

Deve-se lembrar que todas as recomendações de agrotóxicos na 

alternância de cultura deverão ser realizadas de acordo com o MID e com o MIP, 

podendo variar no número de aplicações de acordo com as características climáticas 

do ano em questão e a incidência e severidade de pragas e doenças.  

Fazendo-se a especificações, a cultivar de soja IPRO presente nos 

talhões 1, 3 e 5, não necessita de inseticida para controle de lagarta pois a mesma é 

resistente, em relação a outras aplicações poderão ser realizadas duas aplicações 

de inseticida para percevejo nas fases reprodutivas da soja (R4-R5), um a base de 

Tiametoxam + Lambda-Cialotrina na dosagem de 0,2 L/ha-1, e se necessário outra 

aplicação com acefato na dosagem de 1,0 kg/ha-1, também deve ser feita duas 

aplicações de fungicidas, uma aplicação com base de fluxapiroxade+piraclostobina 

na dosagem de 0,3 L/ha-1, e outra com base de picoxistrobina+ciproconazole na 

dosagem de 0,3 L/ha-1, a primeira aplicação de fungicidas devem ser feitas no final 

da fase vegetativa e início da fase reprodutiva, a segunda se necessária, deve ser 

realizada na fase de enchimento de grão (R5).  

Na cultivar SEMPRE 6336 RR, na qual será utilizada para refúgio no 

talhão 2, deve ser feita duas aplicações de inseticidas para lagarta, pois a mesma 

não é resistente e é usada como área de refúgio, uma com inseticida fisiológico a 

base diflubenzurom na dosagem de 0,045 kg/ha-1, e, outra com produto a base de 

clorantraniliprole na dosagem de 0,045 L/ha-1, geralmente é feita a aplicação nas 

fases vegetativas V3 e Vn. Em ralação á percevejo será realizado duas aplicações 



89 
 

de inseticidas nas fases reprodutivas da soja (R4-R5), um a base de Tiametoxam + 

Lambda-Cialotrina na dosagem de 0,2 L/ha-1, e, se necessária outra aplicação com 

acefato na dosagem de 1,0 kg/ha-1, também devem ser feita duas aplicações de 

fungicidas, uma aplicação com base de fluxapiroxade+piraclostobina na dosagem de 

0,3 L/ha-1, e, outra com base de picoxistrobina+ciproconazole na dosagem de 0,3 

L/ha-1, ambas as aplicações de fungicidas devem ser feitas no final da fase 

vegetativa e início da fase reprodutiva da soja. Todos os fatores que foram 

incrementados no planejamento para melhoria da produtividade, influenciaram na 

porcentagem de aumento em cada cultura, para cultura da soja considera-se um 

aumento de 5% na produtividade. Os dados apresentados nas Tabelas 9, 10, 11 e 

12 mostram os custos para cultivo da soja. 

 

Tabela 9 - Custos para implantação da alternância de culturas para o Sítio Lagoa 
Grande (safra verão 2017/2018) 

 

TALHÃO – 1: SOJA - M 5947 IPRO 

INSUMOS ÁREA (ha) VALOR/ 

HECTARE (R$) 

VALOR  

TOTAL (R$) 

Sementes+Tratamentos 

Coinoculação  

29,3 

29,3 

328,47 

24,74 

  9.624,45 

    725,12 

Adubo foliar 29,3 36,00 1.054,80 

Herbicidas 29,3 216,27 6.336,69 

Inseticidas 29,3 56,00 1.640,80 

Fungicidas 29,3 135,00 3.955,50 

OPERAÇÕES    

Plantio   29,3 72,00 2.109,60 

Pulverizações (5x) 29,3 11,00  1.611,50 

Colheita 29,3 90,00 2.637,00 

Transporte (R$1,10/saca) 29,3 84,88 2.486,98 

TOTAL                                                                                                 32.182,44 

Fonte: Pesquisa Direta (2017) 
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Tabela 10 - Custos para implantação da alternância de culturas para o Sítio Lagoa 

Grande (safra verão 2017/2018) 

 

TALHÃO – 2: SOJA - SEMPRE 6336 RR 

INSUMOS ÁREA 

(ha) 

VALOR/ 

HECTARE(R$) 

VALOR 

TOTAL (R$) 

Sementes+Tratamentos 

Coinoculação 

22 

22 

240,75 

 24,74 

5.296,50 

   544,28 

Adubo foliar 22  36,00    792,00 

Herbicidas 22 216,27 4.757,94 

Inseticidas 22   87,95 1.934,90 

Fungicidas 22 135,00 2.970,00 

OPERAÇÕES    

Plantio 22 72,00 1.584,00 

Pulverizações (6x) 22 11,00 1.452,00 

Colheita 22 90,00 1.980,00 

Transporte (R$1,10/saca) 22 84,88 1.867,36 

TOTAL                                                                                                   23.178,98 

Fonte: Pesquisa Direta (2017) 

 

 

Tabela 11 - Custos para implantação da alternância de culturas para o Sítio Lagoa 
Grande (safra verão 2017/2018) 

 

TALHÃO – 3: SOJA - M 5947 IPRO 

INSUMOS ÁREA (ha) VALOR/ 

HECTARE(R$) 

VALOR  

TOTAL (R$) 

Sementes+Tratamentos 

Coinoculação  

17,7 

17,7 

328,47 

 24,74 

5.813,91 

  437,87 

Adubo foliar 17,7  36,00   637,20 

Herbicidas 17,7 216,27 3.827,97 

Inseticidas 17,7  56,00   991,20 

Fungicidas 17,7 135,00 2.389,50 

OPERAÇÕES    

Plantio 17,7 72,00 1.274,40 

Pulverizações (5x) 17,7 11,00    973,50 

Colheita 17,7 90,00 1.593,00 

Transporte (R$1,10/saca) 17,7 84,88 1.502,37 

TOTAL                                                                                                    19.440,92 

Fonte: Pesquisa Direta (2017) 
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Tabela 12 - Custos para implantação da alternância de culturas para o Sítio Lagoa 
Grande (safra verão 2017/2018) 

 

TALHÃO – 5: SOJA - BMX GARRA IPRO 

INSUMOS ÁREA (ha) VALOR/ 

HECTARE (R$) 

VALOR  

TOTAL (R$) 

Sementes+Tratamentos 24 353,25 8.478,00 

Coinoculação  24   24,74    593,76 

Adubo foliar  24   36,00    864,00 

Herbicidas 24 216,27 5.190,48 

Inseticidas 24   56,00 1.344,00 

Fungicidas 24 135,00 3.240,00 

OPERAÇÕES    

Plantio 24 72,00 1.728,00 

Pulverizações (5x) 24 11,00 1.320,00 

Colheita 24 90,00 2.160,00 

Transporte(R$1,10/saca) 24 84,88 2.037,12 

TOTAL                                                                                                     26.955,36 

Fonte: Pesquisa Direta (2017) 

 

Para o talhão 4 onde serão implantados milho verão, a sugestão é que se 

faça o plantio do híbrido 30F53VYHR. Recomenda-se que as sementes de milho 

sejam tratadas com inseticidas do tipo imidacloprid na dosagem de 0,12 L/saca para 

controle de pragas sugadoras, especialmente, para controle de percevejos, 

juntamente com um enraizador Cornseed, que irá ajudar na conversão de reservas 

das sementes e acelerar o processo de germinação, enraizamento das plantas e 

desenvolvimento da parte aérea, na dosagem de 0,12 L/saca, utiliza-se também 

polímeros que proporcionará maior revestimento, aderência dos produtos na 

semente, devendo ser utilizado na dosagem de 0,06 L/saca.  

Quando o milho estiver com quatro folhas formadas (fase vegetativa-V3) 

recomenda-se a realização de uma cobertura nitrogenada na quantidade de 124 

kg/ha-1. Em pós-emergência da cultura do milho recomenda- se a utilização de 

herbicida a base de glifosato na dosagem de 2,06 L/ha-1 para o controle de plantas 

invasoras. Também recomenda-se a utilização de inseticidas específicos a base de 

imidacloprido para controle de percevejos nas fases iniciais (fase vegetativa-V2), nas 

dosagens de 0,3 L/ha-1, e geralmente uma segunda aplicação com Tiametoxam + 

Lambda-Cialotrina na dosagem de 0,3 L/ha-1, após seis/sete dias da realização da 
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primeira. Recomenda-se uma aplicação de fungicida no fim da fase vegetativa para 

o ínicio da fase reprodutiva no pré-pendoamento a base de azoxistrobina, e 

mancozebe nas dosagens de 1,65 kg/ha-1 para controle de doenças. Todos os 

fatores que foram incrementados no planejamento para melhoria da produtividade, 

influenciaram na porcentagem de aumento em cada cultura, para cultura do milho 

considera-se um aumento de 8% na produtividade, os custos dos tratos culturais 

para o milho verão encontram-se na Tabela 13.  

 

Tabela 13 - Custos para implantação da alternância de culturas para o Sítio Lagoa 
Grande (safra verão 2017/2018) 

 

TALHÃO – 4: MILHO - 30F53VYHR  

INSUMOS ÁREA (ha) VALOR/ 

 HECTARE (R$) 

VALOR  

TOTAL (R$) 

Sementes+Tratamento 

Inoculação 

28 

28 

840,00 

  12,00 

23.520,00 

    336,00 

Cobertura 28 198,40 5.555,20 

Herbicidas 28 161,27 4.515,56 

Inseticidas 28  66,00 1.848,00 

Fungicidas 28 49,50 1.386,00 

OPERAÇÕES    

Plantio 28 72,00 2.016,00 

Cobertura  28 12,00    336,00 

Pulverizações terrestres 

(3x)  

Pulverização aérea (1x)  

28 

 

28 

11,00 

 

51,65 

   924,00 

 

1.446,20 

Colheita 28 90,00 2.520,00 

Transporte 28 99,92 2.797,76 

TOTAL                                                                                                    47.200,72 

Fonte: Pesquisa Direta (2017) 

 

 

Antes da implantação da safra inverno 2018/2018 em todos os talhões, e 

para todas as culturas recomenda-se a dessecação das plantas invasoras, com o 

uso de herbicidas com base de glifosato na dosagem de 3,3 L/ha-1 juntamente com 

óleo mineral, com dosagem de 0,5% do volume da calda. No talhão 1 (milho), 

recomenda-se destinar uma área de 5 ha para refúgio que corresponde a 10% de 

área plantada, utilizando o híbrido AG 8780 RR sendo especifico para  o híbrido 



93 
 

9010 PRO que será implantado para todo o restante da área de milho, tanto para o 

restante do talhão 1 quanto para o talhão 3 que seria milho+Braquiária, para cultura 

em consórcio com o milho recomenda-se a cultivar Brachiaria ruziziensis, indica-se 

2,47 kg de semente por hectare. Recomenda-se que as sementes de milho de todos 

os talhões sejam tratadas com inseticidas do tipo imidacloprid na dosagem de 0,12 

L/saca para controle de pragas sugadoras, especialmente, para controle de 

percevejos, juntamente com um enraizador Cornseed, que ajudará na conversão de 

reservas das sementes e acelerar o processo de germinação, enraizamento das 

plantas e desenvolvimento da parte aérea, na dosagem de 0,12 L/saca, utiliza-se 

também polímeros que proporcionará maior revestimento, aderência dos produtos 

na semente, devendo ser utilizado na dosagem de 0,06 L/saca. 

Quando o milho estiver com quatro folhas formadas (V3) em ambos os 

talhões, recomenda-se a realização de uma cobertura nitrogenada na quantidade de 

124 kg/ha-1. Na área de refúgio (5 ha) no talhão 1, na pós-emergência da cultura do 

milho recomenda- se a utilização de herbicida a base de glifosato na dosagem de 

2,06 L/ha-1 para o controle de plantas invasoras, e para o restante do talhão 1, 

recomenda-se o uso de herbicida a base de atrazina, para folha larga, na dosagem 

de 2,06 L/ha-1, juntamente com nicosulfuron, para folha estreita, na dosagem de 

0,033 kg/ha-1. Para o talhão 3 não é recomendada a aplicação de glifosato pois 

haverá a cultura da braquiária em consorcio com o milho, e a cultura não possui 

tecnologia RR.  

Para o talhão 3, indica-se o uso do herbicida com base nicosulfuron em 

doses baixas 0,016 kg/ha-1, o qual retardará o crescimento da braquiária, pois o 

milho utilizado no talhão apresenta estrutura baixa e demora mais para realizar o 

fechamento da linha e se houver muito crescimento da cultura consorciada, haverá 

muita competição entre ambos, além de poder atrapalhar a colheita do milho.  

Tanto no talhão 1 quanto no 3, também recomenda-se a utilização de 

inseticidas específicos a base de imidacloprido para controle de percevejos nas 

fases iniciais (fase vegetativa-V2), nas dosagens de 0,3 L/ha-1, e geralmente uma 

segunda aplicação com Tiametoxam + Lambda-Cialotrina na dosagem de 0,3 L/ha-1, 

após seis/sete dias da realização da primeira, para área de refúgio do milho 

recomenda-se mais uma aplicação de inseticida para controle de lagarta a base de 
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clorantraniliprole na dosagem de 0,06 L/ha-1. Recomenda-se uma aplicação de 

fungicida no fim da fase vegetativa para o início da fase reprodutiva no pré-

pendoamento a base de azoxistrobina e mancozebe nas dosagens de 1,65 kg/ha-1 

para controle de doenças, os custos dos tratos culturais para o milho safrinha e 

milho+braquiária encontram-se respectivamente nas Tabelas 14 e 15. 

 
 
Tabela 14  - Custos para implantação da alternância de culturas para o Sítio Lagoa 
Grande (safra inverno 2018/2018) 

 

TALHÃO – 1: MILHO - AG 8780 (REFÚGIO) / 9010 PRO 

INSUMOS ÁREA (ha) VALOR/ 

HECTARE (R$) 

VALOR  

TOTAL (R$) 

Sementes+Tratamento 

área de refúgio  

Sementes+Tratamento  

Inoculação 

Cobertura 

5 

 

24,3 

29,3 

29,3 

340,00 

 

580,00 

12,00 

198,40 

1.700,00 

 

14.094,00 

     351,60 

  5.813,12 

Herbicidas 29,3 143,31   3.287,52 

Inseticidas 

(2x+1x apenas em 5ha) 

29,3    98,8   1.747,80 

Fungicidas 29,3 49,50  1.450,35 

OPERAÇÕES    

Plantio 29,3 72,00 2.109,60 

Cobertura  29,3 12,00 351,60 

Pulverizações Terrestres 

(3x+1x apenas em 5ha) 

Pulverização aérea (1x)  

29,3 

 

29,3 

11,00 

 

51,65 

1.021,90 

 

1.513,34 

Colheita 29,3 90,00 2.639,63 

Transporte 29,3 99,92 2.927,65 

TOTAL                                                                                            39.008,11 

Fonte: Pesquisa Direta (2017) 
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Tabela 15 - Custos para implantação da alternância de culturas para o Sítio Lagoa 
Grande (safra inverno 2018/2018) 

 

TALHÃO – 3: MILHO - 9010 PRO+Brachiaria brizantha 

INSUMOS ÁREA (ha) VALOR/ 

 HECTARE (R$) 

VALOR  

TOTAL (R$) 

Sementes milho 

+Tratamento 

Sementes braquiária 

Inoculação milho 

17,7 

 

        17,7 

      17,7 

580,00 

 

   27,17 

   12,00 

10.266,00 

 

    480,90 

    212.40 

Cobertura 

Herbicidas   

17,7 

17,7 

198,40 

  68,50 

 3.511,68 

1.212,45 

Inseticidas  17,7   66,00 1.168,20 

Fungicidas  17,7  49,50    876,15 

OPERAÇÕES    

Plantio 17,7 71,00 1.256,70 

Cobertura 17,7 12,00    212,40 

Pulverizações terrestres 

(4x)  

Pulverização aérea (1x) 

17,7 

 

17,7 

11,00 

 

51,65 

   778,80 

 

   914,20 

Colheita 17,7 90,00 1.593,00 

Transporte 17,7 99,92 1.768,58 

TOTAL                                                                                                   23.656,46 

Fonte: Pesquisa Direta (2017) 

 

 Para o talhão 2, no qual será implantada a cultura do trigo no inverno, 

recomenda-se a cultivar TBIO Toruk, em função de apresentar bons índices de 

produtividade. Será empregado tratamento de semente a base de imidacloprid na 

dosagem de 0,105 L/ha-1, mais fungicida/inseticida de ação protetora 

(Piraclostrobina), sistêmico (Metil Tiofanato) e de contato e ingestão (Fipronil), do 

grupo das estrobilurinas, benzimidazol e pirazol, visando assim maior proteção 

contra lagartas de solos, e insetos da Ordem Coleoptera, entre outras pragas e 

microrganismos fitopatógenicos, sendo este, utilizado na dosagem de 0,08 L/ha-1. 

Por volta de 20-25 dias após a emergência, recomenda-se a aplicação de 

nitrogenado na quantidade de 103 kg/ha-1, após a germinação, sugere-se a 

utilização de herbicidas a base de clodinafope-propargil na dosagem de  0,13 L/ha-1 

para controle de folhas estreitas e atrazina para o controle de plantas daninhas de 

folhas largas, na dosagem de 0,65 L/ha-1. Para controles de pragas indica-se a 

utilização de uma aplicação de inseticida fisiológico a base diflubenzurom na 
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dosagem de 0,045 kg/ha-1, e outra com produto a base de clorantraniliprole na 

dosagem de 0,045 L/ha-1. Visando maior produtividade recomendam-se duas 

aplicações de fungicidas específicos para o controle de doenças um a base de 

picoxistrobina+ciproconazole na dosagem de 0,3 L/ha-1 e outro a base de 

piraclostrobina e metconazole, na dosagem de 0,5 L/ha-1.  Na Tabela 16, encontram-

se os preços dos tratos culturais da cultura do trigo no talhão 2. 

 

Tabela 16 - Custos para implantação da alternância de culturas para o Sítio Lagoa 
Grande (safra inverno 2018/2018) 

 

TALHÃO – 2: TRIGO - TBIO TORUK  

INSUMOS ÁREA (ha) VALOR/ 

HECTARE(R$) 

VALOR  

TOTAL (R$) 

Semente+Tratamento 22 1.070,94 23.560,70 

Cobertura  

Herbicida 

22 

22 

            164,80 

            113,75 

         3.625,60 

         2.502,50 

Inseticidas 22    31,95    702,90 

Fungicidas 22    96,00 2.112,00 

OPERAÇÕES    

Plantio 22 71,00 1.562,00 

Cobertura  22 12,00 264,00 

Pulverizações (3x) 22 11,00 726,00 

Colheita 22 90,00 1.980,00 

Transporte 22 49,60 1.091,20 

TOTAL                                                                                                    38.126,90 

Fonte: Pesquisa Direta (2017) 

 

No talhão 4 será implantada a cultura de aveia preta+nabo forrageiro no 

inverno. No plantio da aveia preta poderão ser usados os mesmos espaçamentos 

empregados na cultura do trigo, de modo a permitir ao produtor a utilização dos 

mesmos implementos, recomenda-se 50 kg/ha-1 de sementes. Em relação ao nabo 

forrageiro poderão ser utilizados os mesmos espaçamentos empregados nas 

culturas de soja e milho, de modo a permitir ao produtor a uso dos mesmos 

implementos, recomendando-se 8,3 kg/ha-1 de sementes, sendo este plantado em 

diagonal em relação à aveia. Os custos de sementes para ambas as culturas, 

encontram-se na Tabela 17. 
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Tabela 17 - Custos para implantação da alternância de culturas para o Sítio Lagoa 
Grande (safra inverno 2018/2018) 

 

TALHÃO – 4: AVEIA PRETA + NABO FORRAGEIRO 

INSUMOS ÁREA (ha) VALOR/ 

HECTARE (R$) 

VALOR  

TOTAL (R$) 

Sementes aveia 28 125,00 3.500,00 

Sementes nabo 28 49,80 1.394,40 

Herbicidas 28 48,50 1.358,00 

OPERAÇÕES    

Plantio 28 120,00 3.360,00 

Pulverização (1x) 28  11,00    308,00 

TOTAL                                                                                             9.920,40 

Fonte: Pesquisa Direta (2017) 

 

No talhão 5 será implantada a cultura de Crotalária spectabilis no inverno, 

obedecendo-se os mesmo espaçamentos empregados na cultura do trigo, de modo 

a permitir ao produtor a utilização dos mesmos implementos utilizados na cultura de 

trigo, utilizando-se 20 quilos de semente por ha. Na Tabela 18, encontram-se os 

custos para os tratos culturais que serão realizados na cultura da crotalária.  

 

Tabela 18 - Custos para implantação da alternância de culturas para o Sítio Lagoa 
Grande (safra inverno 2018/2018)  

 

TALHÃO – 5: Crotalária spectabilis 

INSUMOS ÁREA (ha) VALOR 

 UNITÁRIO (R$) 

VALOR  

TOTAL (R$) 

Sementes 24 210,00 5.040,00 

Herbicidas 24   48,50 1.164,00 

OPERAÇÕES    

Plantio 24 71,00 1.704,00 

Pulverizações (1x) 24 11,00    264,00 

TOTAL                                                                                               8.172,00 

Fonte: Pesquisa Direta (2017) 

 

Com esse sistema de alternância de culturas, a propriedade passará a 

utilizar sete culturas diferentes, três com fins de produção de grãos (soja, milho e 

trigo), e outras quatro com fins de produção de material orgânico, descompactação 

de solo e quebra de ciclo de pragas e doenças (braquiária, aveia+nabo e crotalária). 
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Considera-se que o sistema de alternância de culturas escalonado em 

talhões também permitirá ao produtor estabelecer o plantio e colheita em épocas 

planejadas, possibilitando assim, diminuir os riscos de perdas com os veranicos e 

geadas, comuns no município de Marialva - PR.  

 

4.10 Agricultura de precisão 

 Os Irmãos Oizumi ao longo dos anos foram adquirindo mais propriedades, 

geralmente talhões vizinhos a parte de terra deixada pelo seu pai como herança, 

entretanto para realizar a adubação os mesmos consideram toda a área de grãos 

como sendo homogênea com exceção para a cultura da uva. A quantidade de 

fertilizantes aplicadas no milho e na soja é dada de acordo com a fertilidade média 

das analises observadas, obtendo-se valores que podem não condizer com a real 

necessidade de cada parcela de terra. 

 Utilizando-se deste sistema, os produtores estão sujeitos ao aumento de 

gastos com fertilizantes, a ter áreas com diferentes quantidades produzidas, 

desuniformidade da lavoura (muitos das parcelas de terra já possuem níveis 

adequados de nutrientes para cultura, e outros podem necessitar de quantidades 

acima da média aplicada) e também expõe o meio ambiente á degradação.  

  Devido a esses problemas, sugere-se o uso da Agricultura de Precisão, que 

segundo Brasil (2014) consiste no conjunto de ferramentas e tecnologias aplicadas 

para permitir um sistema de gerenciamento agrícola baseado na variabilidade 

espacial e temporal da unidade produtiva, visando ao aumento de retorno 

econômico e à redução do impacto ao ambiente. A mesma engloba o uso da 

informática, eletrônica, sistemas de bancos de dados e tecnologias atuais 

(sensoriamento remoto, sistema de informações geográficas e o sistema de 

posicionamento global - GPS) para o manejo de solo, tendo como base as variações 

espaciais e temporais de fatores químicos e físicos que afetam a produtividade das 

culturas (RACHID JÚNIOR et al., 2006). 

 As informações obtidas por esses sistemas são usadas para mapear a área, 

identificando as diferenças em cada local, por consequência o produtor aplica o valor 
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real de cada fertilizante (insumos no geral) em cada ponto analisado, nem mais e 

nem menos (POTTER, 2014).  

 Deste modo, é possível aplicar os insumos no local correto, no momento 

adequado, nas quantidades necessárias para áreas cada vez menores (dimensão 

em m2). Analisando os benefícios, podemos considerar a Agricultura de Precisão um 

modo mais rentável, e conservacionista para produção de grãos, visto que leva em 

consideração a variação de fertilidade presente na propriedade, fazendo com que os 

produtores usem de forma mais racional os insumos na produção, gerando 

produtividades melhores e mais uniformes. 

Considerando-se que a área a ser utilizada o sistema de agricultura de 

precisão no Sítio Lagoa Grande será de 121 hectares, com grids de 3 hectares, e 

que em cada grid serão coletados 15 submostras simples de solo com profundidade 

de 00 - 10 e de 10 - 20 cm (que formará uma amostra composta para avaliação dos 

teores de macro e micro nutrientes) totalizando 1210 perfurações. Levando em 

consideração a área de 121 hectares do Sítio Lagoa Grande, a implantação da 

agricultura de precisão exigirá um investimento de R$ 22.199,00 conforme 

apresentado na Tabela 19. 

 
Tabela 19 - Custos para implantação da Agricultura de precisão do Sítio Lagoa 
Grande  

ATIVIDADE VALOR  TOTAL 
(R$) 

Coleta de solo 00- 10 cm  R$ 30,00/ha     3.630,00 
Coleta de solo 10- 20 cm                       R$ 15,00/há    1.815,00 
Análise de solo macro e micro nutrientes     R$ 37,00/amostra composta    2.960,00 
Aplicação corretivo x 121ha =   
Aplicação de adubo x 121ha =   

R$ 57,00/há 
R$ 57,00/há 

   6.897,00 
   6.897,00 

TOTAL   22.199,00 
Fonte: Pesquisa Direta (2017) 

 

 4.11 Melhoria do barracão de máquinas e implementos 

 Na propriedade dos irmãos Oizumi há um barracão para máquinas e 

implementos, contudo apresenta falta de acabamento, pois as paredes do mesmo 

não chegam até o telhado, deixando um espaço aberto, favorecendo a entrada de 

chuva, ventos e raios solares, reduzindo a vida útil das máquinas e implementos.  
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 Para evitar tais danos, indica-se aos produtores o término das paredes até o 

telhado, os custos para a obra estão descritos na Tabela 20. Indica-se o uso de 

telhas de zinco, que podem ser usadas na vertical nas paredes e também para fazer 

os portões, todo serviço será realizado por um metalúrgico. 

 

Tabela 20 - Custos para o término do barracão de máquinas e implementos  

ITENS UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTI-
DADE 

VALOR 
UNITÁRIO 

(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

Telha de zinco (43 mm)  m2 280 20,00      5.600,00 

Viga U (2 polegadas) m 840 42,00       5.880,00 

Parafuso brocante  un 1440 0,20          288,00 

Portão com telha de zinco m2 55 110,00       6.050,00 

Extintor de incêndio pç 01 150,00         150,00 

Mão de obra (metalúrgico) m2 280 40,00     11.200,00 

TOTAL      29.168,00 
Fonte: Pesquisa direta (2017) 

 

 4.12 Acompanhamento financeiro da propriedade 

 Todos os custos de produção da propriedade são colocados no papel, 

fazendo com que os proprietários saibam cada investimento e lucro que são obtidos, 

contudo, indica-se aos proprietários fazer o uso de computador, melhorando ainda 

mais. Pois com um sistema adequado, os proprietários poderiam fazer planilhas e 

gráficos de índices da propriedade, e o armazenamento de todos os dados seriam 

mais compactos e de certo modo mais rápido. 

 

4.13 Custos e Receitas esperadas 

Frente aos pontos negativos levantados no sítio Lagoa Grande, buscou-se 

apresentar possíveis estratégias aos proprietários, levando-se em consideração que 

todas as melhorias também exigirão investimentos. Melhor seria se houvesse um 

comparativo com a receita liquida das safras passadas (2016/2017 e 2017/2017), 

contudo os produtores ainda não comercializaram os grãos, tornando o comparativo 
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inadequado, pois, pode ser que haja várias mudanças, como por exemplo, no valor 

da saca no dia da venda. Para implantação da Alternância de Culturas, por exemplo, 

calcula-se que os proprietários terão um lucro na ordem de R$506.381,71 conforme 

detalhado na Tabela 21, desconsiderando a mão de obra, depreciação, ITR e outros 

custos indiretos.  

 

Tabela 21 - Resumo dos Custos e Receitas esperadas do sítio Lagoa Grande 

Cultura Área 
ha 

Estimativa 
produção 

Valor 
unitário 
(R$) 

Receita  
Bruta 
(R$) 

Despesas 
Brutas 
(R$) 

    Receita 
    Liquida 
    (R$) 

Soja 93 7.177 sc 68,00/sc 488.036,00 101.757,70 386.278,30 
 Milho inv. 47  5.870 sc 24,00/sc 140.880,00 62.664,57   78.215,43 
 Trigo  22 1.364 sc 45,00/sc  61.380,00 38.126,90   23.253,10 
 Crotalária 24    -        -       -  8.172,00   -8.172,00 
 Aveia+nabo 28    -    -      - 9.920,40   -9.920,40 

 
 

Milho verão 28 3.497 sc 24,00/sc 83.928,00 47.200,72   36.727,28 

TOTAL                                                           774.224,00   267.842,29 506.381,71 
Fonte: Pesquisa direta (2017)  
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5 CONCLUSÃO 

 

 Com os resultados obtidos nesse estudo, podemos observar que assim como 

em qualquer outra propriedade, o Sítio Lagoa Grande também possui pontos 

positivos, e pontos negativos, os problemas que surgem na propriedade podem ser 

solucionados pelos proprietários com coragem e determinação. Pois, assim 

administram o sítio Lagoa Grande. 

 Para que este trabalho pudesse ser realizado, ocorreu a junção de 

conhecimento acadêmico com o conhecimento e ampla experiência dos produtores 

rurais, uma parceria que deve sempre existir entre um capacitado profissional, e os 

proprietários rurais, para garantir que ambos obtivessem sucesso. 

 Por meio dessa parceria, e das observações dos pontos negativos da 

propriedade, pode-se indicar sugestões para que ocorram melhorias, e também 

otimizar todos os recursos disponibilizados pelos produtores, como na 

conscientização do uso de EPI, utilização de outras culturas que possam melhorar a 

compactação do solo, inoculação da semente do milho, MIP e MID, alternância de 

culturas, e agricultura de precisão, todos esses aspectos podem trazer muitos 

benefícios, a curto e a longo prazo para a propriedade. 
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