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LEVANTAMENTO, DIAGNOSTICO E PLANEJAMENTO DA PROPRIEDADE 

RURAL SÍTIO IRMÃO ANTIGO 

 

RESUMO 

      O presente estudo buscou qualificar as atividades agrícolas de uma propriedade rural 

do município de Itambé situado no norte do estado do PR, apresentando uma área de 136 

hectares com os cultivos de soja no verão e milho segunda safra no inverno. Justificado a 

partir de um levantamento e analisando os pontos que envolvem a propriedade quanto a 

sua localização, recursos disponíveis, clima da região, estruturas, maquinários e 

atividades. Assim podendo ser diagnosticado alguns problemas que minimizam o 

funcionamento da empresa rural, como a aplicação de agrotóxicos, manejo das culturas, 

conservação de solo, controle de custeio entre outros. Deste modo, possível elaborar um 

planejamento, com o objetivo de alinhar estratégias, utilizando-se de novas tecnologias, 

aprimorando a gestão dos custos e os métodos de manejo que favoreçam a 

sustentabilidade desse sistema agrícola. 

Palavras-Chave: Métodos de Manejo. Soja. Milho 

 

SURVEY, DIAGNOSIS AND PLANNING OF RURAL PROPERTY SITE 

ANTIGO BROTHER 

ABSTRACT 

The present study sought to qualify the agricultural activities of a rural property in the 

municipality of Itambé located in the northern state of PR, presenting an area of 136 

hectares with soybean crops in the summer and second maize crop in the winter. Justified 

from a survey and analyzing the points that surround the property as to its location, 

resources available, the region's climate, structures, machinery and activities. Thus, it is 

possible to diagnose some problems that minimize the functioning of the rural enterprise, 

such as the application of agrochemicals, crop management, soil conservation, cost 

control, among others. In this way, it is possible to prepare a future planning, with the 

objective of aligning the problems encountered, together with the use of new 

technologies, improving costing systems and management methods that contribute to the 

environment, property it self and mainly to its taxpayers. 

Key-Words: Agricultural Production. Future planning. Grain cultivation. 
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1 INTRODUÇÃO 

      A soja é uma cultura de grande importância econômica para o Brasil, correspondendo 

a principal cultura do agronegócio brasileiro, ficando apenas atrás dos Estados Unidos 

em questão de produção. A alta produtividade sempre esteve aliada com o rápido 

crescimento da tecnologia e pesquisas em campo, visto que entre as décadas de 70 e 80 a 

produtividade cresceu de 1,5 milhão de toneladas para 15 milhões, chegando em 

quantidades de aproximadamente 119,518 milhões de toneladas nos dias atuais, 

(EMBRAPA 2018). 

      A cultura do milho possui uma grande dispersão geográfica no Brasil, podendo ser 

produzida em todo território nacional. Produzindo cerca de 92,2 milhões de toneladas, 

com uma taxa de crescimento de 5% ao ano, o Brasil é o terceiro maior produtor e o 

segundo maior exportador mundial de milho, (CONAB, 2018). Sendo usada sua 

destinação para alimentação humana, animal e matérias primas para industrias. 

      Para que esses números continuem crescendo, é de suma importância o aprendizado 

dos futuros Engenheiros agrônomos em sua vida acadêmica, para contribuírem 

progressivamente com a produtividade das culturas, trabalhando juntamente com a 

tecnologia e inovações de manejo, deixando sempre o produtor satisfeito com seus gastos 

e sua renda. 

      Dessa maneira, um levantamento e diagnostico de uma propriedade devem ser 

habilmente efetuados, para que problemas que interferirem no processo produtivo possam 

ser solucionados. Um bom planejamento está motivado pela presente atividade rural que 

servirá de molde, para que futuras mudanças tragam resultados satisfatórios para a 

empresa rural e principalmente para o produtor. 
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 2 LEVANTAMENTO 

 2.1 O Município Itambé 

Assim como inúmeros municípios da mesorregião Norte do Paraná, Itambé é 

fruto da obra colonizadora da Companhia de Terras Norte do Paraná, que adquiriu, 

inicialmente, junto ao governo do Paraná, 415.000 alqueires de terras férteis situadas 

entre o rio Paranapanema, Ivaí e Tibagi. Com sede em Londrina (1929) efetuou o maior 

empreendimento agro-imobiliário do Brasil, promovendo a agricultura no restante das 

terras. 

Por volta do mês de janeiro de 1947, chegaram às terras, onde se localiza o atual 

município de Itambé, assim famílias começaram a colonizar a região e o traçado urbano 

foi surgindo paralelo às lavouras de café e cereais, até que em 1950 através da Lei 790, 

o patrimônio de Itambé, foi elevado a distrito de Marialva e ainda em 11/11/51 a Distrito 

Judiciário (FONSECA 1947). 

Na colonização do município vieram imigrantes e migrantes. Possui como 

imigrantes os italianos, os alemães, e migrantes tem-se os paulistas, mineiros e 

catarinenses (FONSECA 1947). 

Conforme informações do IBGE, no censo de 2010, a população é de 5.979 

habitantes, sendo 5.674 da área urbana e 305 da zona rural.  

Sua área total é de 244,5 Km² localizando-se há 439,8 km da capital do estado 

Curitiba. Apresenta uma altitude de 428 metros em relação ao nível do mar, em uma 

latitude de 23º 39’ 40” sul e longitude 51º 59’ 25” oeste. 

 

2.2 O Proprietário 

 O proprietário, Sr. Vanderlei Antigo, tem 50 anos e conta com sua grande 

experiência agrícola. Conduz esta propriedade desde 2004, quando teve as separações de 

terras de seu irmão Santo Trevisan Antigo e adquiriu os lotes 231, 229/230/230-A-1, 

229/230/230-A-2 e 228. Possui Ensino Fundamental completo, exercendo o catolicismo 

como religião. Trata-se de uma pessoa com um bom nível de conhecimento tecnológico, 
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adquirindo com o seu tempo de agricultor, mais ainda competente a receber o máximo de 

informações novas de mercado. 

       O proprietário reside no Município de Marialva, PR, junto com sua Esposa, Sra. 

Luciana Galo Antigo com idade de 49 anos, aposentada bancária não possuindo 

experiência com a agricultura. Têm-se ainda os filhos, Vitor Antigo (21 Anos) e Letícia 

Antigo (16 anos), do qual o primeiro cursando ensino superior (Agronomia, na 

Universidade Unicesumar de Maringá) e a segunda estudando ensino médio (Colégio 

Anjos Custódios de Marialva). Da mesma forma que o proprietário, o filho Vitor Antigo 

possui uma boa experiência na agricultura e auxilia de maneira direta nas atividades 

econômicas da propriedade. E ainda, tem-se a Sra. Odete Trevian Antigo, de 88 anos de 

idade, que é mãe do proprietário mais que não contem vínculo com a atividade agrícola. 

 

2.3 Caracterização da propriedade 

A propriedade escolhida para esse trabalho situa-se no município de Itambé 

Estado do Paraná e localiza-se a 6,8km da cidade, localizada a uma latitude de 23°37’05’’ 

sul e longitude de 51°57´43’’ oeste. 

A propriedade é conduzida pelo atual proprietário desde fevereiro de 2004, 

quando adquiriu junto com seu irmão Santo Trevian Antigo cerca de 470 hectares. A área 

foi adquirida por 85.000 sacas de soja, que custava na época R$ 15,00 a saca para serem 

pagas em 5 anos, em um valor total de R$ 1.275.000,00. Segundo o proprietário, sua atual 

área era destinada para criação de bovinos de corte, assim a propriedade começou a tomar 

as configurações atuais, quando resolveram mecanizar cerca de 290 hectares, e 

estabeleceram as culturas que até hoje são cultivadas na propriedade, como soja e milho. 

Após 10 anos de sociedade juntamente ao seu Irmão, juntos resolveram em janeiro 

de 2014 separar os lotes, para que cada um pudesse tocar seu próprio negócio. Assim, Sr. 

Vanderlei Trevian Antigo assumiu 4 lotes, sendo 231, 229/230/230-A-1, 229/230/230-A-

2 e 228, na qual juntos apresentam uma área de 163,4 hectares, com uma área agricultável 

de 136,2, e os 27,2 hectares restantes pertencentes a área de preservação permanente, 

reserva legal e benfeitorias úteis presentes na propriedade rural. 
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As áreas confrontantes junto a propriedade em estudo, além de praticarem 

atividades agrícolas semelhantes como o cultivo de soja e milho, também apresenta áreas 

de pastagens para a criação de gado de corte.  

Na figura 1 relata a localização da propriedade no município de Itambé. 

.  

Figura 1: Localização da propriedade 

Fonte: Google Earth (2018) 

2.3.1 Valor da terra 

Segundo levantamento (DERAL, 2017) as terras mais valorizadas do Estado do 

Paraná estão na região de Maringá, apresentando áreas de solos férteis derivadas do 

basalto que podem chegar até R$ 75,8 mil, visto que o valor médio das terras no estado 

é de R$ 61,8 mil o hectare. 

Classificado de acordo com a região do município e por classe de capacidade de 

uso, no município de Itambé os lotes estão avaliados em cerca de 48,1 mil por hectare. 

Porém, de acordo com o proprietário e seus vizinhos, juntos avaliam suas terras em um 

valor de aproximadamente 63 mil por hectare. 
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2.4 INFRA-ESTRUTURA 

2.4.1 Energia elétrica 

             A propriedade contém instalações elétricas pertencentes a Companhia 

Paranaense de Energia - Copel, através de três linhas trifásicas (sendo uma para o 

fornecimento da residência do funcionário, a outra para o fornecimento do barracão e por 

último para o suprimento da bomba D’água). 

 

2.4.2 Abastecimento de água 

O abastecimento de água vem de um poço artesiano localizado próximo a um 

córrego (Ribeirão Marialva). A água é levada até caixa d´ água para o abastecimento das 

dependências da propriedade e pulverização. 

 

2.4.2.1 Água para pulverização  

Uma utilização de água de boa qualidade, quanto os parâmetros físicos e químicos 

dentro dos padrões aceitáveis, é de suma importância para aumentar a eficiência da 

pulverização agrícola, visto que a água imprópria, por exemplo, pode causar modificações 

no princípio ativos de alguns herbicidas ( THEISEN;RUEDELL, 2004). 

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

dissolvidos e calculados em equivalentes de carbonato de cálcio (CaCO3). A classificação 

da água quanto a dureza pode ser: água branda quando os teores de CaCO3 estão entre 15 

e 50 ppm; muito branda quando os teores de CaCO3 são nulos ou até 15 ppm; dura quando 

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

muito dura com teores acima de 200 ppm. 

De acordo com a análise físico-química realizada no Laboratório de Qualidade da 

Água e Controle de Poluição na Universidade Estadual de Maringá, a água da propriedade 

é classificada como dura, uma vez que seus teores de CaCO3 estão em 124,0 mg/L. A 

água dura além de poder entupir bicos e filtros ela pode causar aglutinação de partículas, 

na qual forma precipitados no fundo do tanque de pulverização, podendo assim reduzir a 

eficiência do produto. 
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O pH um dos parâmetros importantes para ser analisado, devido sua influência no 

equilíbrio de dissociação e grau de ionização, principalmente perante herbicidas e 

inseticidas na qual altera a atividade biológica, e na eficiência do produto. Assim foi 

analisado o valor de pH na água, e de acordo com a análise do laboratório, constatou um 

pH de 7,87 não satisfazendo os parâmetros para uma eficiente aplicação de agrotóxicos. 

A alcalinidade acaba evitando ou até paralisando a atividade dos produtos, assim 

diminuindo a eficiência de uma boa aplicação. 

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

Tabela 1: Resultado da análise químico-física da água do Sítio Irmãos Antigo 

PARAMETROS RESULTADOS UNIDADE 

PADRAO 

VPM(1) LQ(2) 

pH 7,87 ---- 6,0 – 9,5 ---- 

Dureza Total (CaCO3) 189,0 mg/L 500 1,0 

Dureza Relativa ao Cálcio   

(CaCO3) 

124,0 mg/L ---- 1,0 

Dureza Relatica ao Magnésio 

(CaCO3) 

65,0 mg/L ---- 0 

Notas: - (1) Valor Máximo Permitido; (2) Limite de Quantificação; - Metodologia: 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA) (AWWA).                                                                                                
Fonte: Laboratório de Qualidade da Agua e Controle de Poluição UEM  (2018). 

  2.4.2.2 Água para o consumo humano 

              A água empregada para o consumo localizada no Sitio irmãos Antigo, é 

proveniente do mesmo local de onde vem a água para pulverização, entretanto é tratada 

para o consumo humano. Para os seguintes dados, foi realizada uma amostra padrão 

microbiológico de potabilidade no Laboratório de Qualidade da Água e Controle de 

Poluição na Universidade Estadual de Maringá (Tabela 2). 

Tabela 2: Analise Microbiológico de Potabilidade da propriedade Sítio São Benedito. 

PARAMETROS RESULTADOS      VMP(1) LD(2) 

 

Coliformes Totais (3) 

 

Ausente 

 

Ausência 100mL 

 

Ausente 

Escherichia Coli  (4) Ausente Ausência 100mL Ausente 

Fonte: Laboratório de Qualidade da Água e Controle de Poluição UEM  (2018) 
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A metodologia utilizada para a análise de água foi Standard Methods for the 

Examination of Water and Waste water - (APHA-AWWA-WEF). 

      A amostra de água analisada satisfaz bacteriologicamente aos padrões de potabilidade 

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

2.4.2 Meios de comunicação  

A propriedade não possui telefonia fixa e nem se quer rede de internet (wi-fi), 

contando somente com a rede de telefonia móvel do funcionário e sua família. 

2.4.3 Estradas e acesso 

 Verificou-se que a propriedade é atendida por estradas de boa qualidade, sofrendo 

nova reforma com cascalho em julho de 2017, para uma melhor adequação tanto em 

condições normais quanto em condições de chuva. Assim o proprietário não encontra 

problemas até a chegada de sua propriedade. 

2.4.4 Itinerário 

     Entrada da cidade de Itambé PR (via PR-546); Rua Mário Machado seguindo 

posteriormente (por 500m), da entrada da cidade até a rotatória da Praça Coração de Jesus; 

Rotatória da Praça Coração de Jesus (por 420 m) seguindo posteriormente a esquerda no 

cruzamento desta rua, com a Rua Osvaldo Fernandes da Silva; Rua Osvaldo Fernandes 

da Silva (por 300 m) seguindo posteriormente até o início da estrada do engenho; Estrada 

do engenho por (5.09 km) seguindo posteriormente a esquerda desta estrada; Estrada do 

engenho por (1.09 km) seguindo posteriormente até o início da propriedade; Início da 

propriedade por (490 m) seguindo posteriormente até a sede da propriedade. 

      A figura 2 relata o itinerário descrito acima. 
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Figura 2 – Principal via de acesso a fazenda Irmãos Antigo, em Itambé, PR- Março de 

2018

Fonte: Google-03/2018 

 

2.6 BENFEITORIAS 

As benfeitorias presentes na propriedade Sitio Irmãos Antigo, estão em bom estado 

de conservação, sendo realizadas manutenções periódicas. O proprietário acredita que 

futuramente realizara a obtenção de novos implementos, assim sendo necessário a 

construção de um novo barracão. 

A propriedade dispõe de residência principal de alvenaria, onde residem o 

funcionário e os membros de sua família. Contém também duas caixas d´ água, sendo 

uma para a pulverização, e a outra para captação de água da chuva, para a lavagem dos 

maquinários e implementos.  Dispõe ainda de um galpão, onde são armazenados, insumos 

e ferramentas que são utilizadas nas atividades econômicas da propriedade. E um barracão 

usado para guardar tratores, o caminhão, a colheitadeira e os implementos.  As condições 
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de trabalho dentro do barracão estão aptas, para satisfazer o andamento das atividades 

contendo máquina de solda, energia e ferramentas necessárias para efetuar as 

manutenções de maquinas e implementos da propriedade. Na tabela 3 seguem as 

características das benfeitorias. 

Tabela 3: Benfeitorias da propriedade Sítio Irmão Antigo. 

Benfeitorias Características Medidas (m) Área Total Preço R$ 

Casa 

Barracão 

Galpão 

Caixa d´ água 

Caixa d´ água 

Alvenaria 

Alvenaria 

Alvenaria 

Ferro 

Plástico 

7 x 14,5 

13 x 23 

5 x 10 

2,4  x 2,0 

1,8 x 1,6 

100m² 

300m² 

50m² 

10.000L 

5.000L 

100.000,00 

120.000,00 

18.000,00 

7.000,00 

4.000,00 

Fonte: Pesquisa a campo, abril 2018 

Na figura 3 mostra as principais benfeitorias da propriedade irmãos Antigo. 

Figura 3: benfeitorias  

 

Legenda: A – Casa do funcionário; B – Barracão para guardar implementos; C – Caixa de agua de 

plástico10.000L; D – Caixa de água de ferro 5.000L 
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Figura 4: Armazém de defensivos agrícolas 

 

Legenda: E - Galpão para armazenagem de agrotóxicos 

2.7 MAQUINÁRIOS E IMPLEMENTOS 

Para uma maior conservação dos maquinários e implementos do sítio irmãos 

antigo, os mesmos são guardados no barracão da propriedade evitando exposição ao 

clima. 

Quando se trabalha com máquinas, preconiza-se a tomada de certos cuidados, 

principalmente com relação a sua correta manutenção e conservação. Fatores estes que, 

são determinantes em seu melhor rendimento e que podem levar ao sucesso ou fracasso 

da safra (SILVEIRA,2001). 

Deste modo, todos os maquinários são feitos revisões duas vezes no ano sendo 

uma antes do início da safra de soja, e outra antes do milho segunda safra, evitando danos 

durante as atividades de trabalho e para uma melhor conservação dos mesmos. 

A estimativa de valor dos maquinários e implementos foi realizada através de 

pesquisa de campo e conhecimentos técnicos do produtor como mostra na tabela 4. 

Apontando também o ótimo estado de conservação dos mesmos, pois são mantidos 



20 
 

frequentemente dentro do barracão sendo utilizados somente nas atividades da 

propriedade, (Tabela 4). 

 

Tabela 4: Máquinas e Implementos agrícolas. 

Descrição Marca Ano de 

fabricação 

Estado de 

conservação 

Preço R$ 

atual 

Preço R$ 

novo 

JD 1175 

com 

plataforma 

John Deere 2008 Ótimo 240.000,00 290.000,00 

Plataforma 

milho GTS 

11/50 

gts 2010  Ótimo 50.000,00 65.000,00 

Columbia 

cross 2000L 
Jacto 1989 Ótimo 40.000,00 70.000,00 

Trator 

6145s 
John Deere 2016 Ótimo 230.000,00 225.000,00 

Trator TC 

75 
New Holland 2010 Ótimo 50.000,00 100.000,00 

Semeadora Baldan 2002 Ótimo 20.000,00 80.000,00 
Semeadora 

Terraçus  

11/50 

Plant Center 2016 Ótimo 120.000,00 130.000,00 

Graneleiro 

12000L 
Beker 2018 Ótimo 41.000,00 41.000,00 

Caminhão 

1513 
Mercedez 1989 Ótimo 50.000,00 100.000,00 

Niveladoura 

32 discos 
Baldan 2000 Ótimo 5.000,00 10.000,00 

Grade 

aradoura 20 

discos 

Baldan 2004 Ótimo 16.000,00 24.000,00 

Lelelancer Jam 2014 Ótimo 3.000,00 7.000,00 
Guincho  2t Matão 2015 Ótimo 11.000,00 13.000,00 
Semeadora  semeato 1994 Ótimo  20.000,00 26.000,00 

Fonte: Pesquisa de campo, Abril 2018. 

Na figura 5 mostra os principais implementos agrícolas presente na propriedade. 
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Figura 5: Implementos agrícolas presentes na propriedade. 

 

Legenda: A – Graneleiro 12000L; B – Columbia Cross 20000L: Fonte: pesquisa na propriedade, abril de 

2018. 

 

Figura 6: Maquinários agrícolas presentes na propriedade

 

Legenda: C – Semeadora baldam; D – Semeadora plant center; E - Trator TC 75; F – Trator JD 6145  Fonte: 

pesquisa na propriedade, abril de 2018. 
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Figura 7: Maquinários presentes na propriedade 

 

 

Legenda: G- Caminhão; H - JD 1175  

Fonte: pesquisa na propriedade, abril de 2018. 

 

2.8 CLIMA 

      Itambé apresenta um clima subtropical (Cfa) com temperatura média no mês mais 

frio a 18°C (mesotérmico) e temperatura média no mês mais quente acima de 22°C. 

apresenta verões quentes, geadas pouco frequentes e tendência de concentração das 

chuvas nos meses de verão, contudo sem estação de seca definida (IAPAR, 1998). 

      Quando se conhece esses dados, e compreensão sobre o clima relacionado com a 

cultura desejada, o engenheiro Agrônomo através do zoneamento climático, consegue 

informar a melhor cultura e épocas de plantio e colheita em determinadas situações, 

além de um controle de pragas e doenças mais eficientes, associado com tomadas de 

decisões. 

2.8.1 PRECIPITAÇÃO 

     Conclui-se por precipitação a deposição de água para a superfície da terra, sendo ela 

em forma de chuva, neve gelo ou granizo. Seus valores são expressos em milímetros 
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(mm), ou seja, um milímetro de chuva corresponde a 1 litro por metro quadrado de água 

sobre a superfície de 1m². 

      A precipitação é o agente principal deparada a uma cultura não irrigada, visto que ela 

em forma de chuva se torna um fator importante para os riscos climáticos, dado que a 

seca ou as enchentes determinam os maiores prejuízos do setor agrícola (KELLER, 2005). 

      A estação meteorológica desempenha um papel de extrema relevância para a 

agricultura, na medida em que fornece informações que vão impactar diretamente a 

produtividade. Assim coletou-se dados da estação meteorológica principal de Maringá, 

localizada na Universidade Estadual de Maringá, visto que no município de Itambé não 

possui estação instalada. Os danos analisados mostram que a região possui uma 

precipitação média de 1996 mm/ano, na figura 8 mostra a precipitação média dos últimos 

dez anos. A propriedade fica instalada aproximadamente 40 km da estação meteorológica 

de Maringá, portanto pode haver a variação dos dados analisados.                                                                                                                                                  

Figura 8: Precipitação anual (mm), da região de Maringá  

 Fonte: Estação climatológica de Maringá PR (2007-2017). 

 

      Um dos fatores determinantes do rendimento em soja é a água, que constitui 

aproximadamente 90% do peso da planta, atuando em, praticamente, todos os processos 

fisiológicos e bioquímicos. Déficit hídrico durante a floração e enchimentos de grãos é o 
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maior causador de baixa qualidade e rendimento dos grãos, visto que, a soja durante todo 

seu ciclo, necessita entre 450 mm e 800 mm de água (EMBRAPA, 2008). 

      Segundo a figura 8 notamos que as precipitações atendem a exigência da cultura da 

soja, durante todos os períodos em amostra, dessa forma pode-se recomendar o plantio da 

cultura na propriedade de que se trata. 

      A cultura do milho demanda um consumo mínimo de 350 a 500 mm para garantir 

uma produção satisfatória sem necessidade de irrigação. Em condições de clima quente e 

seco, a cultura do milho raramente excede um consumo de 3 mm dia-1
 de água, já no 

período que vai da iniciação floral a maturação, o consumo pode atingir de 5 a 7 mm dia-

1 (EMBRAPA, 2012) 

      De acordo com a figura 8, a cultura do milho segunda safra também é atendida pela 

precipitação, assim recomenda-se seu plantio na região onde se localiza a propriedade de 

que se trata. 

      Na figura 9 conta-se com precipitação média mensal de 2017, nota-se que ouve uma 

variação entre os meses de janeiro a abril, influenciado pelo fenômeno La Niña na qual 

para a região sul do pais observa-se a ocorrência de secas severas e aumento das 

temperaturas. Em anos de La Niña é comum o avanço de massas de ar polar que favorece 

a formação de geadas e alongamentos de períodos de baixas temperaturas, que durar até 

2019 (MOLION, 2016). Fenômeno na qual afeta fortemente o setor agrícola, decorrido 

pela irregularidade da precipitação e temperaturas do ar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

Figura 9: Precipitação mensal (mm), de Maringá 

Fonte: Estação climatológica de Maringá (2017) 

       Pode-se notar que houve um elevado índice de precipitação entre os meses de outubro 

e novembro, sendo assim a safra 2017/2018 ficou marcado pelo excessivo abortamento 

de vagens e enchimentos deficiente de grãos, principalmente no norte do Paraná onde se 

localiza a propriedade em estudo. O problema coincidiu quando houve o envolvimento 

de vários fatores, sendo que o excesso de umidade no solo e no ar e a baixa luminosidade 

podem ter potencializado o fenômeno (EMBRAPA, 2018). 

2.8.2 TEMPERATURA 

           Segundo SENAI-SP (2015), Temperatura é uma propriedade da matéria 

relacionada ao movimento de vibração e/ou deslocamento dos átomos de um corpo, 

quando mais agitadas estiverem essas moléculas, maior será sua temperatura. 

      Dependendo do estádio fonológico de cada cultura, a temperatura poderá provocar 

estresses nocivos no crescimento e desenvolvimento das plantas. A figura 10 relata as 

médias de temperatura máxima, mínima e a umidade relativa (2017/2018). 
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Figura 10: Gráfico de temperatura máxima, mínima e umidade relativa da região de 

Maringá. 

Fonte: Estação climatológica de Maringá (2017/2018).  

      A cultura da soja se adapta melhor ás regiões onde as temperaturas oscilam entre 20°C 

e 30°C, sendo que a temperatura ideal está em torno de 30°C. O crescimento vegetativo 

é pequeno ou nulo em temperaturas menores ou iguais a 10°C. Acima de 40°C ocorre 

efeito adverso na taxa de crescimento provocando danos na floração e diminuindo a 

capacidade de retenção de vagens (EMBRAPA, 2011). 

      Segundo as médias mensais das temperaturas, não impossibilitam o desenvolvimento 

da cultura da soja para a região em estudo, mesmo com índices elevados porem não 

ultrapassam a faixa critica possibilitando assim, o normal desenvolvimento da cultura. 

      Os limites extremos tolerados pela cultura de milho, compreendido entre 10°C e 30°C. 

Durante o período de germinação, as temperaturas ideais do solo para a cultura estariam 

entre 25°C e 30°C. Assim a temperatura ideal para seu desenvolvimento da emergência a 

floração, esta compreendida entre 25°C e 30°C (EMBRAPA, 2005). 

      As temperaturas para o cultivo de milho segundas safra são ideais, isso depende da 

sua época de semeadura, visto que ao ser plantado cedo evita que baixas temperaturas que 

afetam a cultura em sua época de formação de espiga e de enchimento de grãos, 

danificando sua sanidade e prejudicando de forma significativa a produção. 
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2.9 RECURSOS HUMANOS DISPONIVEIS  

2.9.1 Mão de obra 

      Como observado, a mão-de-obra empregada nesta propriedade é realizada em parte 

pelo proprietário e seu filho, que estão no sitio aproximadamente 4 dias da semana, 

porém o funcionário fixo, que reside no local, é quem realiza a maioria das atividades 

como plantio auxilio na colheita e aplicações. 

      Em épocas de safra é contratada mão-de-obra temporária (geralmente três pessoas 

para atender a demanda de trabalho ao preço fixo de R$ 100,00/dia). Um dos integrantes 

acompanha no abastecimento de sementes no plantio, o outro fica no trator juntamente 

com a bazuka graneleira ajudando o proprietário no transporte de grãos, e o terceiro 

integrante dirigindo o caminhão da propriedade levando o produto até as cooperativas. 

      O funcionário fixo recebe em torno de 2 salários mínimos aproximadamente (R$ 

1.800,00), mais aproximadamente 100 sacas no final de cada safra. 

     2.9.2 Assistência técnica 

      A assistência técnica empregada na propriedade vem de três empresas sendo: 

Belagrícola, Agro100 e Cocari empresas nas quais fornecem produtos e assistência 

técnica na região de Itambé e Marialva. 

      O engenheiro agrônomo responsável por prestar assistência técnica na propriedade, 

é o Evandro Bataline. 

2.10 RECURSOS NATURAIS 

2.10.1 Reserva legal (RL) 

      A definição de reserva legal é perante ao Código Florestal segundo a Lei 

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

nativa, a título de Reserva Legal. Trata-se de área localizada no interior de uma 

propriedade ou posse rural, com a função de assegurar o uso econômico de modo 

sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação 
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dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o 

abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. A proporção em tamanho 

percentuais necessária de cada propriedade, é de acordo com sua localização visto que 

no estado do Paraná são necessário 20% de Reserva Legal 

      A necessidade de cada propriedade em regularizar sua área de Reserva Legal (RL), 

é estabelecida por em seu tamanho em módulos fiscais. Visto que imóveis com áreas 

maiores que 4 módulos fiscais deve atender as dimensões mínimas exigidas no Código 

Florestal. 

      A propriedade em questão apresenta uma área total de 136,2 hectares, apresentando 

mais de 4 módulos fiscais, de acordo com a dimensão apresentada para o município de 

Itambé, na qual o modulo fiscal é de 16 há totalizando 64 ha. A Reserva Legal da 

propriedade se encontra completa, visto que apresenta uma área de 27,2 hectares 

atingindo o percentual exigido pelo estado. 

2.10.2 Área de preservação permanente (APP) 

      De acordo com o Código Florestal (Lei nº 2012), são consideradas áreas de 

preservação permanente (APP) aquelas protegidas nos termos da lei, cobertas ou não 

por vegetação nativa, com as funções ambientais de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade e o fluxo gênico de fauna e flora, 

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

      Encontra-se no fundo da propriedade o Ribeirão Marialva apresentando 3 metros de 

largura, acompanhado por mata ciliar de aproximadamente 50 metros de largura a partir 

da margem do ribeirão, assim estando de acordo com a Lei nº 2012 

       2.11 TOPOGRAFIA 

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

mostrando assim o perfil de elevação de cada área. 

     Para se analisar a topografia da propriedade em questão, foram divididos em 5 áreas 

por conta da arquitetura dos lotes, visto que cada área analisada contem declividade 

distintas. 
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      A figura 11 demonstra esquematicamente como se encontra a declividade no Sítio 

Irmão Antigo. 

Figura 11: Declividade do Sítio Irmão Antigo 

  

Fonte – Google Earth 06/2018. 

2.12 FERTILIDADE DE SOLO 

      A fertilidade do solo é um dos requisitos de maior importância que visa o pleno 

atendimento das exigências das plantas. Assim uma correta interpretação do laudo 

emitido pelo solo possibilita incorrer na aplicação de doses inferiores a necessária ao 

alcance da produção máxima, como também doses superiores a exigida. 

      Para as análises de fertilidade do Sítio Irmãos antigo, realizou-se a separação em duas 

regiões (Figura 12) tendo assim uma maior precisão das análises. 

 

 

 

 



30 
 

Figura 12: Separação por regiões com finalidade para análise de solo da propriedade em 

estudo. 

Fonte: Google 06/2018 

      Observou-se as amostras nas profundidades de 0 – 20cm, horizonte na qual suporta 

em maior concentração o sistema radicular da maioria das culturas, e 20 – 40cm que 

permite identificar barreiras químicas, com toxidez por alumínio e deficiência de cálcio 

ou físicas, pedregosidade e compactação (FURTINI NETO, 2001). 

Os valores obtidos através da análise de solos estão expostos na Tabela 5. 

Tabela 5: Fertilidade segundo a propriedade Sitio Irmãos Antigo. Itambé, Junho de 2018. 

Elementos Unidade Região A (0-
20cm) 

Região A (20-
40cm) 

região B (0-
20cm) 

Região B (20-
40cm) 

pH CaCl₂ 5,5 5,2 5,2 5,4 

pH H₂o 6,2 5,9 5,9 6,1 

Matéria Orgânica 
(M.O.) 

   % 23,75 21,32 25,2 21,16 

Carbono   13,77 12,37 14,62 12,28 

P mg/dm³ 4,2 7,13 5,23 2,04 

H⁺    4,61 5,55 5,35 4,78 

Al³⁺   0 0 0 0 

H⁺ + Al³⁺   4,61 5,55 5,35 4,78 

Ca²⁺ + Mg²⁺    13,43 12,43 11,94 12,46 

Ca²⁺  cmol/dm³ 10,76 10,02 9,89 10,49 

Mg²⁺    2,67 2,41 2,05 1,97 

K⁺   0,48 0,55 1,03 0,57 
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SB   13,91 12,98 12,97 13,03 

C.T.C   18,52 18,53 18,32 17,81 

V%  75,11 70,05 70,8 73,16 

Saturaçao H  24,89 29,95 29,2 26,84 

Saturação Al  0 0 0 0 

Saturação Ca²⁺ % 58,1 54,08 53,98 58,87 

Saturação Mg²⁺   14,43 13 11,21 11,07 

Saturação K⁺  2,58 2,97 5,61 3,22 

Ca/ Mg   4,03 4,16 4,82 5,32 

Ca/ K _ 22,56 18,18 9,62 18,26 

Mg/ K   5,61 4,37 2 3,43 

Ca/Mg/K   28,17 22,55 11,61 21,69 

Cu  21,71 23,3 29,23 31,71 

Fe  58,22 58,61 76,16 67,23 

Mn mg/dm³ 79,76 101,6 99,95 86,1 

Zn  8,51 13,26 12,64 6,63 

Na+  13,12 8,35 14,07 7,86 

Fonte: Laboratório Rural de Maringá, 2017.Ca, Mg, Al: Extrator Cloreto de Potássio 1N; 

P,K,Cu,Zn,Fe,Mn,Na: Extrator Mehlich; Interpretação das Regiões A e B nas  profundidades (0 – 20cm) e 

(20 – 40cm). 

    

  Os critérios analisados para a interpretação dos resultado da analise de solo, foi 

empregado segundo o Manual de Adubação e Calagem para o Estado do Paraná 2017, 

assim serão utilizadas as seguintes classes de interpretação para os teores de nutrientes 

contidos na análise de solo, de acordo com a Tabela 6. 

Tabela 6: Classes de interpretação das análises de solo. 

Baixo Teor que proporciona de 40% a 70% da 

produção máxima. 

Muito Baixo  Teor que proporciona até 40% da 

produção máxima.  

Médio Teor que proporciona de 70% a 90% da 

produção. 

Alto Teor que proporciona de 90% a 100% da 

produção máxima  

Muito Alto Teor que pode proporcionar limitação de 

produção. 

                                                                             

Condição a evitar   

 

 

Teor que pode proporcionar decréscimo 

de produção, por desequilíbrio nutricional 

ou toxidez pelo excesso do nutriente, e 

risco de contaminação ambiental. 
 Fonte: Manual de adubação e calagem para o estado do Paraná, 2017. 

      Podemos analisar que nesta região da propriedade para ambas as profundidades, não 

se encontra problemas com o teor de alumínio para as unidades de pH em CaCl₂. Notou-
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se uma acidez média com pH em CaCl₂ entre 5,0 e 5,5 e com relação ao pH em H₂o, 

também se analisou uma acidez média com o pH entre 5,0 e 5,9. E ainda, não constatou 

a toxidez por Al+. 

       De acordo com o teor de carbono, e consequentemente o teor de material orgânico, 

nota-se que para ambas as regiões e profundidade foram classificados como nível médio, 

exceto a região (B) 0-20cm sendo classificado como nível alto. Os resultados mostrados 

é decorrente principalmente por restos culturais cedidos por culturas passadas pelo 

método plantio direto. 

      Segundo os teores de fósforo disponível no solo de acordo com a quantidade de argila 

(>400 g/Kg-1) presente no mesmo, verificou-se que para a região B 20-40 cm foi 

classificado como nível muito baixo, regiões B 0-20cm e A 0-20cm, classificados como 

nível baixo e a região A 20-40 cm classificado como nível médio.  

     Conforme os teores de Potássio disponível no solo, nota-se que para ambas regiões e 

profundidades encontra-se em níveis muito alto. 

      Os níveis de Ca+2 para ambas regiões e profundidade encontra-se em níveis muito 

alto, e ainda com relação ao Mg+2 também classificados com níveis muito alto, exceto 

para a região B 20-40 classificada com nível alto. 

       Ao analisar a saturação por base e CTC presente no solo, nota-se para ambas as 

regiões e profundidades um nível muito alto indicando assim um solo rico em nutrientes. 

       De acordo a participação dos elementos na CTC do solo, notou-se que para ambas 

regiões e profundidade os elementos cálcio e magnésio se encontram em nível alto, ainda 

potássio para as regiões A 0-20cm/20-40cm e B 20-40cm encontra-se em níveis médio. 

Já os elementos alumínio e hidrogênio não participam da CTC do solo. 

      Já quando analisado os micronutrientes, mostram que o Cobre para ambas as regiões 

e profundidades encontram-se em condições a se evitar pelo grande risco de toxidez pelo 

excesso de nutriente. O zinco para as regiões A 0-20cm e B 20-40cm nota-se que estão 

em nível alto, já para as regiões A 20-40cm e B 0-20cm estão em níveis muito alto. O 

ferro para ambas as regiões e profundidade encontram-se em níveis alto, já o sódio para 

as regiões A 20-40cm e B 20-40cm encontram-se em níveis médios. o ultimo 
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micronutriente analisado zinco, mostrou que para ambas regiões e profundidade estão 

classificado em níveis alto, exceto para a região A 20-40cm classificado como muito alto. 

 

 

2.12.1 CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS 

      Quando se classifica um solo, ou seja, atribuir-lhe um nome, é imposto a uma chave 

de classificação, com base nos horizontes diagnósticos (superficiais e subsuperficiais) e 

seus atributos, (SANTOS, 2013). A partir então, realiza-se um levantamento sobre os 

solos no Estado do Paraná. 

Contudo, foi realizado a abertura de uma trincheira na propriedade sitio irmãos 

antigos, com 1 metro de largura e 1,2 metros de profundidade, extraindo amostras de solos 

nas profundidades de 0 a 20cm e 80 a 120cm. Assim, com base na análise química e 

granulométrica gerado pelo laboratório da Sociedade Rural de Maringá (SRM), obteve 

dados  para facilitar a classificação. 

Figura 13: Trincheira 

 

 Fonte – pesquisa a campo, abril de 2018. 
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      De acordo com as análises granulométricas e químicas e os horizontes analisados, 

pode-se classificar a trincheira como um Argissolo Vermelho Eutrófico.  

      Os argissolos são constituídos por material mineral, apresentando horizonte B textural 

imediatamente abaixo do horizonte A, sendo Eutrófico por apresentar uma saturação por 

bases maior que 50%  em ambos horizontes. 

Tabela 7: Análise granulométrica de solo (%) 

PROFUNDIDADE 

(cm) 

AREIA (%) SILTE (%) ARGILA (%) CLASSE 

TEXTURAL 

0 – 20 24 19 57 Argila 

80 - 120 8 15 77 Muito 

Argilosa 

Fonte: Laboratório da Sociedade Rural de Maringá. 

Tabela 8: Análise Química da trincheira (Macronutrientes)                                            

ANALISE QUIMICA (MACRONUTRIENTES)  PROFUNDID

ADES 

 0 – 20cm 80 – 120cm 

pH em CaCl2 5,30 5,60 

pH em H2O 6,00 6,30 

pH em SMP 6,00 6,35 

MATÉRIA ORGÂNICA (g.dm-3 ) 24,39 9,38 

CARBONO (g.dm-3 ) 14,15 5,44 

FÓSFORO (mg.dm-3 ) 6,09 3,08 

POTÁSSIO (cmolc.dm-3 ) 1,14 1,13 

CÁLCIO+MAGNÉSIO (cmolc.dm-3 ) 12,08 7,82 

CÁLCIO (cmolc.dm-3 ) 9,89 5,46 

MAGNÉSIO (cmolc.dm-3 ) 2,18 2,36 

HIDROGÊNIO+ALUMINIO (cmolc.dm-3) 4,96 3,83 

ACIDEZ TOTAL (cmolc.dm-3 ) 4,96 3,83 

ALUMÍNIO (cmolc.dm-3 ) 0,00 0,00 

SOMA DE BASES (cmolc.dm-3 ) 13,21 8,95 

CAPACIDADE DE TROCA (cmolc.dm-3 ) 18,17 12,78 

SATURAÇÃO DE BASES (%) 72,71 70,02 

COMPLEXO DE TROCA   

Ca (%) 52,43 42,71 

Mg (%) 12,02 18,50 

K (%) 6,25 8,81 

Al (%) 0,00 0,00 

H (%) 27,29 29,98 

RELAÇÕES   

Ca/Mg 4,53 2,31 
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Ca/K 8,71 4,85 

 Mg/K   

 

1,92 2,10 

Ca+Mg/K 10,63 6,95 
Extratores: Cloreto de Bário a água quente – BMelich – P, K, Cu, Zn, Fe E Mn Cloreto de Potássio 1N - Al, 
Ca, Mg,Acetato de Amônio – Enxofre. Fonte: Laboratório Rural de Maringá (2018). 

2.12.2 CAPACIDADE DO USO DAS TERRAS 

        A utilidade adequada dos recursos naturais requer, antes de tudo, o conhecimento de 

seu potencial e de suas limitações, a fim de conciliar produção agrícola com agressão 

mínima possível ao meio, ou seja, compatibilizar o uso agrícola das terras com a 

conservação ambiental.  

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

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

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

produtiva (PEREIRA, 2002). 

      O uso adequado das terras, de acordo com a sua capacidade de uso, é o primeiro passo 

em direção à agricultura correta. Para isso, deve-se empregar cada parcela de terra de 

acordo com a sua capacidade de sustentação e de produtividade econômica, de forma que 

os recursos naturais sejam colocados à disposição do homem para seu melhor uso e 

benefício, procurando, ao mesmo tempo, preservar esses recursos para gerações futuras 

(LEPSCH, 1991). 

      A interpretação de levantamento de solos é uma tarefa da mais alta relevância para 

utilização racional desse recurso natural, na agricultura e em outros setores que utilizam 

o solo como elemento integrante de suas atividades. Assim existem diversos sistemas, no 

Brasil o mais utilizados são: o sistema de avaliação da aptidão agrícola das terras 

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

1991). 

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

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

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

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

reflorestamento e vida silvestre; 
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       GRUPO B:  terras impróprias para cultivos intensivos, mas ainda adaptadas para 

pastagens e/ou reflorestamento e/ou vida silvestre;  

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

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

armazenamento de água. 

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

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

       CLASSE I: terras cultiváveis, aparentemente sem problemas especiais de 

conservação; 

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

manutenção de melhoramentos; 

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

manutenção de melhoramentos; 

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

sérios problemas de conservação; 

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

reflorestamento, sem necessidade de práticas especiais de conservação – cultiváveis 

apenas em casos muito especiais; 

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

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

culturas permanentes protetoras do solo; 

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

– com problemas complexos de conservação; 

      Assim mencionado os grupos e as classes de uso das terras, o Sítio Irmãos Antigo fica 

como: 

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

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

manutenção de melhoramentos; 

       Portanto essa classificação indica que as terras pertencentes a propriedade em estudo, 

apresentam boa capacidade de uso para a produção agrícola, com relevo ondulado, 

apresentando moderado risco de erosão (Classe de declive C: 6-12%). 

 

2.12.13 APITIDÃO AGRÍCOLA 

      A classificação da aptidão agrícola das terras é um processo interpretativo que pode 

sofrer variações de acordo com a evolução tecnológica. Para Ramalho Filho & Beek 

(1995), visa o diagnostico de comportamento das terras em diferentes níveis tecnológicos, 

num contexto especifico, técnico, social e econômico. 

      São considerados três níveis de manejo e sua indicação é feita através das letras (A, 

B e C), sendo que a representação dos grupos é feita com algarismos de 1 a 6, em ordem 

decrescente, segundo as possibilidades de utilização das terras, e por ultimo as classes 

que refletem o grau de intensidade com que as limitações afetam as terras sendo elas, 

(boa, regular, restrita e inapta).  

      Classificação quanto ao nível e manejo. 

       Nível de manejo A 

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

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

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

braçal, podendo ser utilizada alguma tração animal com implementos agrícolas simples. 

       Nível de manejo B 

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

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

melhoramento e conservação das condições das terras e lavouras. As práticas agrícolas 

estão condicionadas principalmente à tração animal. 

       Nível de manejo C 
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        Baseado em práticas agrícolas que refletem um alto nível tecnológico. Caracteriza-

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

melhoramento e conservação das condições das terras e lavouras. A motomecanização 

está presente nas diversas fases da operação agrícola. 

      Subgrupos de Aptidão Agrícola  

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

      Grupo 4: Indicado basicamente para pastagem plantada;  

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

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

preservação da natureza. 

Classes de Aptidão Agrícola 

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

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

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

aumentam a necessidade de insumos, acima de um nível aceitável. 

       CLASSE REGULAR: terras com limitações moderadas para a produção sustentada 

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

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

de insumos. 

      CLASSE RESTRITA: terras que apresentam limitações fortes para a produção 

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

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

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

justificados marginalmente. 

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

produção sustentada do tipo de utilização considerado. 

      Perante as devidas classificações a propriedade foi classificada com grupo de aptidão 

1aBC, na qual o 1 relata a melhor classe de aptidão dos componentes do subgrupo. Posto 
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que as terras são expostas a classe de aptidão boa, no nível de manejo B e C e classe de 

aptidão regular, no nível de manejo A. 

 

2.13 EQUÍPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI´S) 

      Mesmo sabendo os riscos que podem causar a saúde, o próprio proprietário e o 

funcionário não utilizam EPI´S para o preparo de calda nem se quer para as aplicações. 

Segundo o funcionário, relata que para colocar os EPI´S dá muito trabalho e que prefere 

realizar os preparos sem o mesmo. 

2.14 EMBALAGENS DE AGROTOXICOS 

2.14.1 Embalagens vazias 

      Posteriormente ao uso dos agrotóxicos, realiza-se a tríplice lavagem das 

embalagens, assim deixando-as destampadas e armazenadas em local adequado. Porém 

ainda ocorre a presença de embalagens deixadas no interior do barracão. Após esse 

procedimento a cooperativa marca um dia juntamente com o produtor para levar as 

embalagens para seu correto destino. 

2.14.2 Embalagens cheias 

O produtor expressa uma boa organização com as embalagens que antecedem o uso, 

na qual são mantidas no interior do barracão, porém não atente as normas para o 

armazenamento correto de agrotóxicos de acordo com a NBR 9843. 

2.15 PULVERIZAÇÃO 

       As aplicações realizadas na propriedade Sitio Irmãos Antigo são todas feitas com o 

pulverizador Jacto Columbia Cross com a capacidade de 2000L. Antes de realizar as 

aplicações, são efetuadas as regulagens do implemento pelo funcionário Edson que conta 

com sua experiência prática. 

 

 

 



40 
 

2.16 ATIVIDADES ECONOMICAS DA PROPRIEDADE 

As atividades que são conduzidas no interior do sitio Irmãos Antigo, geradores de 

renda contam basicamente com o plantio divididos em duas épocas, sendo no verão a soja 

e no inverno o milho safrinha.  

2.16.1.1 SOJA SAFRA 2017/2018 

2.16.1.1.1 Características das cultivares e semeadura 

Na safra 2017/2018 toda área agricultável da propriedade (136,3 hectares) foi 

cultivada com soja. 

Na área cultivada o proprietário realizou o plantio de duas variedades de soja sendo 

63164RSF GARRA IPRO brasmax com 100 hectares e 6968RSF VAVENTE RR 

brasmax com 36.3 hectares. Ambas variedades recomendadas para a região. O produtor 

não realiza inoculação das sementes. A inoculação é uma prática recomendada para 

determinadas espécies de leguminosas cujas sementes não encontram, no solo, estirpes 

nativas de bactérias fixadoras de nitrogênio Rhizobium (EMBRAPA, 2010). As 

sementes obtidas já são tratadas com tratamento industrial de inseticida. 

A cultivar 63164RSF GARRA IPRO brasmax possui habito de crescimento 

indeterminado, grupo de maturação 6.3 precoce (de aproximadamente 125 dias) com 

excelente potencial produtivo, capacidade de compensação de planta, sua flor é de cor 

roxa, cor da pubescência e da vagem de cor cinza com a cor do hilo preto imperfeito. 

Estatura de planta alta de até 95cm, possui resistência ao acamamento, bom 

comportamento em áreas de várzea, exigente em solos de média a alta fertilidade, e 

adaptado ao plantio antecipado, (a partir de 20 de setembro), apresenta o sistema STS 

resistente aos herbicidas do grupo químico sulfoniluréias, possibilitando um maior 

controle sobre as plantas daninhas. Possui as tecnologias RR2 e IPRO, no qual RR2 

significa tolerância ao herbicida glifosato e IPRO controle das principais lagartas da soja, 

lagarta das maças (Heliothisvirescens), lagarta elasmo (Elasmopalpuslignosellus), lagarta 

helicoverpa (Helicoverpaarmigera), broca das axilas (Crocidosemaaporema), lagarta da 

folha (Anticarsiagemmatalis), e lagarta falsa-medideira sendo ela representada por 4 

espécies (Pseudoplusiaincludens, Rachiplusia nu, Trichoplusiani e  

Chrysodeixisincludens), o controle das lagartas é decorrente da bactéria 

Bacillusthuringiensis que graças sua subespécies ( kurstaki e aizawai ) os quais possuem 



41 
 

o gene Cry1Ac que codificam proteínas tóxicas, assim ao ser ingerido pela lagarta o bt 

propicia a destruição do seu trato digestivo, infecção interna generalizada, paralisação 

alimentar e por fim sua morte. A cultivar também apresenta algumas reações a doenças 

sendo resistente ao cancro da haste (Diaporthephaseolorum), fitóftora 

(Phytophthorasojae) moderadamente resistente a mancha olho de rã (Cercosporasojina), 

bom comportamento a podridão do carvão (Macrophominaphaseolina), por outro lado, a 

cultivar não apresenta informações sobre a mancha alvo (Corynesporacassiicola), oídio 

(Microsphaeradiffusa) e ao nematóide de cisto (Heteroderaglycines), apresenta 

suscetibilidade a pústula bacteriana (Xanthomonasaxonopodispv. Glycines), ferrugem 

asiática (Phakopsorapachyrhizi), nematóide de galha (M. incógnita) e nematoide de galha 

(M. javanica). A época de semeadura pode variar para cada região, porem a mais indicada 

é de 10 de outubro a 20 de novembro, com uma população de 250.000 a 350.000 mil 

plantas por hectare, conforme a época optada pelo produtor e dentro das recomendações 

de semeadura. 

A cultivar 6968RSF LAVENTE RR brasmax possui hábito de crescimento 

indeterminado, grupo de maturação 6.7 precoce (de aproximadamente 130 dias) de boa 

estabilidade e rusticidade, produtiva em condições adversas, sua flor é de cor roxa, cor da 

pubescência e da vagem de cor cinza com a cor do hilo preto-imperfeito. Possui porte 

alto, resistente ao acamamento, exigente em solos com fertilidade de médio a alto, bom 

comportamento na várzea e excelente pacote sanitário. Possui a tecnologia RR2 no qual 

significa tolerância ao herbicida glifosato. A cultivar também apresenta algumas reações 

a doenças sendo resistente ao cancro da haste (Diaporthephaseolorum), mancha olho de 

rã (Cercosporasojina) e a fitóftora (Phytophthorasojae), por outro lado a cultivar não 

apresenta informações sobre a mancha alvo (Corynesporacassiicola), podridão do carvão 

(Macrophominaphaseolina) e oídio (Microsphaeradiffusa) e sobre o três diferentes tipos 

de nematóide, pertencendo o nematóide de galha (M. incógnita), nematoide de galha (M. 

javanica) e nematóide de cisto (Heteroderaglycines), e apresenta suscetibilidade a pústula 

bacteriana (Xanthomonasaxonopodispv.Glycines) e ferrugem asiática 

(Phakopsorapachyrhizi). A época de semeadura pode variar para cada região, porem a 

mais indicada é de 15 outubro a 15 de novembro, com uma população de 250.000 a 

300.000 mil plantas por hectare, conforme a época escolhida pelo produtor e dentro das 

recomendações de semeadura. 

2.16.1.1.2 Época de semeadura 
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A semeadura foi realizada no dia 6 e 7 de outubro de 2017 para a variedade garra e 

7 e 8 de outubro de 2017 para a variedade valente. A primeira variedade foi semeada 

dentro do prazo recomendado, e a segunda em época de semeadura tolerante. 

 

 2.16.1.1.3 Espaçamento e Densidade 

O plantio foi realizado com espaçamento entre linhas de 0,50m a uma profundidade 

de 4cm, com velocidade média de 5km/h, onde foram colocadas 12 sementes por metro 

linear, atingindo uma população de 240.000 plantas por hectare para ambas cultivares. 

Analisou-se que a polução de plantas está dentro da recomendação para ambas as 

variedades.  

 2.16.1.1.4 Correção de solo 

O produtor optou não realizar a aplicação de calagem, visto que a saturação por 

base do solo já se encontrava acima de 70% 

2.16.1.1.5 Adubação 

O produtor efetuou a adubação de 270kg Minorgan Soja Plus 02-07-07 por hectare 

na base juntamente a semeadura, disponibilizando 5,4 kg de N, 18,9kg de P2O5 e 18,9kg 

de K2O. O produtor preferiu não realizar adubação de cobertura. 

 2.16.1.1.6 Tratamento de sementes 

      Para o tratamento de semente foram usados dois produtos sendo, captan proveniente 

de composições como captana e Aquil fenos etoxilado, fungicida não sistêmico do grupo 

químico dicarboximida. Foi utilizado a dosagem de 200ml p.c./100kg sem. 

      O outro produto utilizado foi o dermacor, inseticida sistêmico proveniente de 

composição clorantraniliprole do grupo químico diamida antranilica. Foi utilizado a 

dosagem de 100ml p.c/100kg sem. 

 

2.16.1.1.7 Adubação foliar 
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      Na propriedade foram usados dois produtos foliares, target completo e B-moly 

ambos da empresa Brandt.  Líquido na qual oferece aditivos químicos, suprindo as 

carências nutricionais em qualquer lugar da morfologia da planta. A dose utilizada foi 

de 2L.ha-1 de Target completo quando a cultura estava em estagio vegetativo R1 no 

início da floração, e 1,5L.ha-1  de B-moly misturado com mais  de target quando a cultura 

estava em estagio vegetativo R5 no inicio do enchimento de grão. 

2.16.1.1.8 Plantas invasoras 

      Plantas invasoras são quaisquer ser vegetal que crescem onde não são desejadas 

(LORENZI, 2014). Ou seja, ao crescer junto a cultura de interesse interferem no seu 

desenvolvimento reduzindo-lhes a produção. No Brasil sua interferência junto a cultura 

agrícola pode chegar de 20% a 30%. 

      Quando a planta invasora se estabelece juntamente com outra cultura, competem 

pela extração dos elementos vitais (água, luz, CO2 e nutrientes), além de exercerem 

inibições químicas “alelopatia” sobre o seu desenvolvimento (LORENZI, 2014). Além 

do mais, elas também interferem indiretamente, abrigando pragas e doenças na qual se 

empresarão quando a cultura desejada estiver já estabelecida no campo. 

      É de suma importância fazer a identificação das plantas antes de qualquer controle, 

pois resulta em uma operação mais eficiente, usando o método e o tipo de herbicida 

mais efetivo para determinada situação. 

      Para um controle efetivo de plantas invasoras presentes no local, foram feitas três 

aplicações de herbicidas, na qual a primeira uma dessecação total da área antecedendo 

a cultura de interesse agronômico. Os produtos utilizados foram classic misturado com 

navajo, para uma maior eficiência de controle das espécies na qual o primeiro um 

herbicida seletivo de ação sistêmica pertencente ao grupo químico das sulfoniluréias, 

com composição clorimuron etílico, age inibindo a enzima acetolactatosintase (ALS) 

paralisando a produção de proteínas, interferindo na divisão celular e levando a planta 

a morte. Recomendada para o controle de plantas invasoras de folha larga em pós-

emergência, variando as doses para os estágios de 2 a 4 e 4 a 6 folhas. Já o produto 

navajo, um herbicida hormonal de ação sistêmica ao grupo químico ácido 

areloxialcanoico, com composição 2,4D sal de dimetilamina, age como mimetizadores 

da auxina, causando um crescimento descontrolado da planta, levando a sua morte por 
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esgotamento e perda da função celular. Recomenda-se aplicar 10 a 15 dias antes do 

plantio, visando o controle em pós-emergência das plantas infestantes de folhas largas, 

com no máximo 10 cm de altura. As gramíneas são, em grande parte, tolerantes a 

herbicidas desse grupo.  A mistura dos produtos obtiveram um ótimo controle das 

espécies infestantes, tais como trapoeraba (Commelinabenghalensis), buva 

(Conyzabonariensis), corda-de-viola (Ipomoeagrandifolia) e picão-preto (Bidens 

pilosa). As doses utilizadas foram  80 g.ha-1 do classic e 1,5 kg.ha-1  de  Navajo. 

      A segunda aplicação foi exercida quando a cultura já estava estabelecida em campo, 

em seu estagio vegetativo V4 com quatro nós formados. Foi usado em mistura os 

produtos select com crucial para uma maior eficiência de controle das espécies.  Assim 

o primeiro um herbicida graminicida pós emergente e sistêmico. Apresenta efetividade 

contra uma ampla faixa de gramíneas anuais e perenes, expressando pouca ou nenhuma 

atividade sobre plantas daninhas de folhas largas e ciperáceas. Pertencente ao grupo 

químico sulfactante e oximacicloexanodiona, com composição alquilbenzeno e 

cletodim, agindo como inibidores da ACCase na qual ocorre a inibição da síntese de 

ácidos graxos, usado na construção de novas membranas interrompendo o crescimento 

celular. Já o produto crucial um herbicida pós-emergente, com ação sistêmica de amplo 

espectro de controle de plantas infestantes anuais ou perenes, mono ou dicotiledôneas. 

Sua composição sal de isopropilamina e potássio de glifosato, pertencentes ao grupo 

químico glicina substituída, age como inibidores da EPSP Sintase levando o acumulo 

de altos níveis de chiquimato nos vacúolos, o que é intensificado pela perda de controle 

do fluxo de carbono na rota. A mistura dos produtos obtiveram um ótimo controle das 

espécies infestantes, tais como capim amargoso (Digitaria insufaris), capim carrapicho 

(Cenchrusechinatus) e caruru-roxo (Amaranthushybridus). As doses utilizadas foram 0, 

4L.ha-1 de select e 3L.ha-1 de crucial. 

      A terceira aplicação foi exercida para a dessecação total da área, tanto para a cultura 

da soja, quanto para eliminar algumas plantas invasoras ainda presentes. O produto 

utilizado foi o tocha herbicida não seletivo, com ação de contato recomendado para o 

controle pós-emergente de plantas invasoras e na dessecação de culturas. Sua 

composição dicloreto de paraquate do grupo químico bipiridílio, seu mecanismo de ação 

é a inibição do fotossistema 1. A dose utilizada foi 2L.ha-1. 

2.16.1.1.9 Manejo de pragas 
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         Qualquer cultura estabelecida a campo está sujeita ao ataque de insetos, que se torna 

praga ao atingir um determinado índice de dano econômico. Podem variar de tamanho, 

estrutura vegetal atacada, quantidade populacional, entre outros. 

       As populações de insetos causam danos diretos ou indiretos às plantas quando fatores 

climáticos ou condições específicas do agro ecossistema favorecem o crescimento destas 

populações, e aí sim, elas passam a causar danos econômicos que, para serem evitados, 

necessitam do uso de medidas de controle ( EMBRAPA,2007). 

      O controle químico é atualmente o método mais utilizado tanto por pequenos, 

médios e grandes produtores.  Usam-se inseticidas, agrotóxicos específicos para insetos 

pragas, na qual é pulverizado certo produto para combater o agente causador de dano. 

Existem outros métodos para o controle, como o biológico que diminui a população com 

o uso de inimigos naturais fazendo o seu controle. Com o uso da biotecnologia IPRO, 

transgenia na qual possibilita algumas cultivares a produzir proteínas tóxicas para 

determinadas pragas, realizando seu próprio controle. Além de outros métodos 

alternativos que podem ser trabalhados. 

      O manejo de pragas foi realizado após a semeadura, quando a cultura já estava 

estabelecida em campo. Os principais insetos encontrados foram a vaquinha 

(Diabroticaspeciosa), percevejo marrom (Euchistosheros) e percevejo barriga-verde 

(Dichelopsmelacanthus). Apesar das duas cultivares de soja apresentar tecnologia, 

ainda ocorreu a presença da lagarta helicoverpa (Helicoverpa armigera) e lagarta falsa-

medideira (Chrysodeixis includens), assim tendo que realizar três aplicações para o 

controle efetivo dessas pragas durante o ciclo da cultura, de acordo com análise a campo 

do proprietário, juntamente com as informações e discussão do Engenheiro Agrônomo 

responsável pela propriedade. 

      A primeira aplicação foi realizada quando a cultura se encontrava em R1 (início do 

florescimento), sendo usada uma mistura dos produtos nomolt do grupo químico das 

benzoiluréias com composição teflubenzurom, inseticida que age como regulador de 

crescimento inibindo a síntese bioquímica da quitina. Usado para controlar as pragas 

como lagarta helicoverpa (Helicoverpa armigera) e lagarta falsa-medideira 

(Chrysodeixis includens). A dosagem utilizada foi a mesma perante a bula de 150ml.ha-

1. O outro produto em mistura foi o galil pertencente ao grupo químico neonicotinoide 

e piretroide, com composição imidacloprido e bifentrina inseticida sistêmico com ação 
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de contato e ingestão. Usado para controlar as pragas vaquinha (Diabroticaspeciosa), 

percevejo marrom (Euchistosheros) e percevejo barriga-verde (Dichelopsmelacanthus). 

A dose utilizada foi a mesma perante a bula de 300ml.ha-1 do produto comercial. 

      A segunda aplicação foi realizada quando a cultura se encontrava em R4 (legume 

completamente desenvolvido). O produto utilizado foi o dimilin pertencente ao  grupo 

químico benzoilureia de composição diflubenzurum, inseticida fisiológico inibidor da 

síntese de quitina. O produto foi utilizado para retomar o controle das principais lagartas 

da cultura da soja. A dose utilizada foi de 100g.ha-1 do produto comercial. 

      A terceira aplicação foi realizada quando a cultura se encontrava em R7 (Início da 

maturação). O produto utilizado foi novamente o galil para controlar a retomada de 

infestação das pragas, percevejo marrom (Euchistosheros) e percevejo barriga-verde 

(Dichelopsmelacanthus). A dose utilizada foi a mesma perante a bula de 400ml.ha-1 do 

produto comercial recomendado para esse tipo de inseto. 

 2.16.1.1.10 Manejo de doenças: 

      Segundo (AGRIOS, 1988) Doença é o mal funcionamento de células e tecidos do 

hospedeiro que resulta da sua contínua irritação por um agente patogênico ou fator 

ambiental e que conduz ao desenvolvimento de sintomas. Doença é uma condição 

envolvendo mudanças anormais na forma, fisiologia, integridade ou comportamento da 

planta. Tais mudanças podem resultar em dano parcial ou morte da planta ou de suas 

partes. 

      Fatores diversos tais como época de plantio desfavorável, adubação desbalanceada, 

ferimentos nas plantas, competição com plantas daninhas e o uso de cultivares não 

adaptadas ao clima, são os principais fatores que possibilitam o aparecimento de 

doenças em plantas, (EMBRAPA,2007) 

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

permite a identificação precoce e o tratamento preventivo das doenças. Para isso, 

recomendam-se vistorias frequentes na lavoura, procurando identificar as anomalias 

como crescimento deficiente, murcha, manchas e mofos (EMBRAPA, 2006). 

       Para tal manejo de doenças da cultura da soja, foram feitas três aplicações de 

fungicida distribuídas aproximadamente em todo o ciclo da cultura.  



47 
 

      A primeira aplicação foi realizada aproximadamente em estágio vegetativo V3, onde 

foi aplicado o produto cypress 400 EC de forma preventiva, fungicida de ação sistêmica, 

contendo dois ingredientes ativos do grupo químico dos triazóis, (difenoconazol e 

ciproconazol). Esses dois compostos se complementam no controle das principais 

doenças da cultura da soja, tais como ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi), oídio 

(Microsphaera difusa) e crestamento foliar (Cercospora kikuchii). A dosagem utilizada 

foi a recomendada encontrada na bula do produto, sendo de 300ml do produto comercial 

por hectare. 

      A segunda aplicação foi realizada aproximadamente em estágio reprodutivo R1, 

onde foi aplicado o produto orkestra com ação protetora e sistêmica, com composições 

fluxapiroxade (inibidor da enzima SDHI) e piraclostrobina (inibidor do transporte de 

elétrons) , pertencentes ao grupo químico estrobilurina e carboxamida. Produto na qual 

é recomendo para doenças mais severas que atacam a cultura da soja como antracnose 

(Colletotrichum truncatum), oídio (Microsphaera difusa), mancha-alvo (Corynespora 

cassiicola) e ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi). A dosagem utilizada foi a 

recomendada encontrada na bula do produto, sendo de 350ml do produto comercial por 

hectare. 

      A terceira aplicação foi realizada aproximadamente em estágio reprodutivo R6, para 

o controle de doenças de final de ciclo, onde foi aplicado o produto elatus com ação 

sistêmica e de contato de forma preventiva, com composições azoxistrobina e 

benzovindiflupir, pertencentes ao grupo químico estrobilurina e pirazol carboxamida. 

Produto na qual é recomendado para doenças mais severas que atacam a cultura do soja, 

mancha-alvo (Corynespora cassiicola), ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi), 

antracnose (Colletotrichum truncatum) e oídio (Microsphaera difusa). Foi adicionado 

na ultima aplicação o produto cyprees, na qual a sua informação está descrita na primeira 

aplicação. A dosagem utilizada foi a recomendada encontrada na bula do produto, sendo 

de 300 gramas do produto comercial por hectare, mais 200ml de cyprees. 

      Para uma melhor aplicação é recomendado a utilização de adjuvantes produto no 

qual tem por finalidade aumentar a eficácia, facilitar a aplicação e diminuir os riscos. 

Assim para todas as aplicações utilizou-se o adjuvante action sil da empresa brandt em 

uma dosagem de 50ml para cada100L de água. 

2.16.1.1.10 Colheita 
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      A colheita da propriedade foi efetuada nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2017, com 

teor de umidade dos grãos de aproximadamente 13%. 

2.16.1.1.9.11 Produtividade 

      A produtividade média alcançada pela propriedade foi de aproximadamente 62 sacas 

por hectare ou 3720kg por hectare. Apesar do grande número de abortamento de vagens 

e enchimento deficiente de grãos marcados na safra 2017/2018, o produtor relata que 

ainda obteve uma boa média, mais acredita que nos próximos anos a produtividade 

poderá aumentar. 

      Segundo (GARRIDO, 2018) a produção paranaense de soja na safra 2018 se 

aproximou em torno dos 3.500 kg por hectare. Assim a propriedade em estudo alcançou 

números superiores a média do estado. 

2.16.1.1.9.12 Armazenamento 

      A propriedade não possui silos para armazenamento de grãos, assim os produtos 

obtidos são encaminhados a silos de duas cooperativas sendo: 50% do colhido na 

Belagricola e 50% na Cocari, ambas empresas localizadas em Cambuí distrito de 

Marialva. 

 2.16.1.1.9.13 Comercialização: 

      A comercialização da produção total da propriedade, é realizada de acordo com a 

necessidade do produtor. 

2.16.1.1.9.14 Custos da soja 2017/2018 

      Perante a análise e cálculos realizados do custo de produção tabelas 9 e 10 do sitio 

irmão antigo para safra de soja 2017/2018, seu Vanderlei obteve um custo total de 

produção de R$ 2.536,89 por hectare (33,8 sc). Assim conseguindo fechar um contrato 

com a cooperativa no preço da saca em um valor de R$ 75,00 com sua produtividade 

alcançada de 62 sacas/há ou 3.720 kg ha, o produtor adquiriu uma receita bruta de R$ 

4.650,50 por hectare. Desta forma a receita líquida do atual proprietário foi de 2.113,11 

por hectare. 

Tabela 9: Custos totais de produção na safra de soja 2017/2018 do sitio irmão Antigo. 
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Especificaçã

o   R$ ha-1 Em % 

1. CUSTOS VARIÁVEIS     

1.1. 

Despesas com máquinas, implementos e 

utensílios R$ 497,90 19,6 

1.2. Despesas de manutenção de benfeitorias R$ 3,60 0,1 

1.3. Insumos:   0,0 

1.3.1. Sementes  R$ 306,95 12,1 

1.3.2 Fertilizantes R$ 443,40 17,5 

1.3.3 TS R$ 97,50 3,8 

1.3.4 Agroquímicos  R$ 493,95 19,5 

1.4 Mão de obra temporária  R$ 66,17 2,6 

1.5 Assistência Técnica  R$ 0,00 0,0 

1.6 Seguro de Produção  R$ 35,00 1,4 

1.7 ITR R$ 14,10 0,6 

A TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS 

R$ 

1.958,57 77,2 

2. CUSTOS FIXOS   0,0,0 

2.1. Depreciação – D   0,0 

2.1.1. Máquinas e implementos R$ 172,50 6,8 

2.1.2. Benfeitorias e instalações R$ 45,50 1,8 

2.2. Remuneração do capital próprio – RCP   0,0 

2.2.1. Máquinas e implementos R$ 75,58 3,0 

2.2.2. Benfeitorias R$ 9,18 0,4 

2.3. Seguros, taxas e impostos – S R$ 116,53 4,6 

2.3.1. Máquinas, implementos e benfeitorias R$ 73,00 2,9 

2.4. Mão-de-obra fixa R$ 86,03 3,4 

B TOTAL DOS CUSTOS FIXOS R$ 578,32 22,8 

C CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO (A+B) 

R$ 

2.536,89 100,0 
       Fonte: Pesquisa a campo, junho 2018 

 

Tabela 10: Receita final soja 2017/2018 

C CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO (A+B) R$ 2.536,89  

D 

E 

RECEITA BRUTA 

RECEITA LIQUIDA 

R$ 4.650,00 

R$ 2.113,11 

  

  

Fonte: Pesquisa a campo, junho 2018 
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2.16.2 MILHO SEGUNDA SAFRA 2018 

2.16.2.1Característica das cultivares 

A cultivar DKB 265 Pro3 DEKALB novo hibrido lançamento com seu primeiro 

ano de plantio, é uma variedade super precoce com ciclo de (aproximadamente 127 dias) 

da emergência até sua maturidade fisiológica, com a colheita do grão acima de 22% de 

umidade. Planta de porte baixo apresentando altura máxima de 2,15m e altura de espiga 

de 1,12m. Colmo com boa resistência física, raízes longas e profundas de boa sanidade. 

Sua arquitetura foliar é ereta com bom empalhamento e uniformidade de espiga, de 

formato cilíndrico com 18 a 20 fileiras. Apresenta características como, altíssima 

performance produtiva com amplitude de plantio, excelente arranque inicial, alta caixa 

produtiva e tolerante a seca. Seus grãos são pesados com textura semidentado de 

coloração amarelo-profundo. Apresenta tecnologia VT IPRO3 e RR, sendo VT IPRO3 

com 2 proteínas inseticidas bts (Cry1A, Cry1A.105), que possibilita um bom controle de 

lepidópteros de parte aérea, e sobre as principais lagartas da cultura do milho como 

lagarta-da-espiga (Helicoverpazea), lagarta-do-cartucho (Spodopterafrugiperda), 

lagarta-elasmo (Elasmopalpuslignosellus) e broca-do-colmo (Diatraeasaccharalis), e 

uma proteína inseticida bt (Cry3Bb1) especifica para o controle da larva-alfinete 

(Diabroticaspeciosa), praga que ataca a raiz do milho diminuindo sua capacidade de 

absorção de água e nutrientes. E rr portador da proteína (CP4 EPSPS) que proporciona a 

planta de milho tolerância ao herbicida glifosato. Porta também reações contra algumas 

doenças foliares como turicun (Exserohilumturcicum), cercosporiose (Cercosporazeae-

maydis), mancha-branca (Pantoeaananatis) e moderadamente suscetível a ferrugem 

polyssora (Puccinia polysora). 

A cultivar AG 9030 AGROCERIES é uma variedade super precoce com ciclo de 

(aproximadamente 127 dias) da emergência até sua maturidade fisiológica, com a colheita 

do grão acima de 22% de umidade. Planta de porte baixo apresentando altura máxima de 

2,35m e altura de espiga de 1,24m. excelente qualidade de colmo, raízes longas e 

profundas de boa sanidade. Sua arquitetura foliar é ereta com excelente stay green, bom 

empalhamento e uniformidade de espiga, de formato cilíndrico com 18 a 20 fileiras. 

Apresenta características como, alto teto produtivo, com um bom empalhamento e baixo 

índice de tombamento de plantas, pocibilitando a colheita antecipada. Seus grãos é do 

tipo semiduro amarelo alaranjado. Possui tecnologias VT PRO 3 e RR. 
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2.16.2.2 Época de semeadura 

      A semeadura das cultivares foi realizada do dia 22 de fevereiro ao dia 1 de março, 

sendo para a cultivar DKB650 nos dias 22 ao dia 26, e para as cultivares AG9030 e  DKB 

3700 (refúgio) semeadas do dia 26 ao dia 1. 

  2.16.2. Espaçamento e densidade 

      Para uma boa germinação, a semente deve ser colocada em uma profundidade que 

possibilita seu contato junto ao solo úmido. Ou seja, em solos leves arenosos o plantio 

deve ser profundo de 5 a 8 cm, e em solos mais pesados os argilosos devem ser colocados 

mais superficialmente aproximadamente de 3 a 4 cm, (EMBRAPA, 1990). Perante a 

recomendação e o tipo de solo presente na propriedade, o produtor realizou o plantio com 

uma profundidade de 3cm, sendo utilizado de 2,7 sementes por metro, com um 

espaçamento de 0,50 metros, obtendo uma população de 54.000 plantas por hectare. 

  2.16.2.3 Correção de solo 

      O produtor realizou a aplicação de 250 kg.ha-1 de calsite da empresa TMF, na qual 

além de proporcionar um equilíbrio da relação dos nutrientes com o solo, fornece também 

cálcio e silício conferindo uma maior resistência das plantas contra pragas e doenças. 

Porém de acordo com a análise de solo, onde o V% se encontra com uma alta saturação, 

dentro da faixa ideal de 70% (eutrófico), na qual não havia a necessidade de realizar a 

aplicação de corretivo agrícola. 

    2.16.2.4 Adubação   

      A adubação foi realizada em dois momentos, a primeira junto a semeadura da cultura, 

com 270 kg.ha-1 do produto minorgan super NPK 10-10-10, assim disponibilizando 

aproximadamente 27kg de N, 27kg de 27P2O5, e 27kg de k2O. A segunda adubação foi 

realizada em cobertura quando a cultura se encontrava em V4, sendo aplicado 105kg.ha-

1 de sulfato de amônio, disponibilizando 21kg de N e 25kg de S. 

      2.16.2.5 Tratamento de sementes 

      As sementes utilizadas na propriedade em estudo, são produtos que portam alta 

tecnologia. Assim um bom e completo tratamento de sementes auxilia na qualidade 
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sanitária da mesma. Assim, foi utilizados produtos com nutrientes, fungicidas e 

inseticidas. 

      Os produtos utilizados foram o sombrero inseticida de contato e ingestão do grupo 

químico dos neonicotinoides com composição imidacloprido. A dose utilizada foi de 150 

ml para cada 60.000 sementes. captan fungicida não sistêmico, com ação preventiva do 

grupo químico dicarboximida de composição captana. A dose utilizada foi de 2ml para 

cada kg de semente. bendazol fungicida sistêmico do grupo químico benzimidazon, com 

composição carbendazim. A dose utilizada foi de 2ml para cada kg de semente. target 

trend produto que possui cobalto e molibdênio participando ativamente em todo o ciclo 

do nitrogênio nas plantas. A dose utilizada foi de 2ml para cada kg de semente.    

     2.16.2.6 Fertilizante foliar 

       Foi utilizado para adubação foliar dois produtos, sendo o target n3200 na qual fornece 

nitrogênio em suas formas nítrica e amoniacal aumentando a eficiência da absorção do 

nitrogênio e a economia de energia pela planta. O produto foi aplicado quando a cultura 

se encontrava em estagio fonológico V7 com sete folhas desenvolvidas. A dose utilizada 

foi a mesma recomendada perante a bula de 3L.há-1. 

      O segundo produto aplicado foi o scudero como, fertilizante que fornece os nutrientes 

cobalto e molibdênio. O produto foi aplicado quando a cultura se encontrava em V3 com 

três folhas desenvolvidas. A dose utilizada foi a mesma recomendada perante a bula de 

0, 2L.há-1. 

    2.16.2.7 Controle de plantas invasoras 

      O controle de plantas invasoras foi realizado em dois momentos. O primeiro efetuado 

uma dessecação total da área, antes da cultura implantada a campo.  A outra realizada 

quando a cultura estava em estadio vegetativo V3 apresentando três folhas desenvolvidas. 

O produto utilizado nos dois momentos foi o roundup original composto por glifosato do 

grupo químico glicina substituída, herbicida não seletivo controlando folha larga e folha 

estreita de ação sistêmica. Seu modo de ação é inibidores da EPSPS, de acordo com 

(ZABLOTOWICZ; REDDY, 2004) ocorre o bloqueio da síntese de três aminoácidos 

aromáticos: triptofano, fenilalanina e tirosina. 
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       Tem potencial de controlar as principais plantas invasoras, mais segue as principais 

encontradas na segunda safra na propriedade, sendo capim carrapicho (Cenchrus 

echinatus), capim amargoso (Digitaria insularis), buva (Conyza bonariensis) e caruru 

(Amaranthus viridis). A dose utilizada foi a mesma nos dois momentos da aplicação, de 

4L.ha-1. 

2.16.2.8 Controle de pragas e doenças: 

      As aplicações de pragas e doenças foram realizadas após a emergência da cultura, 

sendo localizado a presença do percevejo marrom (Euschistus heros), percevejo barriga-

verde (Dichelops melacanthus), pulgão (Rhopalosiphum maidis), e mesmo com as 

variedades portadoras da tecnologia resistente a lagarta, ainda notou-se a presença da 

lagarta-do-cartucho (Spodoptera frugiperda). 

      Á primeira infestação foi ocorrida na variedade usada como refugio, quando a cultura 

se encontrava em V7. Utilizou o produto premeo da empresa du pont, inseticida de 

contato e ingestão com composição química das diamidas antranílica de formulação 

suspensão concentrada. A dose utilizada foi a mesma recomendada perante a bula, de 

125ml.ha-1. 

      A segunda aplicação foi realizada nas duas outras variedades, ocorrendo a mistura 

dos produtos nomolt 150 da empresa basf, com o produto match da empresa syngenta. O 

produto nomolt pertencente do grupo químico das benzoiluréias de formulação suspensão 

concentrada e a base de teflubenzuron, que age como regulador de crescimento inibindo 

a síntese bioquímica da quitina, que é o principal componente do exoesqueleto ou cutícula 

do inseto. A dose utilizada foi a mesma recomendada perante a bula, de 100ml.ha-1. O 

produto match inseticida fisiológico do grupo químico benzoiluréia com composição 

lufenurom de formulação concentrado emulsionável. A dose utilizada foi a mesma 

recomendada perante a bula, de 300ml.ha-1. A aplicação desses produtos foram realizados 

no inicio da infestação, em estagio V7 quando notou-se números expressivos de folhas 

raspadas. 

      A terceira aplicação foi efetuada aproximadamente 10 dias antes do pendoamento, 

quando o milho se encontrava em V10. Foi ultilizado uma mistura dos produtos galil, 

authority e unizeb gold. O inseticida galil, produto sistêmico com ação de contato e 

ingestão dos grupos químicos neonicotinoide e piretroide, de composiçaoes 
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imidacloprido e bifentrina. O produto foi aplicado pois notou-se uma grande infestação 

de pulgão na área. A dose utilizada foi a mesma recomendada perante a bula, de 200ml. 

ha-1. O produto authority, fungicida do grupo químico das estrobilurina e triazol, com 

composições azoxistrobina e flutriafol pertencente a classe dos sistêmicos. A dose 

utilizada foi a foi de 600ml. há-1. O produto unizeb gold do grupo químico 

ditiocarbamatos com composição mancozebe de mecanismo de ação de contato. A dose 

utilizada foi a mesma perante a bula, de 3kg.ha-1. Esses produtos foram aplicados de 

forma preventiva contra as principais doenças da cultura do milho. 

2.16.2.1.9 Colheita 

      A colheita foi realizada entre os dias 23 de julho a 20 de agosto de 2018, com os grãos 

apresentando um teor de umidade de 21%, ocorrendo a pausa na colheita em algumas 

semanas, pelo fato da alta precipitação ocorrente no local.  

2.16.2.10 Produtividade 

       O estado do Paraná em 2018 ficou marcado pelo período de 40 dias de estiagem com 

o Milho segunda safra ainda em campo. A cultura já havia sofrido também com a falta de 

chuva entre os meses de abril e maio, que prejudicou o período de floração e frutificação, 

(DERAL, 2018). 

      Ainda assim o proprietário, seu Vanderlei alcançou uma produtividade média de 

103,3 sacos por hectare ou 6.198 kg há. Segundo o mesmo, ficou satisfeito com sua 

produtividade, mais relata que se não fosse por conta de fatores climáticos sua 

produtividade poria ser maior, já que suas variedades expressariam seus máximos 

rendimentos. 

 2.16.2.11 Armazenamento 

    Os produtos obtidos da propriedade, são encaminhados aos silos de duas empresas, 

sendo 50% do colhido na Belagricola e 50% na Cocari, ambas empresas de Cambuí 

distrito de Marialva. 

2.16.2.12 Comercialização 

      A comercialização dos grãos, são realizadas de acordo com a necessidade de renda do 

proprietário. 
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      Perante a análise e cálculos realizados do custo de produção tabelas 10 e 11 do sitio 

irmão antigo para safra de Milho 2018, seu Vanderlei obteve um custo total de produção 

de R$ 2.042,16 por hectare (64 sc). Assim conseguindo fechar um contrato com a 

cooperativa no preço da saca em um valor de R$ 32,00 com sua produtividade alcançada 

de 103,3 sacas/há ou 6.198 kg há, o produtor adquiriu uma receita bruta de R$ 3.296,00  

há. Desta forma a receita líquida do atual proprietário foi de R$ 752,34. 

Tabela 11: Custos totais de produção na safra de Milho 2018 do sitio irmão Antigo. 

Especificação   R$ ha-1 Em % 

1. CUSTOS VARIÁVEIS     

1.1. 

 

1.2. 

1.3. 

1.3.1. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.3.4. 

1.3.5. 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

A 

2. 

2.1. 

2.1.1. 

2.1.2. 

Despesas com máquinas, implementos e 

utensílios 

Despesas de manutenção de benfeitorias 

Insumos: 

Correção 

Sementes  

Fertilizantes 

R$ 497,90 

 

R$ 3,60 

  

R$ 262,50 

407,65 

R$ 351,00 

19,64 

 

0,14 

0,00 

10,36 

16,08 

13,85 

TS 

Agroquímicos  

Mão de obra temporária  

Assistência Técnica  

Seguro de Produção  

ITR 

TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS 

CUSTOS FIXOS 

Depreciação – D 

Máquinas e implementos 

Benfeitorias e instalações 

R$ 55,45 

R$ 271,97 

R$ 66,17 

R$ 0,00 

R$ 35,00 

R$ 14,10 

R$1.965,34 

  

  

R$ 172,50 

R$ 45,50 

2,19 

10,73 

2,61 

0,00 

1,38 

0,56 

77,54 

0,00 

0,00 

6,81 

1,80 
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2.2. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.3. 

2.3.1. 

2.4. 

B 

C 

Remuneração do capital próprio – RCP 

Máquinas e implementos 

Benfeitorias 

Seguros, taxas e impostos – S 

Máquinas, implementos e benfeitorias 

Mão-de-obra fixa 

TOTAL DOS CUSTOS FIXOS 

CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO (A+B) 

  

R$ 75,58 

R$ 9,18 

R$ 116,53 

R$ 73,00 

R$ 86,03 

R$ 578,32 

R$2.543,66 

0,00 

2,98 

0,36 

4,60 

2,88 

3,39 

22,82 

100,3 

Fonte: Pesquisa a campo, setembro 2018. 

Tabela 12: Receita final Milho 2018. 

C 

D 

E 

CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO (A+B) 

RECEITA BRUTA  

RECEITA LIQUIDA  

R$ 2.543,66 

R$ 3.296,00 

R$ 752,34 

Fonte: Pesquisa a campo, setembro 2018. 

 

3 DIAGNOSTICO 

     O diagnóstico de uma propriedade rural visa conhecer profundamente a área de 

trabalho, assim o produtor conhecerá quais são suas restrições e possibilidades, 

preocupando-se com a elaboração de estratégias para defender as ameaças e saber 

aproveitar as oportunidades, (INGEPRO, 2010) 

      A propriedade Irmãos Antigo obteve boas produtividades, porém a partir do 

cumprimento do levantamento, esse diagnostico visa também outras atividades que 

podem de alguma maneira auxiliar em um incremento na produção e na qualidade de vida 

dos envolventes. 
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3.1PRINCIPAIS OBJETIVOS 

 Aprimorar a produção; 

 Melhorar Gestão; 

 Mostrar para o produtor a real situação de sua propriedade; 

 Reabilitar os pontos negativos da propriedade; 

 Minimizar custos. 

3.2 PONTOS FORTES 

Produtor presente nas atividades da propriedade; 

Produtor com grande experiência agrícola; 

Produtor apto a receber informações atualizadas; 

Ocorre a realização de refúgio para a cultura do milho; 

Propriedade localizada próximos a destinação de entregas 

 A Área de Preservação Permanente está em tamanho adequado indicado pelo porcentual 

perante o código florestal. 

O funcionário é o atual caseiro da fazenda; 

Todos maquinários estão em ótimo estado de conservação; 

Estradas de acesso recentemente (2017) reparadas; 

Solo com alto teor de nutrientes; 
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 3.3 PONTOS FRACOS 

O proprietários e funcionário não realiza o uso de equipamento de proteção individual 

(EPI´S); 

Local inadequado para a armazenagens de defensivos e embalagens vazias; 

Água apresentando valores de dureza e pH fora dos limites indicados para as aplicações 

de agrotóxicos. 

O produtor não leva em consideração as novidades em tecnologia de aplicação; 

O produtor não utiliza planilha para controlar seus custos; 

Não realiza a correção de solo com frequência; 

Produtor dependente do sistema cooperativista, por não possuir silos de armazenagem; 

Falta de monitoramento pelo engenheiro agrônomo da propriedade; 

Mesmo número de população para ambas variedades para ambas culturas; 

Não realiza a inoculação da semente de soja; 

3.4 OPORTUNIDADES  

      Região cercada por cooperativas, possibilitando a procura de melhores preços e 

contratos; 

     Produtor pode contar com a ajuda de seu filho por melhores preços dos produtos, visto 

que o mesmo trabalha em uma revenda da região; 

      Produtores vizinhos querendo arrendar suas terras, assim o proprietário pode expandir 

sua área agricultável; 

      Facilidade a acessos a linha de crédito e financiamento. 

3.5 AMEAÇAS 

      Região sujeita a desequilíbrios climáticos como, geadas, excessos de chuva e 

estiagens; 
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      Roubos de produtos químicos, pois algumas embalagens cheias ficam no galpão 

localizado distante da cede; 

      Riscos de erosão pelo fato de algumas áreas da propriedade apresentar pontos 

declivosos. 

4 PLANEJAMENTO 

       O planejamento envolve a determinação do presente do que se espera para o futuro 

da propriedade rural, ou seja é uma tarefa complexa posto que as características das 

atividades agrícolas apresentam enorme variabilidade e incertezas quanto ao futuro. É em 

um cenário como esse que a função do planejar ganha sua importância, (PALHOÇA 

2013).  

       Os objetivos desse planejamento, para o Sitio irmão antigo, visam amenizar os pontos 

fracos analisados no diagnóstico, tanto as que causam risco para os envolvidos, quanto 

tomadas de decisões que alteram a lucratividade da empresa rural. Desta forma com o 

auxílio de tecnologias e métodos de manejo que ajudam a propriedade, tentar melhorar 

seus custos e consequentemente aumentar sua receita líquida.   

 

      4.1   USO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI´S) 

        O uso de EPI´S se torna a única forma que o trabalhador do campo tem para proteger 

sua integridade física. A falta de utilização ou a utilização incompleta representa grande 

perigo a saúde do aplicador aumentando os riscos de intoxicação (NUNES, 2010) com 

alguns sintomas surgindo imediatamente após o uso e outros até anos depois e podem 

causar danos irreversíveis. 

        Os trabalhadores do sítio irmãos Antigo não utilizam o EPI´S, assim aconselha-se 

seu uso de maneira adequada, em todos os momentos que se depararem com produtos 

químicos. 

 

            De acordo com a norma (NR 31) responsável pela saúde e segurança ao 

trabalhador rural, é obrigação do empregador orientar e fornecer os EPI´S de boa 

qualidade e apto para o trabalho, sempre higienizados e atentos na hora certa de substituí-
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los. Ainda o mesmo deve guardar os documentos que comprovam sua utilização, evitando 

assim futuros problemas trabalhistas. 

      Conforme a Figura 14 o EPI completo é composto por 8 itens sendo eles: toca árabe 

em tecido de algodão e hidro-repelente, viseira facial ante embaçante, respiradores 

descartáveis ou aqueles de filtros especiais para reposição, jaleco e calça de algodão com 

teflon (óleo fobol) tornando o tecido hidro-repelente, avental de material impermeável e 

resistentes a solventes orgânicos, botas que não sejam de coro mais sim de matérias de 

PVC usando por dentro da calça e luvas nitrílicas ou de neoprene 

Figura 14: EPis adequados para Trabalhador Rural que manuseia e aplica Produtos 

Fitossanitários. 

 

 

 

Fonte: Revista Panorama Rural (2003). 

      Com isso, fica a critério do produtor procurar o melhor local para aquisição completa 

do produto, e sempre usar quando necessário. Porém  está disponível na cooperativa 

cocari próximo de sua propriedade em um preço de 112 reais a unidade. 

4.2 LOCAL APROPRIADO PARA A ARMAZENAGEM DE DEFENSIVOS E 

EMBALAGENS VAZIAS 

      Como visto a propriedade apresenta um galpão isolado para armazenar as 

embalagens, porem não obedecem às exigências da norma Brasileira 9843, na qual traz 
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que os devidos produtos devem ser armazenados em condições que garantam a saúde e 

segurança do trabalhador, proteção ambiental e do próprio produto a ser utilizado. 

      Para que se minimizam os custos do produtor, nota-se que não há a necessidade de 

realizar a construção de um novo depósito, mais sim fazer uma reforma do já existente e 

se aderir as regularidades da norma. Uma das reformas que serão necessárias são: a 

construção  de um novo telhado, pois o mesmo apresenta vazamento e seu material 

absorve muito calor; reformulação do piso visto que o mesmo apresenta rachaduras 

podendo ocorrer a infiltração de resíduos no subsolo; adesão de 2 exaustor de parede para 

a renovação e circulação constante de ar; chuveiro de segurança em caso de acidentes ao 

trabalhador, fornecendo a descontaminação rápida e fácil dos produtos químicos; 

utilização de paletes para evitar que o produto fique diretamente no piso e placas 

sinalizadoras “cuidado veneno” e  “proibido fumar”.  

Na tabela 13 mostra o orçamento realizado para o produtor. 

Tabela 13: Custo para a reforma do Galpão de armazenamento de defensivos de 50m2 

ESOECIFICAÇAO QUANTIDADE CUSTO 

UNITARIO 

CUSTO TOTAL 

Piso Rotocolor 250 R$ 1,90 R$ 475,00 

Exaustor Ventisol 2 R$ 129,00 R$ 258,00 

Telha Ecológica c/ 

manta anti calor 

30 R$ 35,00 R$ 1.050,00 

Chuveiro Lava 

Olhos IBR 

1 R$ 989,90 R$ 989,90 

Estrado de Plástico 400 R$ 2,20 R$ 880,00 

Placas  2 R$ 25,00 R$ 50,00 

Mão de Obra 0 Funcionário do 

Sítio 

R$ 0 

TOTAL - - R$3.702,9 

Fonte: Cotação depósitos da região de Maringá Pr – 2018. 
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4.3 CORREÇÃO DA ÁGUA PARA PULVERIZAÇÃO  

      A água utilizada para pulverização passa por analises na qual constata-se sua 

qualidade química podendo ver assim sua dureza e sua alcalinidade, que dependendo de 

seus resultados causa interferência na eficiência dos defensivos agrícolas, em especial o 

herbicida glifosato (BALATOR 2016). 

      Assim analisou-se que a água da propriedade apresentou uma dureza total de 

189mg/L, eu uma alcalinidade de pH de 7,87 sendo assim necessário a utilização de 

produtos capazes de evitar essas interferências produzidas pela alcalinidade e capazes de 

sequestrar esses íons bivalentes (Ca+2  e Mg+2) elevados na água. Um dos produtos que o 

produtor poderá escolher para realizar essa função é o CLK 10 Super Plus da empresa 

inquima. A dose utilizada ira ser de 500ml/p.c 1000L de agua. 

4.4 ADEQUAÇÃO A TECNOLOGIA DE APLICAÇÃO 

     Quando se trata de tecnologia de aplicação de agrotóxicos existe certa 

responsabilidade, pois necessita de certo conhecimento cientifico que proporciona a 

correta colocação do produto biologicamente ativo no alvo sendo eles uma planta 

daninha, um inseto, um fungo ou bactéria. Sempre em quantidades necessárias para evitar 

custos e desperdícios que acabam contaminando outras áreas indesejadas. 

    Uma boa revisão do equipamento de pulverização é essencial para uma eficiente 

aplicação na lavoura, assim o responsável pelas atividades deve sempre averiguar os 

componentes como bicos, barra, mangueiras, agitador mecânico, filtro principal, 

manômetro dentre outros. Um conjunto de fatores trabalha simultaneamente quando a 

questão é volume de calda aplicada por hectare, o aplicador deve ter a capacidade de 

compreender a cobertura necessária para cada tipo de alvo a ser atingido, o modo de ação 

de cada produto para estipular o tamanho das gotas para os diferentes tipos de bicos e 

suas vazões entre outros (ANTUNIASSI, 2005). 

      Cada produto possui seu modo de ação quando é deparado com o alvo ativo, e o 

tamanho de gota influencia diretamente na efetividade do defensivo agrícola. Gotas 

maiores são mais favorável para produtos sistêmicos onde não demandam alta cobertura 

de planta, mais sim direcionadas ao solo para que o mesmo seja absorvido e translocados 

pela a mesma. Já as gotas menores são preferíveis para certos fungicidas e inseticidas que 
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possuem modo de ação de contato, esses sim necessitam de uma maior cobertura e 

penetração nas folhas (ANTUNIASSI, 2005). 

     Condição ambiental é um ponto forte no momento da aplicação, diferentes 

temperaturas, umidades e velocidade do vento influenciam a perca do produto por deriva 

ou evaporação ates de chegar no alvo. Esses fatores podem serem ajustados de acordo 

com o momento de aplicação, visto que no final de tarde e no inicio da manha a umidade 

relativa é maior tendo uma menor temperatura. Ventos acima dos 10km/h não são 

favoráveis para a aplicação, pois as partículas são carregadas para locais indesejados, já 

se a temperatura estiver acima dos 30°C, consequentemente a umidade relativa do ar 

estará abaixo dos 50%, na qual influenciará na vida útil do produto minimizando sua 

eficiência. É possível associar as classes de gotas para cada condições climáticas, Tabela 

14 em casos extremos onde o produtor necessita realizar a aplicação, porem os fatores 

ambientais não são favoráveis. 

Tabela 14: Condições climáticas ideais para cada classe de gota. 

FATORES Gotas Muito 

finas ou finas 

Gotas Finas ou 

Médias 

Gotas Médias ou 

Grossas 

Temperatura <25°C 25 a 28°C > 28°C 

Umidade Relativa > 70% 60 a 70% < 60% 

Fonte: Antuniassi, 2005 

     A escolha de bicos se torna importantes para realizar as aplicações de agroquímicos, 

principalmente para os herbicidas pré-emergentes, onde muitas vezes o solo não é 

preenchido com o produto, também os fungicidas no qual o objetivo é aumentar a 

cobertura de toda área aplicada (JACTO 2017). 

     Com isso recomenda-se para a utilização do produtor o novo bico duplo leque J3D da 

empresa Jacto que criam gotas entre médias e finas que são distribuídas em um ângulo de 

100°, com uma escala de pressão de 15 a 90 psi. Segundo MOSQUINI 2017 os bicos 

devem ser colocados nas barras com direções intercaladas para criar a pulverização 3D 

alcançando as plantas de forma vertical, horizontal e transversal. O produtor pode adquirir 

o mesmo, na cooperativa Cocamar unidade de Maringá com o custo de 34,45 a unidade. 
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4.5 PLANILHA DE CUSTOS PARA O PRODUTOR 

     Gerenciar seu próprio negócio não é tarefa fácil em nenhuma área, muito menos ao 

produtor rural na qual este envolvido em toda atividade agrícola, antes e de depois da 

porteira de sua propriedade. Desta forma, o administrador rural deve se adaptar a um 

sistema que possa controlar seus custos, possibilitando a ele um bom planejamento de 

suas futuras atividades. 

     Seu Vanderlei atual possuinte da propriedade em estudo, mostrou um bom 

gerenciamento de suas atividades agrícolas, porem sendo apresentadas em folhas e 

cadernos, que muitas vezes acabam desaparecendo e dificultando seu controle. Desse 

modo, recomenda-se que o produtor siga uma planilha simples, para os principais custos 

de produção de sua propriedade, tentando assim, colaborar com mais um quesito para um 

bom funcionamento de sua empresa rural. 
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Figura 14: Planilha dos principais custos do Sítio Irmãos Antigo 

   

Fonte – Elaborado pelo autor. 
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Figura 15: Planilha dos principais custos do Sítio Irmãos Antigo 

 

Fonte – elaborado pelo autor 

     De acordo com as Figuras 15 e 16, foram colocados valores somente para simular a 

tabela com suas formulas, assim o produtor devera computa-las anexando os reais 

produtos com seus devidos preços, para então mostrar na planilha os principais gastos de 

sua propriedade. 

 

4.6 ROTAÇÃO DE CULTURAS 

      Rotação de culturas nada mais é que uma alternância ordenada de diferentes culturas, 

em determinado espaço de tempo (ciclo), na mesma área e na mesma estação do ano, 

(EMBRAPA, 2011). Método no qual cria um efeito residual positivo nas propriedades 

físicas, químicas e biológicas do solo pelo fato de sempre estar presente na área, culturas 

apresentando relações C/N e sistemas radiculares distintos. 

      Adubos verdes e plantas de cobertura auxiliam no controle de erosão elevação dos 

níveis de carbono, ciclagem de nutrientes e controle natural de plantas daninhas, devido 

a grande quantidade de palhada formada. Para que cada espécie possa se encaixar no 

sistema, é necessário levar em conta as condições ambientais de cada região, para que as 
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mesmas possam se adaptar e levar melhorias para o meio ambiente e para própria empresa 

rural. 

      Para se adaptar ao sistema, sugere-se a repartição da área total em três talhões sendo 

eles talhão 1 com 35,4 hectares, talhão 2 com 68,4 hectares e o talhão 3 com 32 hectares, 

mostrados na Figura 17. 

Figura 16: Simulação das divisões dos talhões para rotação de culturas na propriedade 

sítio irmão antigo. 

Fonte: Google Earth 2018 

Separado os talhões, as culturas serão distribuídas no esquema representado pela tabela 

15. 

Tabela 15: Elaboração de uma correta rotação de culturas. 

TALHÃO Verão 

18/19 

Inverno 

2019 

Verão 

19/20 

Inverno 

2020 

Verão 

20/21 

Inverno 

2021 

1 

2 

3 

Soja 

Milho 

Feijão 

Aveia 

Nabo 

Crotalária 

Feijão 

Soja 

Milho 

Crotalária 

Aveia 

Nabo 

Milho 

Feijão 

Soja 

Nabo 

Crotalária 

Aveia 

Fonte: Esquema elaborado pelo Autor. 
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     Esse seria um croqui que representaria totalmente aos princípios de rotação de 

culturas, porém como a maioria desse trabalho foi realizado juntamente com o produtor, 

recomenda-se que o mesmo realize uma “sucessão de culturas melhorada” em sua 

propriedade, pelo fato de seu hábito e aceitável retorno econômico safra pós safra. 

      A Tabela 16, mostra a provável alternância de culturas que será implantado no Sítio 

Irmão Antigo. 

Tabela 16: Planejamento de sucessão de culturas da propriedade. 

TALHÂO Verão 

18/19 

Inverno 2019 Verão 

19/20 

Inverno 2020 Verão 

20/21 

Inverno 2021 

1 

2 

3 

Soja 

Milho 

Soja 

Milho+Brachiaria 

Crotalária 

Milho 

Milho 

Soja 

Soja 

Crotalária 

Milho 

Milho+Brachiaria 

Soja 

Soja 

Milho 

Milho 

Milho+Brachiaria 

Crotalária 

Fonte: Esquema elaborado pelo Autor. 

     Foi estabelecido o cultivo de soja no verão em dois talhões, pelo fato de ser a cultura 

mais explorada da região, devido sua alta demanda e lucratividade cedido ao produtor.  

      Já o consorcio milho com brachiaria planejado para o talhão 1, foi recomendado para 

o ano seguinte (2019) uma agricultura conservacionista. Não apresentando uma 

declividade tão elevada, o produtor ainda acharia interessante sobrepor a essa área uma 

cultura que protegeria melhor seu solo, evitando futuros riscos de erosões e ainda, 

diminuir o escorrimento superficial da chuva e facilitar a sua infiltração no perfil do solo, 

(FISCHER, 2012). 

      A maioria dos talhões foi realizado o cultivo de soja no verão, visto que é a cultura 

mais explorada da região e de alta lucratividade para o produtor. 

4.6.1 SOJA 

      A rotação terá iniciativa após a colheita do milho, na qual será realizado uma 

dessecação total da área para que a safra de soja 2018/2019 possa ser realizada.  

4.6.1.1 Variedades 
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      As cultivares de soja escolhidas para a safra 2018/2019 foram Garra 63164RSF IPRO 

a mesma semeada na safra passada, na qual apresentou boa adaptação na propriedade 

além de seu grande rendimento. A outra variedade TMG 7063 IPRO lançamento onde foi 

acrescentado a tecnologia inox permitindo a planta uma melhor condição quando 

deparada com a ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi), possibilitando o produtor um 

melhor manejo de controle. 

      Serão semeados 39,5 hectares da cultivar Garra IPRO nos talhões 2 e 3 ocupando 90% 

da área total dos dois talhões, sendo utilizado 4,5 hectares para refúgio 10% restantes dos 

talhões. A cultivar TMG 7063 IPRO será semeado no talhão 1 ocupando 21 hectares da 

área total, sendo utilizado 2,3 hectares para o refúgio 10% restante do talhão. 

       A cultivar TMG 7063 possui crescimento indeterminado com uma maturação relativa 

de 6.3 apresentado sua flor com coloração branca com a pubescência cinza e hilo marrom 

clara. Apresenta resistência ao acamamento e a algumas doenças como, cancro da haste 

(Diaporthe aspalathi), ferrugem asiática (P. pachyrhizi), mancha olho de rã (C.sojina) e 

podridão radicular de fitóftora (P. sojae). E suscetibilidade contra as 3 raças de 

nematóide, nematoide das galhas (javanica e incognita) nematoide de cisto (H.glycines) 

e pústula Bacteriana. Possui a tecnologia IPRO possibilitando o controle das principais 

lagartas da soja, lagarta das maças, lagarta elasmo, lagarta helicoverpa, broca das axilas, 

lagarta da folha e lagarta falsa-medideira, e o controle das lagartas é decorrente a uma 

proteína bt os quais possuem o gene Cry1Ac com eficiência contra as pragas. A época de 

plantio recomendada para essa variedade de acordo com a região onde se encontra a 

propriedade é do dia 10 de outubro ao dia 15 de novembro, com a população variando de 

220 a 280 mil pl ha, assim o produtor deverá realizar seu plantio na primeira quinzena no 

mês de outubro se as condições ambientais forem favoráveis, com a população de 266,444 

mil plantas por hectare com 12 plantas pode metro linear com um espaçamento de 0,45m. 

       As características da cultivar garra 63164RSF IPRO foram descrita no levantamento 

deste trabalho, visto que é a mesma cultivar indicada para o plantio. 

     Sua época de semeadura é do dia 25 de Setembro ao dia 15 de novembro, com uma 

população variando de 250 a 350 mil pl.há-1. O produtor devera realizar o plantio na 

primeira quinzena do mês de outubro, se as condições ambientais forem favoráveis, com 

a população de 288,000 mil plantas por hectare com 13 plantas pode metro linear, com o 

mesmo espaçamento. 
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4.6.1.2 Refúgio para as cultivares 

     Para preservar as cultivares portadora da tecnologia recomenda-se que o produtor se 

adapta ao sistema de refúgio, onde são tomadas medidas preventivas cultivando as 

variedades da tecnologia Intacta RR2 PRO ao lado das lavouras que não portadoras da 

mesma, não atingindo mais que 800 metros de distância (EMBRAPA SOJA). 

      A variedade recomendada como refúgio será a TMG 7363 com a mesma maturação 

de ambas cultivares de 6.3 com crescimento indeterminado com a cor da flor branca de 

Pubescência cinza e hilo marrom clara, apresenta resistência ao acamamento e algumas 

doenças como, cancro da haste (Diaporthe aspalathi), ferrugem asiática (P. pachyrhizi), 

Mancha olho de rã e as três espécies de nematóides. 

      Será semeada juntamente entre as cultivares TMG 7063 e garra 63164RSF IPRO na 

primeira quinzena de outubro com uma população de 266,444 plantas por hectares com 

12 plantas por metro linear, ocupando 20% da área total representadas pelos 3 talhões. 

4.6.1.3 tratamento de sementes 

      O tratamento de semente se torna indispensável para que a cultivar possa mostrar seu 

alto rendimento, possibilitando o controle de pragas e doenças antes e depois da 

germinação. Assim será realizado um tratamento com inseticida, fungicida e 

micronutriente. 

      O produto recomendado contendo fungicida e inseticida será o cruiser advanced, 

fungicida do grupo químico acilalaninato ( metalaxil-M), benzimidazol (thiabendazole) 

fenilpirrol (fludioxonil) e inseticida do grupo químico neodicotinóide (tiametoxam), com 

modo de ação sistêmico e ingestão. A dose recomendada será a mesma perante a bula de 

125 ml para 100 kg de semente. 

      Se possível recomenda-se que o produtor adquire sementes já tratadas 

industrialmente, conferindo uma maior qualidade e homogeneidade do tratamento. O 

produto recomendado será o co-mo contendo os micronutrientes cobalto e molibdênio 
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importantes pelas suas atuações na fixação biológica do nitrogênio. A dose será a mesma 

recomendada pelo fabricante de 100ml do produto para cada 100kg de sementes. 

4.6.1.4 Inoculação 

     A fixação biológica de nitrogênio para leguminosas se torna importante, substituindo 

parcial ou totalmente os adubos nitrogenados, auxiliado por bactérias chamadas de 

rizóbios do gênero Bradyrhizobium, organismos vivos que necessitam de certos cuidados 

para manter sua sobrevivência e assim desempenhar sua função, podendo ter um 

incremento médio de até 8% no rendimento da soja. 

     Assim será usado o Gelfix 5 composto por Bradyrhizobium elkanni apresentando alta 

concentração e estabilidade das bactérias. O produtor poderá tratar com a máquina de 

tratamento presente em sua propriedade. A recomendação é a mesma perante a bula de 

100ml para cada 100g de semente. 

 4.6.1.5 Adubação de base 

     De acordo com a analise de solo realizada na propriedade recomenda-se uma adubação 

de manutenção para que a cultura forneça sua produtividade de grão esperada. Para que 

a cultura supra as necessidades de nitrogênio será realizada via inoculação dispensando 

assim a necessidade de adubação nitrogenada.  

   A fim de que as cultivares expressem seu máximo de rendimento, é necessário uma 

adubação que forneça os nutrientes a contento. Para tanto recomenda-se 

aproximadamente 100 kg de P2O5, 20 kg de K2O, kg de 10 Ca e 20kg de S para ter uma 

produtividade de grão de aproximadamente 4200 kg por hectare. 

     O formulado que atende e se aproxima da demanda da cultura é o 00-30-10 

disponibilizando 30kg de P2O5 e 10kg de K2O, desse modo será aplicado 150 kg por 

hectare do formulado, em mistura com 150kg de um produto a base de Ca e S que possui 

31% de CaO e 13,5% de S. Desta forma será fornecido ao solo 45kg de P2O5, 15kg de 

K2O, 20,3kg de S e 46,5 de CaO. O devido formulado será aplicado na base juntamente 

a semeadura. 

4.6.1.6 Adubação de cobertura 
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     O potássio é o segundo nutriente mais exigido pela cultura, porém não recomenda-se 

uma aplicação superior a 70kg por hectare, na qual pode levar uma diminuição da           

germinação da cultura e uma possível salinização do solo comprometendo a absorção de 

água e nutrientes, (MARSCHNER 1997). Desta forma, recomenda-se que o ultimo 2/3 

da adubação potássica seja realizada em cobertura quando a cultura estiver em estádio 

vegetativo V4  (4 nós ou 3 trifólios abertos).  

     O adubo recomendado será o Cloreto de Potássio, onde 100kg de sua dose, fornecerá 

60kg de K2O. Assim, será aplicado 67 kg de KCL por hectare fornecendo os restantes 

40kg de K2O para atender o restante da adubação exigido. 

 4.6.1.7 Manejo de plantas invasoras 

     Para que uma cultura de valor econômico se estabeleça livre de qualquer planta 

daninha é necessário realizar certas praticas que resultam na redução da infestação. O 

controle químico é o mais utilizado atualmente pelo seu fato de apresentar rapidez, 

eficiência e baixa mão de obra, porem o uso indiscriminado de herbicidas proporcionou 

alguns casos de resistência, (EMBRAPA, 2006). Deste modo se torna necessário a adoção 

de dois ou mais métodos de controle para atingir o nível de controle desejado. 

      Com certas plantas daninhas apresentando resistência na propriedade, foi 

recomendado a rotação de culturas e o cultivo de coberturas verdes, prevenindo o 

surgimento de altas populações de certas espécies de planta daninha. Com relação o 

controle químico, recomenda-se que o produtor utiliza os produtos com diferentes modos 

de ação. 

     Antes da semeadura da soja primeira safra, será realizado uma dessecação total da área 

com herbicidas de diferes princípios ativos com propósito de minimizar o máximo a 

incidência de plantas daninhas para não ocorrer concorrência com a cultura de interesse 

econômico. 

     O primeiro produto utilizado será o spider wg da Dow AgroSciences, produto de 

composição diclosulam, do grupo químico das sulfonanilidas e triazolopirimidinas. 

herbicida pré-emergente recomendado para a pré-semeadura da soja. A dose 

recomendada será a mesma perante a bula de 40g.ha-1, visando as principais plantas 

daninhas presente na propriedade. 
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      O segundo produto recomendado será o roundup original com composição glifosato, 

herbicida não seletivo de ação sistêmica do grupo químico glicina substituída. A dose 

utilizada será a mesma perante a bula de 2L.há-1.  

      Todas as aplicações realizadas com herbicidas recomenda-se a utilização de 

adjuvante, assim o produto recomendado é o action sil da empresa brandt em uma 

dosagem de 50ml para cada 100L de água. 

     Após o estabelecimento da cultura juntamente com o monitoramento da área, o 

produtor caso analisar o início de uma infestação significativa antes do fechamento das 

ruas, poderá entrar novamente com o controle utilizando o produto roundup na mesma 

dosagem indicada. 

4.6.1.8 Manejo integrado de pragas 

     Toda cultura de valor econômico pode estar sujeito ao ataque de pragas, desde a 

germinação das sementes e emergência das plantas até a fase de maturação fisiológica, e 

esse agente pode ser elevado ou minimizado de acordo com as condições climáticas ou 

métodos eficientes de manejo. Seu controle se torna fundamental para que se evitem 

danos expressivos nas culturas, afetando futuras perdas de produtividade. 

      Existem diversos métodos de controle, o mais empregado é o químico ocorrendo a 

aplicação de produtos na qual ao se deparar com o inseto praga, o mesmo se torna tóxico, 

causando assim sua morte. O controle biológico tem como objetivo controlar as pragas 

agrícolas e os insetos transmissores de doenças a partir do uso de seus inimigos naturais, 

(predadores, parasitoides, e microrganismos, como fungos, vírus e bactérias). O controle 

cultural baseia-se no conhecimento ecológico e biológico das pragas, podendo empregar 

tratos como rotação de culturas, aração do solo, épocas de plantio e colheita, entre outros. 

E a utilização de cultivares resistente que apresenta em seu genoma proteínas resistente a 

certas pragas agrícolas possibilitando um efetivo controle genético. 

      As principais pragas agrícolas da cultura da soja são classificadas como principal 

regionalmente importante e secundarias decorrentes da função, continuidade, e dimensão 

de danos refletidos na cultura principalmente por lagartas e percevejos. Para o controle 

das principais lagartas da cultura da soja (lagarta da folha, lagarta falsa-medideira, lagarta 

das maçãs, broca das axilas, lagarta elasmo e lagarta helicoverpa), o produtor utilizará 
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cultivares com tecnologia intacta que dependendo das condições ambientas, um correto 

manejo e adubação, se torna resistente ao inseto. 

      O controle de pragas recomendado para a propriedade seguirá os parâmetros do 

manejo integrado de pragas, tecnologia na qual utiliza um conjunto de técnicas 

econômicas e ambientalmente sustentáveis, levando em considerações o estagio de 

desenvolvimento da cultura, espécie do inseto e condições climáticas. O monitoramento 

da lavoura consiste na utilização do pano-de-batida 1m x 1,5m verificando a incidência 

de pragas de 6, 8 ou 10 pontos da lavoura separada por talhões de 1 a 10 ha, 11 a 30 ha 

ou 31 a 100 há, gerando no final uma média (EMBRAPA, 2016).  

      Com esse método permite ao produtor aguardar uma futura tomada de decisão com o 

controle químico, pois essa técnica acredita que não necessita o controle de insetos pragas 

se os mesmo não atingiram o limiar de dano econômico da lavoura. Com isso 

consequentemente favorecerá o controle biológico, mantendo os inimigos naturais na 

lavoura, e diminuindo as aplicações e o custo do produtor. 

     De acordo com a Figura 19 o controle deve ser feito sempre que a densidade do inseto 

for maior que o nível de controle, evitando assim que chegue no nível de dano econômico. 
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Figura 19: Nível de dano econômico causado pelo patógeno no qual deve ser efetuado o 

controle químico. 

Fonte: Lavoura 10 - 2018 

      Caso o produtor perceba que deve-se efetuar o controle químico na lavoura, 

recomenda-se que o mesmo faça a aplicação com produtos inseticidas com diferentes 

grupos químicos como turbo da empresa bayer, avatar da du pont e galil, dado que 

produtos pertencentes aos grupos químicos Beta-cifrutrina, Oxadiazina neonicotinoide e 

piretroides, são os que expressam uma melhor efetividade de controle. 

4.6.1.9 Controle de doenças 

     O aumento de incidências de doenças é um dos principais fatores que limitam a 

obtenção de altos rendimentos, podendo causar perdas de quase 100%, assim requer um 

bom monitoramento do histórico da área, pois as mesmas variam de ano para ano e de 

região para região, dependendo das condições climáticas de cada safra, (EMBRAPA, 

2017).  

      O produtor utilizará por meio de o melhoramento genético cultivarem resistentes e 

tolerantes e o controle químico para o auxílio do manejo das principais doenças da cultura 

da soja, além da adoção de medidas complementares como rotação de culturas, 

espaçamento e densidade de plantio indicada para cada cultivar. Tomara certas decisões, 

após um bom monitoramento do produtor acompanhado com um engenheiro agrônomo. 
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     A cultivar que não apresentar resistência a ferrugem asiática (Phakopsora pachyrhizi), 

recomenda-se que o produtor realize o monitoramento através do coletor de esporos, na 

qual segundo a (EMATER, 2012), o coletor tem um papel fundamental para a 

identificação da doença antes que ocorra o ataque á lavoura, evitando assim as aplicações 

preventivas sem a presença do fungo. 

     Perante as outras principais doenças da cultura, oídio (Microsphaeria diffusa), 

crestamento-foliar (Cercospora kikuchii), antracnose (Colletotrichum truncatum), e 

mancha-alvo (Corynespora cassiicola) o produtor poderá realizar o controle químico com 

a utilização do fungicida ativum de ação protetora e sistêmica, dos grupos químicos 

triazol, carboxamida e estrobilurina de classe toxicológica extremamente tóxico. Sendo a 

dose recomenda a mesma perante a bula de 1L.há-1, necessitando o pulverizador columbia 

estar regulado para 200 litros por hectare, (ADAPAR, 2018). 

       Caso necessite uma segunda aplicação depois de um monitoramento feito a campo, 

sugira-se a utilização do produto vessarya, fungicida sistêmico dos grupos químicos 

estrobilurina e pirazol, combatendo as principais doenças da cultura. A dose recomenda 

é a mesma perante a bula de 500ml.há-1, necessitando o pulverizador Columbia estar 

regulado para 200 litros por hectare, (ADAPAR, 2017). 

4.6.1.10 Dessecação pré colheita  

     A dessecação da cultura da soja visa principalmente três objetivos, uniformidade de 

maturação, controlar as plantas daninhas e antecipar a colheita para a safra seguinte, 

sugere-se ao produtor realizar a atividade quando a cultura estiver em estágio fenológico 

R7.3, quando 75% das folhas estiverem amarelas, caso realizada fora desse período 

poderá comprometer a produtividade em até 12 sacos por hectare (FUNDAÇÃO MT, 

2014). 

       Após a dessecação a colheita deve ser realizada de forma dinâmica, assim o produtor 

deverá estar atento com as condições ambientais e se programar com suas atividades. O 

produto que será utilizado é o tocha com composição paraquate herbicida não seletivo 

com ação de contato do grupo químico bipiridilio. A dose utilizada será a recomendada 

pela bula de 2L.há , com o pulverizador Columbia regulado para 200L por hectare. 

    4.6.1.11 Colheita 
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     Depois de feita a dessecação o produtor iniciara a colheita quando a cultura 

atingir o ponto de maturação fisiológica, com os grãos apresentarem umidade de 13%. O 

responsável pela operação deverá fazer a correta regulagem da colhedora antes do início 

do plantio, dependendo das condições apresentadas na lavoura, assim conforme a 

operação o produtor poderá adquirir o KIT de monitoramento de percas da Embrapa, para 

ir ajustando a máquina de acordo com os níveis de apresentados a campo. 
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Tabela 16: Custo previsto para a produção de soja. 

  R$ ha-1 Em % 

CUSTOS VARIÁVEIS 

Despesas com máquinas, implementos e utensílios 

Despesas de manutenção de benfeitorias 

Insumos: 

Sementes  

Fertilizantes 

Tratamento de sementes 

Agroquímicos  

Inoculante  

Mão de obra temporária  

Assistência Técnica  

Seguro de Produção  

ITR 

TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS 

CUSTOS FIXOS 

Depreciação – D 

Máquinas e implementos 

Benfeitorias e instalações 

Remuneração do capital próprio – RCP 

Máquinas e implementos 

  

R$ 497,90 

R$ 3,60 

  

R$ 351,40 

R$ 520,75 

R$ 42,00 

R$ 300,40 

R$ 2,00 

R$ 66,17 

R$ 0,00 

R$ 35,00 

R$ 14,10 

R$ 1.833,32 

  

  

R$ 172,50 

R$ 45,50 

  

R$ 75,58 

  

20,66 

0,15 

0,00 

14,58 

21,61 

1,74 

12,47 

0,08 

2,75 

0,00 

1,45 

0,59 

76,08 

0,00 

0,00 

7,16 

1,89 

0,00 

3,14 

Benfeitorias 

Seguros, taxas e impostos – S 

Máquinas, implementos e benfeitorias 

Mão-de-obra fixa 

TOTAL DOS CUSTOS FIXOS 

CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO (A+B) 

R$ 9,18 

R$ 116,53 

R$ 73,00 

R$ 86,03 

R$ 578,32 

R$ 2.411,64 

0,38 

4,84 

3,03 

3,57 

24,00 

100,08 

Fonte – elaborado pelo autor, 2018. 
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      De acordo com a produtividade de grãos esperada, recomenda-se para que o produtor 

possa ter um bom retorno econômico, realizar contratos na qual o preço não seja inferior 

a R$ 70,00 reais a saca.  

4.6.2 MILHO VERÃO 2018/2019. 

      Posteriormente a colheita do milho safrinha, a área será preparada e dessecada para o 

plantio do milho verão 2018/2019 no talhão 1. 

      O plantio de milho verão não é uma pratica notada por agricultores nas regiões do 

norte do Paraná, porem com os novos híbridos lançados no mercado aptos a essas áreas, 

possibilita ao produtor boa produtividade e preço devido a baixa demanda do produto no 

mercado. Também é uma forma de estar realizando uma sucessão melhorada de culturas 

e consequentemente beneficiando o solo. 

4.6.2.1 Cultivar utilizada 

       A todo o momento novas variedades são lançadas no mercado, sempre com o 

propósito de levar melhorias ao produtor e sua lavoura. A variedade indicada para a 

propriedade é a DKB 345 PRO3 apta para a região onde se localiza o Sítio Irmãos Antigo, 

apresenta uma maturidade relativa de ciclo precoce com aproximadamente de 137 dias 

até a sua colheita. 
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      O hibrido apresenta uma excelente uniformidade, arquitetura e conjunto de plantas 

com tamanhos de até 2,20cm e altura de espiga até 1,30 cm com um regular 

empalhamento e coloração de grão amarelo. Ainda expressa tolerância a doenças como 

mancha de turcicum (Exserohilium turcicum), moderadamente tolerante a mancha branca 

(Pantoea ananatis), enfezamento, cercosporiose (Cercospora zeae-maydis) e ferrugem 

(Puccinia polysora). 

      Possui tecnologia PRO3 com 2 proteínas inseticidas bts (Cry1A, Cry1A.105), que 

possibilita um bom controle de lepidópteros de parte aérea, e sobre as principais lagartas 

da cultura do milho como lagarta-da-espiga (Helicoverpa zea), lagarta-do-cartucho 

(Spodoptera frugiperda), lagarta-elasmo (Elasmo palpus lignosellus) e broca-do-colmo 

(Diatraeas accharalis), e uma proteína inseticida bt (Cry3Bb1) especifica para o controle 

da larva-alfinete (Diabrotica speciosa), praga que ataca a raiz do milho diminuindo sua 

capacidade de absorção de agua e nutrientes. 

 Recomenda-se que o produtor faça o plantio no mês de outubro até a primeira 

quinzena do mês de novembro, ou após o termino do plantio da soja, sempre respeitando 

a época recomendada da variedade. A profundidade será de 3cm com uma população total 

de 60.000 plantas por hectare plantas e 2,7 plantas por metro linear e 0,45 de espaçamento. 

4.6.2.2 Tratamento de sementes 

      O tratamento de semente se torna indispensável para que a cultivar possa mostrar seu 

alto rendimento, possibilitando o controle de pragas e doenças antes e depois da 

germinação. Assim será realizado um tratamento com inseticida, fungicida. 

Recomenda-se um produto completo, abrangendo o controle do máximo de pragas e 

doenças possível. Assim será usado o standak top da basf, fungicida/inseticida com 

mistura pronta de ação protetora (piraclostrobina), ação sistêmica (metil tiofanato) e 

ingestão (fipronil) do grupo químico das estrobilurinas, benzimidazol e pirazol. A dose 

recomendada será a mesma perante a bula de 250ml para cada 100kg de sementes. 
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4.6.2.3 Adubação de base 

     De acordo com o tipo de cultura anterior (Gramínea ou Leguminosa) implantada na 

propriedade recomenda-se uma adubação de manutenção para que a cultura forneça sua 

produtividade de grão esperada. Assim para que a produção fique aproximadamente de 

9.000 a 12.000 kg por hectare será necessário a aplicação de 150 Kg de N, 120 kg de 

P2O5, 40 kg de K2O, 9,9kg de S e 2,7 de Ca por hectare. 

      Será realizado três aplicações, porem na base suprira somente a necessidade de 

fósforo e potássio, com o formulado 09-33-12 e o restante do nitrogênio será aplicado em 

dois momentos em adubação de cobertura. Em 100kg do formulado aplicado contem 9kg 

de N, 33kg de P2O5, e 12kg de K2O. Assim para atender a exigência da cultura será 

utilizado a dose de 360 kg por hectare do formulado em mistura com 80kg de um produto 

que contem 31% de CaO e 13,5% de S que serão aplicado juntamente a semeadura. 

4.6.2.4 Adubação em cobertura  

      A adubação de cobertura será realizada para completar a exigência de nitrogênio 

estabelecida pela cultura.  

      Recomenda-se que o produtor utiliza a ureia como fonte de Nitrogênio, 

disponibilizando 45kg de do nutriente, em 100kg do produto aplicado. A aplicação será 

realizada em 2 momentos, sendo a primeira quando a planta estiver entre V4 e V6, e a 

outra quando a cultura estiver em estádio vegetativo V10. A quantidade será de 130 kg 

em ambas aplicações. 

4.6.2.5 Controle de plantas invasoras 
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     Quando se realiza o controle de plantas invasoras, os métodos são praticamente os 

mesmo independentemente da cultura. O produtor pode seguir a combinação de controle 

de dois ou mais métodos, o mesmo recomendado na soja, sendo eles o biológico, químico, 

mecânico e o cultural. Sempre devendo analisar o tipo e o grau de infestação das plantas 

daninhas. 

     O produtor não se depara com altas infestações de plantas daninhas, porem ainda 

ocorre a existência das mesmas, desta maneira a pratica cultural de uma sucessão 

melhorada de culturas contribuirá com a quebra da estabilidade dessas plantas daninhas 

a certas culturas. Para o controle químico o produtor deverá usar produtos com diferentes 

grupos químicos, assim evitando a seleção de resistência das plantas a certos produtos. 

     Antes da realização do plantio do milho verão, o produtor terá que efetuar a dessecação 

total do talhão, para evitar o estabelecimento e o aparecimento de plantas daninhas e 

principalmente do milho voluntario do cultivo de inverno. O primeiro produto 

recomendado será o select herbicida graminicida sistêmico de pré e pós emergência de 

composição cletodin do grupo químico oxima ciclohexanodiona. Sua recomendação é a 

mesma perante a bula de 0,45L por hectare. 

      O segundo produto é o heat da empresa basf herbicida seletivo condicional de contato 

com composição saflufenacil do grupo químico pirimidinadiona. A dose utilizada é a 

mesma perante a bula de 70g por hectare com um volume de calda de 200 litros. 

      Quando a cultura do milho já estiver estabilizada a campo, e houver a necessidade de 

controle, recomenda-se a utilização de produtos seletivos para a cultura. Recomenda-se o 

produto  soberan. 

      O soberan herbicida seletivo sistêmico com composição tembotriona do grupo 

químico benzoilciclohexanodiona controlando uma grande gama de plantas invasoras. 

Sua dose recomendada é de 0,200L por hectare. Ambas a aplicações com um volume de 

calda de 200L. 
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4.6.2.6 Manejo integrado de pragas 

      Toda cultura de valor econômico pode estar sujeito ao ataque de pragas, desde a 

germinação das sementes e emergência das plantas até a fase de maturação fisiológica. 

Antes de qualquer medida de controle, deve-se saber as diferenças de insetos praga 

primários, secundários e principalmente os inimigos naturais que podem ser benéficos 

para a lavoura 

     O controle de pragas recomendado para a propriedade seguirá os parâmetros do 

manejo integrado de pragas, tecnologia na qual utiliza um conjunto de técnicas 

econômicas e ambientalmente sustentáveis, levando em considerações o estádio de 

desenvolvimento da cultura do milho, espécie do inseto e condições climáticas. Essa 

técnica acredita que não necessita o controle de insetos pragas se os mesmos não 

atingirem a limiar de dano econômico da lavoura, assim o produtor pode aguardar uma 

futura aplicação de produto químico. 

     Existem inúmeras pragas que atacam a cultura do milho, e essas devem uma maior 

atenção pois podem afetar de maneira total ou parcial o potencial produtivo da cultura. o 

controle começa no tratamento de sementes, pois a mesma deve estar protegida mesmo 

antes de sua germinação, protegendo insetos pragas como: lagarta elasmo (Elasmopapus 

lignosellus), lagarda rosca (Agrotis ípsilon), larva alfinete (Diabrotica spp), percevejo 

barriga verde (Dichelops furcatus) e corós (Dyscinetus dubius). Pragas que atacam as 

folhas: lagarta do cartucho (Spodoptera frugiperda), lagarta militar (Macis latipes), 

pulgão do milho (Rhopalosiphum maidis), broca da cana de açúcar (Diatracea 

saccharalis) e cigarrinha das pastagens (Deois flavopicta). E pragas das espigas: lagarta 

do cartucho (Spodoptera frugiperda) e lagarta da espiga (Helicoverpa zea). 

      A utilização de plantas que expressam genes com atividade inseticidas é um dos 

métodos mais eficazes na diminuição da aplicação de inseticidas (ROMEIS,2006), 

favorecendo a manutenção de inimigos naturais, auxiliando no controle de insetos pragas 

e retardando a evolução da resistência, (LUTTRELL, 1997). Assim para o controle dessas 

principais pragas o produtor contara com a tecnologia VT PRO3 apresentando 3 proteínas 

(Cry1A, Cry1A.105, Cry3Bb1) que auxiliara no controle. 
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     Além do mais, o produtor pode utilizar de outros métodos de controle, como a rotação 

de culturas, aração de solo, plantando sempre em época correta entre outros, tentando 

minimizar a aplicação de produtos químicos contribuindo com o meio ambiente, e ao 

próprio produtor. 

      Caso o produtor perceba que deve-se efetuar o controle químico na lavoura, após o 

monitoramento juntamente ao Engenheiro Agrônomo, recomenda-se que o mesmo faça 

a aplicação com produtos inseticidas com diferentes modo de ação. Recomenda-se 

adquire produtos de boa efetividade, e melhores custos benefícios, visto que produtos 

pertencentes aos grupos químicos beta-cifrutrina, oxadiazina neonicotinoide e piretroides, 

são os que expressam uma melhor efetividade de controle. 

4.6.2.7 Manejo de doenças 

     Doenças em milho merecem destaque devido seu grande potencial de perdas que 

exercem sobre a cultura. Um bom monitoramento seguido de um manejo adequado, 

implicando em conhecer quais doença são importantes para cada região, e a frequência 

que ocorrem os níveis mais severos, o produtor deve saber o nível de resistência de seu 

híbrido de acordo com patógenos e sintomas aliados com certar condições climáticas. 

      Práticas de manejo como, plantio em época correta evitando o período crítico 

favorável a doenças, sementes de boas qualidades, cultivares resistentes, bom tratamento 

de semente com fungicidas, população de plantas adequadas não efetivando um 

microclima favorecer ao desenvolvimento de patógenos e uma correta adubação, que 

segundo (SILVA,2007) plantas que estão sujeitas a elementos minerais fornecidos de 

forma adequada, normalmente apresenta maior capacidade de reação a doenças. 

      Com isso, recomenda-se ao Sítio Irmãos Antigo que adote essas práticas, antes do uso 

de quaisquer produtos químicos.  

        Após um bom monitoramento do produtor acompanhado com um engenheiro 

agrônomo, analisando as condições que envolve a lavoura, caso ocorra a necessidade da 

entrada com produto químico, recomenda-se a aplicação com o produto nativo da empresa 

bayer fungicida mesostêmico e sistêmico, composto por trufloxistrobina e tebuconazol 

dos grupos químicos estrobilurina e triazol. A dosagem deve ser a mesma perante a bula 
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de 750ml com um volume de calda de 200ml. O número de aplicações dependera da 

análise de monitoramento feito a campo, vendo se há ou não doença na área  

4.6.2.8 Colheita 

      A colheita do milho deve ser iniciada a partir do momento em que os grãos estejam 

fisiologicamente maduros, ou seja, quando não acumulam mais massa seca. Para 

identificar o momento certo da maturidade, ocorrera a formação em 50% dos de uma 

camada preta entre o endosperma e o pedicelo (DUNCUN,1969).   

     Uma boa regulagem da colhedora aliada com a o grau de umidade do milho que deve 

estar entre de 18 a 21%, diminuirão as perdas por danos mecânicos aos grãos isso 

dependerá das condições da lavoura, e caberá ao operador realizar a colheita de forma 

que perca menos grãos possíveis. 

Tabela 17: Custo de produção previsto para a produção de milho verão. 

Especificação   R$ ha-1 Em % 

1. 

1.1. 

 

1.2. 

1.3. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.3.4. 

1.3.5. 

CUSTOS VARIÁVEIS 

Despesas com máquinas, implementos e 

utensílios 

Despesas de manutenção de benfeitorias 

Insumos: 

Sementes  

Fertilizantes 

TS 

Agroquímicos  

  

R$ 497,90 

 

R$ 3,60 

  

 R$ 698,00  

R$ 1.223,00 

R$ 34,33 

R$ 197,50 

  

24,38 

 

0,18 

0,00 

34,18 

59,89 

1,68 

9,67 
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1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

A 

2. 

2.1. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.2. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.3. 

2.3.1. 

2.4. 

B 

C 

Mão de obra temporária  

Assistência Técnica  

Seguro de Produção  

ITR 

TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS 

CUSTOS FIXOS 

Depreciação – D 

Máquinas e implementos 

Benfeitorias e instalações 

Remuneração do capital próprio – RCP 

Máquinas e implementos 

Benfeitorias 

Seguros, taxas e impostos – S 

Máquinas, implementos e benfeitorias 

Mão-de-obra fixa 

TOTAL DOS CUSTOS FIXOS 

CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO (A+B) 

R$ 66,17 

R$ 0,00 

R$ 35,00 

R$ 14,10 

R$ 2.769,60  

  

  

R$ 172,50 

R$ 45,50 

  

R$ 75,58 

R$ 9,18 

R$ 116,53 

R$ 73,00 

R$ 86,03 

R$ 578,32 

R$ 3.347,92 

3,24 

0,00 

1,71 

0,69 

82,72 

0,00 

0,00 

8,45 

2,23 

0,00 

3,70 

0,45 

5,71 

3,57 

4,21 

28,32 

100,02 

Fonte – elaborada pelo autor 2018. 

       De acordo com a produtividade de grãos esperada, recomenda-se para que o produtor 

possa ter um bom retorno econômico, realizar contratos na qual o preço não seja inferior 

a R$ 27,00 reais a saca.  

 

4.6.3 MILHO SAFRINHA 

       Depois da colheita do soja do talhão 3 o produtor realizara a dessecação para o 

posterior plantio do milho safrinha. 

      Para que continue o retorno econômico da propriedade na safra de inverno, será 

realizado novamente o plantio do milho em um dos talhões, pois segundo o produtor 

manteve boa produtividade mesmo com as condições ambientais que desfavoreceram o 

potencial máximo de seus híbridos. 
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4.6.3.1 Cultivar utilizada 

       Sempre buscando o proprietário novo produto lançado no mercado, recomenda-se 

que o mesmo utilize para a safra 2019 o hibrido DKB 255 PRO 3 de ciclo precoce de 

aproximadamente 130 dias e recomendado para a região onde se encontra o Sítio Irmãos 

Antigo. 

      O híbrido apresenta um bom empalhamento com os grãos semi dentado com ótima 

resposta ao uso de tecnologia e ainda, moderada resistência perante algumas doenças 

como, turcicum (Exserohilium turcicum), mancha branca (Pantoea ananatis), 

enfezamento, cercosporiose (Cercospora zeae-maydis) e ferrugem (Puccinia polysora). 

      Possui tecnologia VT IPRO3 com 2 proteínas inseticidas bts (Cry1A, Cry1A.105), 

que possibilita um bom controle de lepidópteros de parte aérea, e sobre as principais 

lagartas da cultura do milho como lagarta-da-espiga (Helicoverpa zea), lagarta-do-

cartucho (Spodoptera frugiperda), lagarta-elasmo (Elasmo palpus lignosellus) e broca-

do-colmo (Diatraea saccharalis), e uma proteína inseticida bt (Cry3Bb1) especifica para 

o controle da larva-alfinete (Diabrotica speciosa), praga que ataca a raiz do milho 

diminuindo sua capacidade de absorção de agua e nutrientes. 

      Recomenda-se que o produtor respeite o limite da época de plantio para que minimize 

os riscos climáticos sobre a cultura. Com isso deverá realizar o plantio entre a última 

quinzena de janeiro a 10 de março, com uma população de 54.000 plantas por hectare e 

2,7 sementes por metro. 

4.6.3.2 Tratamento de sementes 

O tratamento de semente se torna indispensável para que a cultivar possa mostrar seu 

alto rendimento, possibilitando o controle de pragas e doenças antes e depois da 

germinação. Assim será realizado o mesmo tratamento recomendado para o plantio do 

milho verão 

4.6.3.3 Adubação de base 

De acordo com o tipo de cultura anterior (Gramínea ou Leguminosa) implantada na 

propriedade recomenda-se uma adubação de manutenção para que a cultura forneça sua 

produtividade de grão esperada. Assim para que a produção fique aproximadamente de 



88 
 

9.000 a 12.000 kg por hectare será necessário a aplicação de 30kg de N, 100kg de P2O5  

30kg de K2O, 9,9kg de S e 2,7 de Ca por hectare. 



89 
 

        Será realizado três aplicações, porem na base suprira somente a necessidade de 

fósforo e potássio, com o formulado 08-30-10 e o restante do nitrogênio será aplicado em 

dois momento em adubação de cobertura. Em 100kg do formulado aplicado contem 8kg 

de N, 30kg de P2O5 e 10kg de K2O. Assim para atender a exigência da cultura será 

utilizado a dose de 115 kg do formulado em mistura com 80kg de um produto que contem 

31% de CaO e 13,5% de S que serão aplicado juntamente a semeadura. 

4.6.3.4 Adubação em cobertura 

      A adubação de cobertura será realizada para completar a exigência de nitrogênio 

estabelecida pela cultura.  

      Sugira-se que o produtor utiliza a uréia como fonte de Nitrogênio, disponibilizando 

45kg de do nutriente, em 100kg do produto aplicado. Assim será recomendado a aplicação 

de 200kg de Ureia por hectare quando a cultura estiver em estadio vegetativo V4. 

4.6.3.5 Controle de plantas invasoras 

      Para os tratos culturais referentes ao controle de plantas daninhas perante o milho 

safrinha, recomenda-se o mesmo controle efetuado sobre o milho verão já citados no 

planejamento da cultura. Porém sempre indicado que o produtor faça a rotação de 

diferentes grupos químicos de herbicidas e ainda se possível opinar por diferentes tratos 

culturais. 

       Como já constado acima, o produtor não apresenta problemas com altas infestações 

com plantas daninhas, assim após colher a cultura da soja, o produtor realizara o cultivo 

de milho. Deste modo, após a cultura estiver estabelecida a campo- recomenda-se o 

produtor utilizar o produto 2,4D para controlar a soja voluntária e o rondup original para 

controlar as possíveis plantas daninhas.  

      O 2,4 D nortox herbicida seletivo, sistêmico de pós emergência com composição 2,4d. 

a recomendação é a mesma perante a bula de 1,5L por hectare. 
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     O rondup original herbicida não seletivo, de ação sistêmica do grupo químico glicina 

de composição glifosato. A dose será a mesma perante a bula de 2L por hectare. 

Controle de Pragas 

      Tal como já mencionado em um momento anterior, toda cultura de valor econômico 

pode estar sujeito ao ataque de pragas, desde a germinação das sementes e emergência 

das plantas até a fase de maturação fisiológica. Antes de qualquer medida de controle, 

deve-se saber as diferenças de inseto praga primários, secundários e principalmente os 

inimigos naturais que podem ser benéficos para a lavoura. 

        O produtor contara com ajuda de seu hibrido para o controle das principais pragas 

da cultura, que com a tecnologia PRO3 possibilita um bom controle sobre lepdópteros de 

parte aérea e principalmente sobre a larva-alfinete (Diabroticaspeciosa), praga de solo 

que ataca as raízes do milho. 

        Deve-se adotar a um manejo de controle igual as outras culturas, seguindo os 

parâmetros do manejo integrado de pragas, pratica na qual menciona que o produtor so 

entrara com o controle químico, se o mesmo observar que a população de insetos pragas 

presente em sua lavoura, atingiu a limiar de dano econômico. Caso após, um bom 

monitoramento a campo necessite a entrada de aplicação química, o proprietário poderá 

utilizar produtos eficientes como os dos grupos químicos piretroides, oxadiazina, 

neonicotinoide e beta-cifrutrina. 

4.6.3.6 Controle de doenças 

      A cultura do milho segunda safra exige uma maior atenção em função das 

adversidades climáticas na sua época de plantio tornando-se mais suscetíveis ao ataque 

de doenças. Como dito em um momento anterior, o produtor deve se atentar as principais 

doenças de sua região, e o nível de resistência de seu híbrido de acordo com patógenos e 

sintomas aliados com certar condições climáticas. 
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        Recomenda-se que o produtor tome medidas de controle da mesma forma sugerida 

no milho verão, medidas na qual minimizam a possibilidade da estabilização do patógeno 

a campo, contribuindo com conservação da tecnologia e potencial da cultivar. 

       Tratamento de sementes com fungicidas, rotação de culturas e sempre escolher 

híbridos resistentes as principais doenças da cultura auxiliam no controle. Apesar de 

serem as mesmas culturas cultivadas em épocas diferentes, podem ou não estarem sujeitas 

aos mesmos patógenos, assim recomenda-se o mesmo produto nativo da empresa bayer 

fungicida mesostêmico e sistêmico, composto por trufloxistrobina e tebuconazol dos 

grupos químicos estrobilurina e triazol. A dosagem deve ser a mesma perante a bula de 

750ml com um volume de calda de 200ml. 

       O número de aplicações dependera da análise de monitoramento feito a campo, vendo 

se há ou não doença a campo. 

4.6.3.7 Colheita 

     A colheita do milho deve ser iniciada a partir do momento em que os grãos estejam 

fisiologicamente maduros, ou seja, quando não acumulam mais massa seca. Para 

identificar o momento certo da maturidade, ocorrera a formação em 50% dos de uma 

camada preta entre o endosperma e o pedicelo (DUNCUN,1969).   

     Uma boa regulagem da colhedora aliada com a o grau de umidade do milho que deve 

estar entre de 18 a 21%, diminuirão as perdas por danos mecânicos aos grãos isso 

dependerá das condições da lavoura, e caberá ao operador realizar a colheita de forma 

que perca menos grãos possível. 

Tabela 18: Custo de produção estipulado para o cultivo de milho safrinha. 

Especificação   R$ ha-1 Em % 

1. 

1.1. 

1.2. 

CUSTOS VARIÁVEIS 

Despesas com máquinas, implementos e 

utensílios 

Despesas de manutenção de benfeitorias 

  

R$ 497,90 

 

R$ 3,60 

  

19,23 

 

0,14 
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1.3. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.3.4. 

1.3.5. 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

A 

2. 

2.1. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.2. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.3. 

2.3.1. 

2.4. 

B 

C 

Insumos: 

Sementes  

Fertilizantes 

TS 

Agroquímicos  

Mão de obra temporária  

Assistência Técnica  

Seguro de Produção  

ITR 

TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS 

CUSTOS FIXOS 

Depreciação – D 

Máquinas e implementos 

Benfeitorias e instalações 

Remuneração do capital próprio – RCP 

Máquinas e implementos 

Benfeitorias 

Seguros, taxas e impostos – S 

Máquinas, implementos e benfeitorias 

Mão-de-obra fixa 

TOTAL DOS CUSTOS FIXOS 

CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO (A+B) 

  

rR$ 585,00  

R$ 562,00 

R$ 34,33 

R$ 212,55 

R$ 66,17 

R$ 0,00 

R$ 35,00 

R$ 14,10 

R$ 2.010,65 

  

  

R$ 172,50 

R$ 45,50 

  

R$ 75,58 

R$ 9,18 

R$ 116,53 

R$ 73,00 

R$ 86,03 

R$ 578,32 

R$ 2.588,97 

0,00 

22,60 

21,71 

1,33 

8,21 

2,56 

0,00 

1,35 

0,54 

77,66 

0,00 

0,00 

6,66 

1,76 

0,00 

2,92 

0,35 

4,50 

2,82 

3,32 

22,34 

100,00 

Fonte – elaborada pelo autor 2018 

        De acordo com a produtividade de grãos esperada, recomenda-se para que o produtor 

possa ter um bom retorno econômico, realizar contratos na qual o preço não seja inferior 

a R$ 26,00 reais a saca.  

 

4.6.1.4 MILHO SAFRINHA EM CONSORCIO COM Brachiaria ruzisziensis 

       Com o passar dos anos a agricultura moderna passa a exigir uma maximização de 

seus contribuintes como insumos, tecnologia e principalmente o solo. Assim devemos 
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diversificar as atividades agrícolas e buscar alternativas que melhore as condições do 

produtor e da sua empresa rural, tentando respeitar as bases sustentáveis. 

      O milho segunda safra em cultivo simultâneo com a brachiaria onde as duas espécies 

apresentam distintas arquiteturas vegetais e visam a produção de grão e de palha no 

sistema plantio direto. Pratica na qual trazem tanto reflexos positivos sobre as culturas 

subsequentes, como o soja, quanto contribuições para as propriedades do solo e 

preservação dos recursos naturais (EMBRAPA 2013). 

4.6.4.1 Cultivar de milho   

      A cultivar de escolhida para realizar o consorcio, ira ser a mesma recomendada para 

o milho safrinha sendo o Hibrido DKB 255 PRO 3 de ciclo precoce de aproximadamente 

130 dias e recomendado para a região onde se encontra o Sítio Irmãos Antigo. 

       Será semeado na mesma época do milho safrinha, sendo entre a última quinzena de 

janeiro até aproximadamente 10 de março, com uma população de 54.000 plantas por 

hectare e 2,7 sementes por metro. 

4.6.4.2 Tratamento de sementes 

       O tratamento de semente se torna indispensável para que a cultivar possa mostrar seu 

alto rendimento, possibilitando o controle de pragas e doenças antes e depois da 

germinação. Assim será realizado o tratamento com fungicida e inseticida, com o mesmo 

produto utilizado no milho verão e no milho safrinha, sempre respeitando a dose 

estipulada pela bula. 

4.6.4.3 Adubação de base 

      De acordo com o tipo de cultura anterior (Gramínea ou Leguminosa) implantada na 

propriedade recomenda-se uma adubação de manutenção para que a cultura forneça sua 

produtividade de grão esperada. Assim recomenda-se que o produtor efetue a mesma 

adubação do milho segunda safra, pois segundo (EMBRAPA,2013) um aumento da 

adubação no milho safrinha em consórcio, não evita a redução da produtividade de grão 

pela competição com a planta forrageira principalmente por água e luz. 
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      Deste modo para que uma possível produtividade de aproximadamente 8.000 kg por 

hectare será necessário a aplicação de 30kg de N, 100kg de P2O5 e 30kg de K2O por 

hectare. 

     Será realizado duas aplicações, porem na base suprira somente a necessidade de 

fósforo e potássio, com o formulado 08-30-10 e o restante do nitrogênio será aplicado em 

dois momento em adubação de cobertura. Em 100kg do formulado aplicado contem 8kg 

de N, 30kg de P2O5 e 10kg de K2O. Assim para atender a exigência da cultura será 

utilizado a dose de 115 kg do formulado em mistura com 80kg de um produto que contem 

31% de CaO e 13,5% de S que serão aplicado juntamente a semeadura. 

4.6.4.4 Adubação em cobertura 

      A adubação de cobertura será realizada para completar a exigência de nitrogênio 

estabelecida pela cultura.  

     Assim se torna importante realizar uma segunda adubação, no momento na qual a 

brachiaria ainda não esteja estabilizada no campo, pelo fato de um maior aproveitamento 

do nutriente pela cultura do milho. Contudo deve ser efetuada quando o milho estiver no 

estagio vegetativo V4. O fertilizante será a uréia na qual 100kg da mesma, contem 45kg 

de nitrogênio, e a quantidade será de 200kg por hectare. 

4.6.4.5 Controle de plantas daninhas  

       O controle de plantas daninhas na cultura antecessora, nesse caso o soja, é de 

fundamental importância para que esse consorcio se estabeleça de maneira adequada. 

Assim após a aplicação do dessecante e a colheita da soja, deve-se efetuar a aplicação de 

um herbicida de amplo espectro de ação antes de iniciar a semeadura do consorcio 

(EMBRAPA,2013). Para a dessecação pré-plantio o produtor poderá usar os produtos 

heat e select. 
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     O heat produto seletivo condicional de contato com ingrediente ativo saflufenacil do 

grupo químico pirimidinadiona. Sua dose recomendada é a mesma perante a bula de 40g 

por hectare. 

     O select herbicida sistêmico, pós emergente do grupo químico oxima cicloexanodiona 

com composição cletodim. Sua dose recomendada é a mesma perante a bula de 0,40L por 

hectare. 

Desse modo quando as culturas já estiverem estabilizado a campo, não será realizado 

aplicações para o controle de plantas invasoras, visto que a brachiaria é capaz de produzir 

boa cobertura de solo possibilitando uma boa parte do controle. Caso a brachiaria se 

estabeleça muito a campo, o produtor poderá realizar a aplicação somente para a redução 

de seu crescimento, quando a mesma tiver com aproximadamente 0,50 cm com o produto 

Select em uma dose reduzida para 0, 20L.ha-1 para não causar sua morte. 

4.6.4.6 Controle de pragas 

Como já mencionado em um momento anterior, toda cultura de valor econômico 

pode estar sujeito ao ataque de pragas, desde a germinação das sementes e emergência 

das plantas até a fase de maturação fisiológica. Assim é importante saber o tipo de praga 

presente na área para realizar um bom controle. 

Deste modo, os métodos de manejo utilizado no consorcio milho e brachiaria, irão 

ser os mesmos empregue ao milho solteiro. O milho utilizado também possui a tecnologia 

PRO3 possibilitando um bom controle sobre lepdópteros de parte aérea e principalmente 

sobre a larva-alfinete (Diabrotica speciosa), praga de solo que ataca as raízes do milho. 

Recomenda-se que o produtor siga os parâmetros do manejo integrado de pragas, 

pratica na qual menciona que o produtor só entrara com o controle químico, se o mesmo 

observar que a população de insetos pragas presente em sua lavoura, atingiu  a limiar de 

dano econômico. Caso após, um bom monitoramento a campo necessite a entrada de 

aplicação química, o proprietário poderá utilizar produtos eficientes como os dos grupos 

químicos piretroides, oxadiazina, neonicotinoide e beta-cifrutrina. 
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4.6.4.7 Controle de doenças 

      Como já visto, a cultura do milho segunda safra exige uma maior atenção em função 

das adversidades climáticas na sua época de plantio tornando-se mais suscetíveis ao 

ataque de doenças. 

       O manejo sobre o controle de doenças para o consocio milho com brachiaria, deverá 

ser o mesmo empregado ao milho solteiro, são práticas nas quais proporciona a 

conservação da tecnologia das cultivares do mercado aumentando a estabilidade e 

durabilidade da mesma. 

      Após um bom monitoramento, caso necessite a aplicação recomenda-se o mesmo 

produto utilizado para o milho verão e o milho segunda safra. O produto nativo da 

empresa bayer fungicida mesostêmico e sistêmico, composto por trufloxistrobina e 

tebuconazol dos grupos químicos estrobilurina e triazol. A dosagem deve ser a mesma 

perante a bula de 750ml com um volume de calda de 200ml. O número de aplicações 

dependera da análise de monitoramento feito a campo, vendo se há ou não doença na área. 

4.6.4.8 Colheita 

     A colheita do milho deve ser iniciada a partir do momento em que os grãos estejam 

fisiologicamente maduros, ou seja, quando não acumulam mais massa seca. Para 

identificar o momento certo da maturidade, ocorrera a formação em 50% dos de uma 

camada preta entre o endosperma e o pedicelo (DUNCUN,1969).   

            Uma boa regulagem da colhedora aliada com a o grau de umidade do milho que 

deve estar entre de 18 a 21%, diminuirão as perdas por danos mecânicos aos grãos isso 

dependerá das condições da lavoura. O operador devera trabalhar em uma velocidade 

reduzida, pois se atentara com a altura da plataforma em razão ao consocio com a 

brachiaria. 
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4.6.4.9 Cultivar de brachiaria 

        Uma boa cultivar é aquela que produz massa verde suficiente para cobrir o solo, não 

possuindo crescimento em excesso, além de baixo custo e que apresente facilidade de 

dessecação. Assim B. ruziziensis apresenta esses requisitos, devido suas plantas emitirem 

colmos decumbentes, que enraízam nos nós e cobrem espaços vazios nas entrelinhas 

(FERREIRA, 2010). 

      A B. ruziziensis pode atingir até 1m de altura, com seus rizomas curtos de colmos 

decumbentes e geniculados com 3 a 4mm de diâmetro e dotado de entrenós curtos. 

Apresenta folhas macias com 6 a 15mm de largura e 10 a 25cm de comprimento com 

aspecto aveludado, sendo a inflorescência uma panícula ereta de 5 a 7 racemos. 

      Apresenta grande adaptação climática, necessitando de temperaturas de 28-33°C, 

apresentando alta proteção contra a erosão de solo, e resistência a seca porem não resiste 

a geadas e é suscetível ao ataque de cigarrinhas. 

     Para realizar o consorcio recomenda-se que o produtor aplique 4kg de sementes da 

brachiaria por hectare, sendo semeado antes do plantio do milho. Após as sementes serem 

empregas ao solo via a lanço, será realizado a semeadura do milho, assim revolvendo o 

solo e incorporando as sementes de brachiaria. 

     Não será efetuado nenhum tipo de manejo referente a pragas, doenças plantas daninhas 

e adubações, nem se quer sua colheita pelo fato da cultura não ser de interesse agronômico 

mais sim, exercendo a função de adubação verde, controle de erosão e acumulo de matéria 

orgânica para a cultura posterior. Somente no final de seu ciclo na qual a cultura será 

descercada para um futuro plantio 

Será estipulado um custo para a futura implantação do consorcio a partir das orientações 

em estudo. 
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Tabela 19: Previsão de custos para com consorcio milho e brachiaria. 

Especificação   R$ ha-1 Em % 

1. 

1.1. 

1.2. 

CUSTOS VARIÁVEIS 

Despesas com máquinas, implementos e 

utensílios 

Despesas de manutenção de benfeitorias 

  

R$ 497,90 

 

R$ 3,60 

  

19,23 

 

0,14 

 

1.3. 

1.3.2. 

1.3.3. 

1.3.4. 

1.3.5. 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

A 

2. 

2.1. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.2. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.3. 

2.3.1. 

2.4. 

B 

C 

Insumos: 

Sementes Milho+Brachiaria 

Fertilizantes 

TS 

Agroquímicos  

Mão de obra temporária  

Assistência Técnica  

Seguro de Produção  

ITR 

TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS 

CUSTOS FIXOS 

Depreciação – D 

Máquinas e implementos 

Benfeitorias e instalações 

Remuneração do capital próprio – RCP 

Máquinas e implementos 

Benfeitorias 

Seguros, taxas e impostos – S 

Máquinas, implementos e benfeitorias 

Mão-de-obra fixa 

TOTAL DOS CUSTOS FIXOS 

CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO (A+B) 

  

R$ 613,00  

R$ 562,00 

R$ 34,33 

R$ 208,12 

R$ 66,17 

R$ 0,00 

R$ 35,00 

R$ 14,10 

R$ 2.034,22 

-  

 - 

R$ 172,50 

R$ 45,50 

  

R$ 75,58 

R$ 9,18 

R$ 116,53 

R$ 73,00 

R$ 86,03 

R$ 578,32 

R$ 2.612,54 

0,00 

22,60 

21,71 

1,33 

8,21 

2,56 

0,00 

1,35 

0,54 

77,66 

0,00 

0,00 

6,66 

1,76 

0,00 

2,92 

0,35 

4,50 

2,82 

3,32 

22,34 

100,00 
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 De acordo com a produtividade de grãos esperada, recomenda-se para que o produtor 

possa ter um bom retorno econômico, realizar contratos na qual o preço não seja inferior 

a R$ 26,00 reais a saca. 

4.6.5 CROTALÁRIA 

      A prática de adubação verde empregue ao sistema de sucessão de culturas, além de 

promover a ampliação da biodiversidade dos agroecossistemas, promove também 

melhorias para a cultura seguinte pelo fato de proteger o solo contra percas de umidade, 

além da ciclagem de nutrientes e por abrigarem inimigos naturais que atraem 

polinizadores e insetos benéficos como predadores de pragas (EMBRAPA, 2016). 

      Será realizado o plantio com a crotalária Spectabilis Roth para o talhão 2, espécie na 

qual apresenta um porte alto de (2,0 a 3,0m), pubescente de caule ereto, semilenhoso, 

ramificado na parte superior, com talos estriados. Folhas unifoliadas (simples) com flores 

de 2 a 3 cm de comprimento (15 a 50 por inflorescência). 

      A planta apresenta um bom comportamento em solos argilosos e arenosos, 

apresentando uma raiz pivotante e profunda capaz de descompactar o solo para uma 

cultura sucessora, além de ser capaz de proporcionar cerca de 25 toneladas de massa ver 

por hectare e aproximadamente 90kg por hectare de nitrogênio. 

      O plantio será realizado a lanço no mês de março, com uma quantidade de 20kg de 

sementes por hectare, após o semeio o produtor devera passar uma grade niveladora com 

seu nível de abertura 1, somente para incorporar as sementes de crotalária ao solo. Por 

essa área ter objetivo de adubação verde, não será necessário realizar nenhum tipo de 

manejo nesse local. Porem antes do plantio recomenda-se uma dessecação total da área 

com os produtos 2,4d nortox e Glifosato. 
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      O 2,4 D nortox herbicida seletivo, sistêmico de pós emergência com composição 2,4d. 

a recomendação é a mesma perante a bula de 1,5L por hectare. 

     O Rondup Original herbicida não seletivo, de ação sistêmica do grupo químico glicina 

de composição glifosato. A dose será a mesma perante a bula de 2L por hectare. 

Tabela 20: Custo previsto para implantação da crotalária. 

Especificação   R$ ha-1 Em % 

1. 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.3.2. 

1.3.5. 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

A 

2. 

2.1. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.2. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.3. 

2.3.1. 

2.4. 

B 

C 

CUSTOS VARIÁVEIS 

Despesas com máquinas, implementos e 

utensílios 

Despesas de manutenção de benfeitorias 

Insumos: 

Sementes  

Agroquímicos  

Mão de obra temporária  

Assistência Técnica  

Seguro de Produção  

ITR 

TOTAL DOS CUSTOS VARIÁVEIS 

CUSTOS FIXOS 

Depreciação – D 

Máquinas e implementos 

Benfeitorias e instalações 

Remuneração do capital próprio – RCP 

Máquinas e implementos 

Benfeitorias 

Seguros, taxas e impostos – S 

Máquinas, implementos e benfeitorias 

Mão-de-obra fixa 

TOTAL DOS CUSTOS FIXOS 

CUSTO TOTAL DE PRODUÇÃO (A+B) 

  

R$ 497,90 

 

R$ 3,60 

 

R$ 420,00 

R$ 65,00 

R$ 66,17 

R$ 0,00 

R$ 35,00 

R$ 14,10 

R$ 1.101,77 

  

  

R$ 172,50 

R$ 45,50 

  

R$ 75,58 

R$ 9,18 

R$ 116,53 

R$ 73,00 

R$ 86,03 

R$ 578,32 

R$ 1.680,09 

  

29,6 

 

0,21 

0,00 

25,00 

3,87 

3,94 

0,00 

2,08 

0,84 

65,58 

0,00 

0,00 

10,27 

2,71 

0,00 

4,50 

0,55 

6,94 

4,35 

5,12 

34,42 

100,00 

Fonte – autor 2018 
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5 CONCLUSÃO 

      Uma propriedade quando bem diagnosticada a partir de um levantamento, possibilita 

relatar ao produtor algumas interferências que retardam o sistema produtivo. Porém a 

partir de um planejamento adequado, esses gargalos podem ser minimizados, pois coloca-

se em prática os parâmetros que foram estudados in loco e com as soluções 

personalizadas. 

      Com o presente estudo, conclui-se que com algumas modificações no continuo 

andamento da propriedade, é possível melhorar sua produtividade diminuindo os custos 

e os danos ao meio ambiente, devido uma maior eficiência nas aplicações de agrotóxicos 

e também a partir de mudanças nos métodos de manejo, estimular a atual propriedade a 

um sistema conservacionista de solo. 

      Apesar dos distintos fatores ambientais, a atual empresa rural mostrou um grande 

potencial produtivo em ambas às safras, ficando acima da média do estado. Porém o atual 

proprietário acredita que com alguns ajustes em sua propriedade pode aumentar ainda 

mais seu sistema produtivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 
 

REFERENÇIAS 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. Embrapa 

soja, Dados Econômicos. Disponível em 

<https://www.embrapa.br/soja/cultivos/soja1/dados-economicos> Acesso em 27 de 

março de 2018. 

 

COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO – CONABE Perspectivas para a 

agropecuária Safra 2017/2018. Brasília: Conab, 2013 – v.1. 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. 

Comunicado técnico. Disponível em 

<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/807342/1/COT79.pdf> Acesso 

em 4 de abril de 2018. 

 

AGENCIA EMBRAPA DE INFORMAÇAO TECNOLÓGICA – AGEITEC. Relações 

climáticas para a Cultura de Milho. Disponível em 

<http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/gestor/milho/arvore/CONTAG01_17_1682005

11157.html> Acesso em 19 de abril de 2018. 

 

FUNDAÇAO UNIVERCIDADE ESTADUAL DE MARINGA. Estação Climatológica 

Principal de Maringá; 2017. 

 

SILVA A. F.; VIANA A. C.; Semeadura do Milho, 1995. 

 

SEMENTES DEKALB. Catálogo de sementes de milho. Disponível em 

<https:/www.dekalb.com.br/pt-br/nossos-produtos/hibridos-milho.html> Acesso em 2 de 

maio de 2018. 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. Código 

Florestal, Adequação ambiental da paisagem rural. Área de Preservação 

Permanente. Disponível em <https://www.embrapa.br/codigo-florestal/entenda-o-

codigo-florestal/area-de-preservacao-permanente> Acesso em 15 de maio de 2018. 

https://www.embrapa.br/soja/cultivos/soja1/dados-economicos
https://www.dekalb.com.br/pt-br/nossos-produtos/hibridos-milho.html


103 
 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. Código 

Florestal, Adequação ambiental da paisagem rural. Área de Reserva Legal. 

Disponível em <https://www.embrapa.br/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-arl> 

Acesso em 15 de maio de 2018. 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos; v.3. 

 

PEREIRA L. C.; TOSTO S. G.; Capacidade do uso das terras como base para a 

avaliação dos desenvolvimento rural sustentável. Disponível em 

<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/60672/1/Tosto.pdf> Acesso em 

29 de maio de 2018. 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. Embrapa 

soja, Abortamento de vagens e enchimento deficiente de grãos em soja na safra 2017-

2018. Disponível em < 

https://blogs.canalrural.uol.com.br/embrapasoja/2018/01/25/abortamento-de-vagens-e-

enchimento-deficiente-de-graos-em-soja-na-safra-2017-2018/> Acesso em 4 de junho de 

2018. 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. Embrapa 

soja, Tecnologias de produção de soja, 2013.  

 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. Embrapa 

soja, Manejo Integrado de Pragas da Soja. Disponível em 

<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/54321/1/folder-pragas.pdf> 

Acesso em 16 de junho de 2018. 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO -  

SEAB. Deral 2017, Preços médios de terras agrícolas. Disponível em 

<http://www.agricultura.pr.gov.br/arquivos/File/deral/terras_pdf_publicacao_17.pdf>Ac

esso em 27 de junho de 2018. 

 

https://www.embrapa.br/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-arl
https://blogs.canalrural.uol.com.br/embrapasoja/2018/01/25/abortamento-de-vagens-e-enchimento-deficiente-de-graos-em-soja-na-safra-2017-2018/
https://blogs.canalrural.uol.com.br/embrapasoja/2018/01/25/abortamento-de-vagens-e-enchimento-deficiente-de-graos-em-soja-na-safra-2017-2018/
http://www.agricultura.pr.gov.br/arquivos/File/deral/terras_pdf_publicacao_17.pdf


104 
 

 FARIAS M.; SCHLOSSER J.; CASALI A.; FRANTZ; U RODRIGUES. Qualidade da 

água utilizada para aplicação de agrotóxicos na região central do Rio Grande do Sul. 

Revista Agrariam Dourados, v.7, n.24, p.355-359, 2014. Disponível em 

http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/agrarian/article/viewFile/2560/1813> Acesso em 7 julho 

de 2018. 

 

MEYER W.; COMPAGNON A.; LOPES A.; RRIEL R. GUILHERME H. Avaliação de 

operadores e técnicos de manutenção de maquinas agrícolas no setor canavieiro. Multi-

Science Journal 2015; 1(3):64-68. Disponível em < 

file:///C:/Users/Jo%C3%A3o/Downloads/68-627-1-PB.pdf> Acesso em 22 de julho de 

2018. 

 

PINHEIRO B.; FARIAS J.; TONON B.; SIBALDELLI R.; CAMARGO L.; GIANELLI 

F.  Análise da disponibilidade hídrica para a cultura da soja nas safras 2004/05 e 

2009/10 em Londrina, PR. Embrapa Soja. Documentos, 323. Disponível em 

<https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/859183/1/ID30948.pdf> Acesso 

em 19 agosto de 2018. 

 

LORENZI, H. Manual de identificação e Controle de Plantas Daninhas. Plantio 

direto e Convencional. 2014. 

 

SANTOS E. L. ; BALBINOT JUNIOR A. A. ; DEBIASI H. ; FRANCHINI J. C. 

Crescimento de raízes e produtividade de soja influenciados pela escarificação e 

gessagem. Comissão de Ecologia, Fisiologia e Práticas Culturais. Disponível em 

<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/161681/1/p-24.pdf> Acesso em 3 

de setembro de 2018. 

 

ARAUJO L. A. Planejamento de Propriedades Rurais. Santa Catarina: Palhoça, 2013 

v.1. 

 

SANTOS A.; PALUCH L.; CERQUEIRA T.; TELES. A. Utilização de equipamentos 

de proteção individual e agrotóxicos por agricultores do município do recôncavo 

baiano. Revista da Universidade Vale do Rio Verde, Três Corações, v. 15, n. 1, p.738-

754, jan./jul. 2017. Disponível em < 

http://periodicos.unincor.br/index.php/revistaunincor/article/viewFile/3309/pdf_665> 

Acesso em 4 de outubro de 2018. 

http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/agrarian/article/viewFile/2560/1813
file:///C:/Users/JoÃ£o/Downloads/68-627-1-PB.pdf
http://periodicos.unincor.br/index.php/revistaunincor/article/viewFile/3309/pdf_665


105 
 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. Embrapa 

soja, Consorcio Milho-Braquiária. Disponível em 

<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/106254/1/LV-

CONSORCIOMB.pdf> Acesso em 10 de outubro de 2018. 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA. Embrapa. 

Adubação Verde e Plantas de Cobertura no Brasil.2014 

 

BRASMAX GENÉTICA. Catálogo de sementes de soja. Disponível em 

<http://www.brasmaxgenetica.com.br/cultivar-regiao-sul/> Acesso em 13 de outubro de 

2018. 

 

TMG SEMENTES. Variedade de soja TMG 7063 IPRO. Disponível em 

<http://www.tmg.agr.br/cultivar/tmg-7063-ipro> Acesso em 18 de outubro de 2018. 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CIENDIA DO SOLO – SBCS. Manual de adubação 

e Calagem para o Estado do Paraná. 2017. Pag 216, - Pag 186-188 e Pag 215 – 219. 

 

 

http://www.brasmaxgenetica.com.br/cultivar-regiao-sul/

