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RESUMO 

O trabalho realizado na propriedade rural, tem por intuito colocar os futuros 

Engenheiros Agrônomos, com a realidade do campo, com o propósito de vivenciar na 

prática tudo aquilo que foi passado durante a formação acadêmica, possibilitando, a 

implementação de um melhor gerenciamento das atividades desenvolvidas, uma 

maior eficiência econômica da propriedade como um todo e a geração de maior 

lucratividade ao produtor rural. O trabalho foi realizado no município de Terra Rica – 

PR, na fazenda Carlos, onde o mesmo foi dividido em levantamento, diagnóstico e 

planejamento, a primeira etapa consistiu na identificação do proprietário e da 

propriedade, caracterização do município e condições climáticas da região, descrição 

da infraestrutura, recursos naturais e atividades econômicas desenvolvidas na 

propriedade e análise técnica dos custos de produção. Na segunda etapa foram 

levantados minuciosamente os pontos positivos, negativos, oportunidade de melhoria 

e ameaças. Por fim a terceira etapa, onde foi realizado o planejamento do trabalho, 

com o objetivo de propor melhorias aos pontos negativos e ameaças, além de reforçar 

os pontos positivos da propriedade. A oportunidade de realização desse trabalho, 

unindo as teorias e conhecimentos disponibilizados no meio acadêmico, com a 

realidade de uma propriedade/proprietário rural, contribuiu de forma favorável a um 

aprendizado significativo ao profissional da área agronômica e auxiliou na 

demonstração (ao proprietário e interessados no assunto) dos fatores que podem 

alterar a produtividade na área agrícola onde foi realizado a pesquisa, justificando sua 

realização. 

Palavras chave: Projetar; Manejar; Executar.       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 
ABSTRACT 

The work carried out on the rural property aims to place future academic 

Agricultural Engineers, with the reality of the field, with the purpose of experiencing in 

practice everything that was passed during the academic formation, enabling the 

implementation of better management of activities. economic efficiency of the property 

as a whole and the generation of greater profitability for the rural producer. The work 

was carried out in the municipality of Terra Rica - PR, at Carlos farm, where it was 

divided into survey, diagnosis and planning, the first step consisted of the identification 

of the owner and property, characterization of the municipality and climate conditions 

of the region, description infrastructure, natural resources and economic activities 

developed in the property and technical analysis of production costs. In the second 

stage, the positives, negatives, opportunities for improvement and threats were 

thoroughly raised. Finally, the third stage, where the work planning was carried out, 

with the objective of proposing improvements to the negatives and threats, besides 

reinforcing the positives of the property. The opportunity to do this work, combining the 

theories and knowledge available in the academic environment, with the reality of a 

property / landowner, favorably contributed to a meaningful learning to the professional 

of the agronomic area and helped in the demonstration (to the landowner and 

interested in the subject) of the factors that may alter productivity in the agricultural 

area where the research was conducted, justifying its accomplishment. 

Keywords: Designing; Plan; Run. 
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1  INTRODUÇÃO 

Por um período longo, a pecuária exerceu forte pressão sobre o desmatamento 

da região Amazônica e áreas de mata atlântica. Como o manejo predominantemente 

utilizado (pastoreio contínuo), provocava uma progressiva redução da capacidade de 

suporte e degradação das pastagens, os pecuaristas eram pressionados a realizar a 

ampliação das áreas de pastagens com mais desmatamentos para manter ou ampliar 

a atividade pecuária. Assim, foi formado um grande estoque de áreas abandonadas 

ou subutilizadas em todo o país. Pois hoje, com a aplicação de um modelo de manejo 

adequado, ou seja, uma rotação racional das pastagens, é possível dobrar e mesmo 

triplicar essa produção sem elevação da área ocupada ou então, manter a mesma 

produção de hoje em área duas a três vezes menores, destinando parte desta área 

para a outras atividades ou a preservação ambiental, ou até mesmo a integração 

lavoura, pecuária e florestas, formando um manejo  altamente sustentável (MELADO, 

2016). 

Com a crise econômica do país, o valor da arroba do boi gordo em 2017 teve a 

pior baixa de preços dos últimos 20 anos, mas do segundo semestre de 2018 a até o 

primeiro semestre de 2019 o valor da carne bovina vem aumentando (IBGE, 2018). 

Pode-se observar também que devido uma grande baixa dos valores também da 

arroba de 2017 se teve o menor abate de bovinos nos últimos anos, atualmente desde 

essa baixa pode se observar que até o primeiro semestre de 2019 o valor da arroba 

bovina subiu significamente 14,5%, o que melhora a expectativa de produção dos 

pecuaristas de bovino de corte, (CPEA, 2019). 

Para diminuir o impacto das variações de preços da carne bovina, os 

produtores estão cada vez mais buscando alternativas de para melhorar suas 

produções, uma delas e o consorcio de pastagens com plantas leguminosas, que além 

de fornecer alimento aos animais, também dispõe de nutrientes a pastagem, 

favorecendo muito ao produtor na economia com compras de fertilizantes que acaba 

sendo ainda um custo muito alto para se manter uma pastagem de boa qualidade, 

com isso torna também uma atividade mais sustentável e ecológica, (BARCELLOS, 

2008).  
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Este trabalho tem por finalidade, trazer conhecimento ao produtor rural, sobre 

práticas que possam melhorar a produtividade de sua área, melhorando o 

planejamento de suas atividades e proporcionando uma relação custo/benefício 

adequada, ou seja, diminuindo custos aumentando sua lucratividade e 

proporcionando alternativas de produção sustentáveis. Para este trabalho, o produtor 

rural juntamente com o Engenheiro Agrônomo, deve realizar o levantamento completo 

da propriedade, obtendo informações que possa identificar fatores que limitam a 

produção ou que possa trazer riscos a estabilidade do sistema produtivo, assim, 

oferecendo a oportunidade de corrigir tais fatores proporcionando melhor rendimento, 

lucratividade e benefícios a propriedade. 

2  LEVANTAMENTO 

O levantamento tem por objetivo obter o máximo de dados de uma propriedade, 

através de um técnico responsável, no qual terá a responsabilidade de analisar os 

dados levantados, verificar todos os pontos positivos e negativos, de forma a 

diagnosticar e planejar sobre a atividade que será exercida os melhores meios de 

produção de forma técnica e eficiente, a fim de maximizar os resultados e reduzir os 

custos de forma sustentável e segura, trazendo satisfação e crescimento econômico 

ao produtor rural.  

2.1 Descrições do local e produtor 

A fazenda Carlos está localizada a dezessete quilômetros da cidade de Terra 

Rica-PR e pertencente a esse município, onde o acesso a propriedade se dá pela 

rodovia PR-180 entre a cidade de Terra Rica e Guairaçá, tomando como referência a 

entrada da usina de açúcar Santa Terezinha unidade de Terra Rica, percorrendo pela 

estrada coroa do frade desta rodovia em uma distância de 3,23 quilômetros até chegar 

a  reserva legal da propriedade, sendo assim segue margeando a reserva a direita 

deste sentido em uma distância de 1,1 quilômetros  até chegar a entrada da 

propriedade onde se avista a placa na entrada com o nome de “Fazenda Carlos”, nas 

coordenadas geográficas (22°49’38” S e 52°36’56” O). A fazenda é propriedade da 

senhora Marcia Maria Carlos. 
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A proprietária da fazenda não reside na propriedade, porém dois funcionários 

residem nesta para vigiar a propriedade e seus pertences. A proprietária Marcia Maria 

Carlos, tem três filhas, Marcela Carlos Soletti, e Laiane Carlos Soletti , de forma que 

as duas são casadas e não atuam na propriedade, a Sr. Marcia Carlos teve as suas 

duas filhas do primeiro casamento e atualmente é casada com o Sr. Robertino, onde 

tem mais uma filha com o mesmo, ambos moram atualmente em Maringá, e aos finais 

de semana vem para a cidade de Terra Rica para visitar a propriedade. A Sra. Marcia, 

assumiu a propriedade no ano de 2009 de herança de seu pai, Sr. João Carlos. 

Atualmente a fazenda é administrada por seu genro Hans Filipac, que utiliza do veículo 

da propriedade uma Ford F1000 para se deslocar da cidade até a propriedade. O 

acesso a propriedade pode ser observado na Figura 1.  A área Sede da propriedade 

e seu croqui estão nas Figuras 2 e 3. 

 
Figura 1 - Trajeto de acesso da cidade de Terra Rica-PR até a propriedade. 
Fonte: Google Earth Pro (2018). 
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Figura 2 - Área sede da propriedade, com área de 1,96 hectares. 
Fonte: Google Earth Pro (2018). 
 

 

 
Figura 3 - Croqui da área total da propriedade, área total da propriedade de 182,08 
hectares. 
Fonte: Google Earth Pro (2018). 

2.2 Tempo que possuí a propriedade 

A senhora Marcia Carlos adquiriu a propriedade no ano de 2009 onde antes 

eram praticadas a pecuária de leite e pecuária de corte, e quando da aquisição 

propriedade, toda a atividade econômica passou a ser voltada somente à pecuária de 

corte, onde atualmente continua sendo a maior atividade explorada na propriedade. 
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2.3 Satisfação do proprietário quanto a pecuária 

A proprietária possui grande satisfação quanto à atividade desenvolvida na 

propriedade, satisfação essa, de âmbito monetário e de tradição, pois a mais de 30 

anos que seu pai vinha conduzindo os negócios da família no ramo de pecuária de 

leite e de corte, sendo grande o interesse de continuar na mesma atividade. Em 

conjunto com uma assistência técnica de desenvolvimento a proprietária tem grandes 

projetos de ampliação e aumento da produção. 

2.4 Benfeitorias 

A propriedade possui benfeitorias que oferece condições para armazenar 

insumos, guardar equipamentos e auxiliar no processo produtivo da propriedade e 

também para moradia de funcionários e laser do proprietário, na propriedade tem um 

barracão de 150 m² que é utilizado para armazenar insumos como: ração para o gado, 

sal, e alguns equipamentos de manutenção. A propriedade também conta com um 

barracão de armazenamento de ração, no qual possui placas que produz energia, 

abastecendo toda energia da propriedade e duas casas na cidade, o barracão tem 

uma metragem de 450 m², o restante da energia é vendida a concessionária de 

fornecimento COPEL, amenizando os custos e gerando renda alternativa a 

propriedade, de forma ecológica e sustentável. Outro barracão de 270 m² serve de 

garagem para equipamentos e máquinas, e uma sala onde também são guardadas 

ferramentas de manutenção da propriedade. Na propriedade existem duas casas de 

alvenaria forradas com PVC, onde uma abriga um dos funcionários e outra é a casa 

da proprietária onde passa os finais de semana. Assim, podemos observar na Figura 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 as benfeitorias da propriedade.  

 
Figura 4 - Benfeitorias. A- Casa da proprietária. B- Casa do funcionário. 
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Figura 5 - Benfeitorias. A- Barracão de 270m² que serve de garagem para 
equipamentos e aparato de ferramentas. B- Uma estrutura de confinamento 
desativada temporariamente. 

 
Figura 6 - Barracão que serve de aparato para ferramentas e acessórios de trabalho. 

 
Figura 7 - Benfeitorias. A- Continuação da estrutura de confinamento onde se 
encontra desativada temporariamente. B- Barracão com 150 m² que é utilizado para 
guardar insumos. 
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Figura 8 - Barracão de 450m² para armazenamento de insumos, com placas 
fotovoltaicas. 
 

 
Figura 9 - Caixaria de alvenaria, que serve para estocar suplemento alimentar. 
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Figura 10 - Reservatório de água destinado aos animais da propriedade. 

 
Figura 11 - Reservatório de água, poço semi-artesiano e caixa de diluição de 
fertilizantes destinados a irrigação. 

2.5 Máquinas 

 A propriedade conta para o auxílio de suas atividades agropecuárias  um trator  

Massey Ferguson 275, para reboque de carreta e aplicação de insumo,  um trator 

Massey Ferguson 292 com implemento H Stara (PAD750) e uma concha  de 1 m³, 

utilizado para operações de preparo de solo, carregamento de insumos e operações 

com forrageira, também conta com um trator Valmet 68, utilizado no reboque de 

carretas,  uma moto Honda Twday 125 cc, para locomoção interna de funcionários, 

uma camionete  Ford F4000 4x2 com carroceria de madeira e gaiola para transporte 

de animais, outra camionete Ford F1000 4x2 com carroceria de madeira, utilizada para 

transporte de insumos e locomoção de funcionários dentro da fazenda, os 
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equipamentos podem ser observados na figura 12. As especificações e modelos 

desses equipamentos podem ser analisados no Quadro 1. 

 

 
Figura 12 - Máquinas da propriedade. A- Trator massey ferguson 275. B- trator 
massey ferguson 292. C- Camionete F1000. D- Moto today. F- Camionete F4000. G- 
Trator valmet. 
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Quadro 1 - Relação e informações das máquinas. 

Marca Modelo Tração  Potência 
Ano de 

fabricação 

Valor 
estimado 

(R$) 

Estado de 
conservação 

Trator 
Massey 

Fergunson 
275 4x2 75 CV 1989 30.000,00 Bom 

Trator 
Massey 

Fergunson 
292 4x4 105 CV 1993 50.000,00 Bom 

Trator 
Valmet 

68 4x2 61 CV 1984 28.000,00 Bom 

Moto Honda  Today 2x1 125 CC 1993 2.000,00 Bom 

Camionete 
Ford 

F 4000 4x2 120 CV 1987 35.000,00 Bom 

Camionete 
Ford 

F 1000 4x2 120 CV 1989 28.500,00 Bom 

*Otimo não necessita de nenhum concerto para realizar seu trabalho. 
* Bom raramente necessita de consertos para que possa realizar seu trabalho. 
Fonte: Levantamento a campo (2019). 

2.6 Implementos  

Na propriedade existem implementos que auxiliam na produção, de forma que 

também atuam na manutenção de pastagens e lavouras, esses implementos são de 

uso exclusivo da propriedade os implementos podem ser observados na Figura 13. 

Os modelos e especificações desses implementos podem ser analisados no Quadro 

2. 
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Figura 13 - Implementos da propriedade. A- Grade Intermediária32”x24”. B- Grade 
aradora 24”x32”. C- Plantadora Tatu PDCP. D- Roçadeira massey fergusson. F- 
Grade niveladora tatu 16 x 22”. G- Concha dianteira Stara PAD 750. H- Distribuidor 
de fertilizantes. I- Pulverizador de defensivos. 
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Quadro 2 - Relação e informações de implementos. 

Tipo Marca Tamanho 
Valor estimado 

(R$) 
Estado de 

conservação 
Ano de 

fabricação  

Vagão Forrageiro 
JF 9000 

JF 9 m³ 35.000,00 Ótimo 2014 

Colhedora 
Forrageira 

JF C120 35 ton/h 15.000,00 Ótimo 2013 

Destribuidora de 
Fertilizantes 

Jumil LD 5050 
3,4 m³ / 6000 

kg 
16.000,00 Ótimo 2011 

Pulverizador 
Incomagri 

ATTACK 600 600 l / 12 m 15.000,00 Ótimo 2012 

Carreta Reboque 
de Trator 

NA 3000 kg 4.000,00 Bom 1990 

Concha Dianteira  
 Stara Pad 750 1500Kg 14.000,00 Bom 2009 

Grade 
Intermediária 

Tatu 36 x 22" 6.000,00 Bom 1995 

Grade Aradora 
Tatu 24 x 32 24.000,00 Bom  1998 

Plantadora PDCP 
Tatu  6 Linhas 28.000,00 Bom 2008 

Roçadeira de 
Trator 

Massey 
Fergunson 

1,80 m 4.000,00 Bom  2002 

Fonte: Levantamento (2019). 

2.7 Custos Indiretos 

Os custos indiretos segundo Vasconcellos (2014) referem-se aos salários, 

aluguéis de imóvel, depreciação de equipamentos e implementos, retorno sobre o 

capital fixo e provisão para risco, ou seja, é uma parcela dos custos totais, que 

depende da variação da produção da empresa. 

2.8 Depreciação de benfeitorias, máquinas e implementos 

Para cálculo da taxa anual de Depreciação é necessário estimar a vida útil do 

bem, isto é, quanto ele vai durar, levando em consideração as causas físicas (o uso, 

o desgaste natural e a ação dos elementos da natureza) e as causas funcionais (a 

inadequação, considerando o aparecimento de substitutos mais aperfeiçoados) 

(MARION, 2009). Então, a taxa de depreciação anual é estabelecida em função do 
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prazo de vida útil do bem a depreciar. Assim, se um bem pode ter a duração de cinco 

anos, admite-se uma taxa anual de 2% a 20%, isso porque a taxa anual corresponde 

à divisão de 100% pelo número de anos do prazo de vida útil do bem, (MARION, 

2009). 

Na fazenda Carlos, alguns equipamentos e benfeitorias possuem custos de 

depreciação anual de acordo com seu tempo de uso e valor, como pode-se observar 

no Quadro 3. 

Quadro 3 - Balanço de depreciação de bens anual. 

 
Fonte: Levantamento (2019). 

2.9 Reserva Legal e área de preservação permanente 

O novo código florestal Lei 12.651 de 25/05/2012, determina que  estabelece 

normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e 

as áreas de reserva legal, a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima 

florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos 

incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e financeiros para o alcance de 

seus objetivos (BRASIL, 2012). 

O Código Florestal brasileiro determina que toda e em qualquer propriedade 

privada situada no território brasileiro, deve se comprometer a preservar e cuidar de 

suas áreas de vegetação nativa ou exótica. Com tudo é definido que todas as glebas 

agrícolas precisam manter áreas de preservação permanente (APP) e reservas legais 
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(RL). As APP são de interesse prioritário para preservação dos recursos hídricos. Elas 

incluem uma faixa de terras ao longo das margens dos rios, nascentes, lagos e 

reservatórios de águas, as áreas muito íngremes, topos de morro e altitudes elevadas. 

Trata-se de áreas de preservação exclusiva, não podendo ser utilizadas para 

atividades agropecuárias, extração florestal ou uso recreativo. Sua definição é 

independente do tamanho da propriedade e é igual em todo Brasil (BRASIL, 2012). 

As reservas legais não fazem parte das áreas de preservação permanente, 

devem ser mantidas com vegetação natural nas fazendas com o propósito geral de 

preservação da flora (diversidade e valor ecológico na paisagem). O tamanho das 

reservas legais é variável e definido como uma porcentagem das glebas rurais, 

variando de no máximo 80% nas florestas situadas na Amazônia Legal, até 20% nas 

áreas fora da Amazônia Legal. Elas permitem algum uso de baixo impacto, mas sem 

remoção completa da cobertura vegetal natural. As restrições de uso impedem que 

estas áreas sejam utilizadas para atividades agrícolas mecanizadas como o cultivo de 

soja, milho, cana e a pecuária com base em pastagens plantadas. No estado do 

paraná fica obrigatório os 20% de RL para propriedades acima de 4 módulos fiscais, 

perante a lei, propriedades abaixo de 4 MF fica isenta da obrigatoriedade da 

preservação de RL (BRASIL, 2012).  

Para os imóveis rurais que possuam áreas consolidadas em Áreas de 

Preservação Permanente no entorno de lagos e lagoas naturais, é admitida a 

manutenção de atividades agrossilvipastoris, de ecoturismo ou de turismo rural, sendo 

obrigatória a recomposição de faixa marginal com largura mínima de 5m até 1 módulo 

rural de área, 8 m para imóveis superior a 1 até 2 módulos, 15 m para imóveis superior 

a 2 até 4 módulos e 30 m para imóveis superiores a 4 módulos rurais (BRASIL, 2012). 

2.10 Recursos hídricos 

A propriedade conta com um poço semi – artesiano, com uma bomba capaz de 

bombear 70 m³ por hora, e um reservatório de 20.000 L que abastece as residências 

e outro reservatório 20.000 L que serve para o abastecimento exclusivo dos 

bebedouros de todo rebanho da propriedade. Esse poço também abastece um 

sistema de irrigação no qual abrange uma área de 22,19 hectares dividido em 

piquetes. 
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Em uma das extremidades da propriedade, passa um rio de pequeno porte, 

onde não se faz uso da água, de forma também que sua preservação está de acordo 

com o código florestal da lei 12.651 de 25/05/2012. 

2.11 Capacidade de uso da terra 

O uso indiscriminado das terras, sem levar em consideração suas 

potencialidades é uma das principais causas da degradação dos solos, da erosão e 

da perda de sua capacidade produtiva (PEREIRA; TÔSTO, 2002). 

Lepsch (1991), comenta que a utilização da capacidade de uso das terras e o 

primeiro passo em direção para uma agricultura correta e sustentável, de forma que 

deve-se empregar cada parcela de terra de acordo com cada atividade econômica e 

sua capacidade de sustentação produtiva, com o objetivo de explorar os recursos 

disponíveis ao máximo e ao mesmo tempo preserva-los para gerações futuras. 

Para determinar a capacidade de uso da terra, utiliza-se métodos de análise de 

fatores (solo, relevo, clima e uso) e dados que influem na determinação de cada 

atividade, se enquadrando em cada grupo, classe, subclasse e unidade. Os grupos 

são estabelecidos com base na maior ou menor intensidade de uso das terras, 

designada, em ordem decrescente, pelas letras A, B e C (LEPSCH, 1991). De acordo 

com Giboshi (2005), a terra da fazenda Carlos é melhor representada pelo grupo A 

(Terras que podem ser utilizadas para culturas anuais ou perenes, pastagens, 

reflorestamento e preservação ambiental), Classe II (terras cultiváveis com ligeiras 

restrições ao uso, necessitando práticas especiais de conservação, de fácil execução) 

de Subclasse C (Limitações Climáticas). 

2.12 Topografia 

As terras da cidade de Terra Rica, possui uma classificação de solo na sua 

maior parte, classificado como latossolo vermelho-amarelo, de terreno com 

declividade que vai desde plano a ondulado. A fazenda Carlos, fica em uma região 

privilegiada  onde a declividade em sua maior parte não passa dos 6% na média, 

tendo alguns pontos que pode chegar até 12%, dando lhe uma característica de um 

relevo suavemente ondulado e ondulado, de acordo com o sistema de classificação 

de declividade da EMBRAPA (1979),  onde a declividade é definida como: 
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 0 a 3 % => Plano; 

 3 a 8% => Suavemente ondulado; 

 8 a 20% => Ondulado 

 20 a 45% => Fortemente ondulado 

 45 a 75% => Montanhoso 

 Maior que 75% => Fortemente montanhoso 

Em medições realizadas na propriedade com um equipamento de nivelamento 

(nível óptico), e com o auxílio imagens de satélite com parâmetros altimétricos foi 

possível evidenciar o perfil altimétrico da área e suas altitudes, o perfil altimétrico da 

propriedade pode ser observado na Figura 14 e 15. 

 
Figura 14 - Perfil altimétrico da propriedade. 
Fonte: Google Earth-pró (2018). 
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Figura 15 - Declividade da propriedade de maior expressão. 
Fonte: Google Earth-pró (2018). 

2.13 Atividades 

A proprietária possui como fonte de renda, a atividade pecuária de bovino corte, 

essa atividade conta com 125,19 hectares de área de pastagem e 15,97 hectares de 

produção de suplementação alimentar (cana-de-açúcar) e uma área de 22,19 

hectares de pastagem irrigada. Para essa área hoje a propriedade está com um total 

de 750 animais destinados a engorda, deste total, 300 animais com idade de 8 a 12 

meses em fase recria, 280 animais com idade de 12 a 16 meses em fase de recria e 

170 animais em fase terminal de engorda com 20 meses ou mais. 

2.14 Conservação de Solo 

A degradação do solo em áreas de pastagens, é um dos casos mais ocorrentes 

na pecuária brasileira, de forma que o manejo inadequado do solo faz com que a 

cobertura vegetal (pasto) diminua, assim ocorrendo mais interferência de fatores 
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climáticos, favorecendo o carregamento de solo para as encostas dos afluentes, 

(PERON; EVANGELISTA, 2004). 

Como uma lavoura a pastagem também precisa de práticas de conservação 

como a construção de curvas de níveis, descompactação do solo e fertilidade do solo 

em equilíbrio, de forma que a calagem e adubação e um fator pouco praticado na 

atividade pecuarista do brasil de modo geral, segundo o levantamento feito pela (DIAS 

FILHO, 2014). 

A proprietária vem adequando a renovação de suas pastagens e melhorando a 

fertilidade do solo de sua propriedade ano após ano, pois as pastagens existentes na 

propriedade não estava mais suportando o pastejo, por se tratar de uma pastagem 

muito degradada, com 20 anos sem qualquer tipo de correção da fertilidade.  

2.15 Compactação do solo 

A compactação é definida como sendo o adensamento dos solos pela aplicação 

de energia mecânica. A compactação é uma consequência indesejada da 

mecanização que reduz a produtividade biológica do solo e, em casos extremos, o 

torna inadequado ao crescimento das plantas (REICHERT; SUZUK & REINERT, 

2007). 

 Em solos compactados, o desenvolvimento das plantas é menor e isto tem sido 

atribuído ao impedimento mecânico ao crescimento radicular, o qual resulta em menor 

volume de solo explorado, menor absorção de água e nutrientes, consequentemente 

menor produção das culturas (REICHERT; SUZUKI; REINERT, 2007) 

Em áreas de pastagem do tipo brachiaria, como é o caso do capim piatã, pode-

se observar que a influência do pisoteio animal em relação a compactação do solo, 

pode variar de acordo com o volume de matéria gerada pela planta, em situações de 

solo equilibrado a influência mecânica gerada pelo pisoteio animal sobre o solo e 

temporária, e facilmente desfeita, pelo potencial de crescimento e renovação de raízes 

dessa cultivar. Assim, em áreas com manejo de pastagem bem estabelecidos, pode-

se se dizer, que a compactação do solo gerada por pisoteio animal não adere um valor 

de influência sobre o crescimento vegetativo da pastagem (FERREIRA; TAVARES 

FILHO; FERREIRA, 2010). 
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Na propriedade foram realizados os levantamentos de dados relacionados a 

compactação do solo com um penetrômetro eletrônico (penetroLOG Falker). A 

propriedade é dividida em piquetes, assim foram realizadas 36 medidas, na área total 

em zig-zag aleatoriamente, os dados serão analisados de acordo com os parâmetros 

do Quadro 4. Na Figura 16 pode ser observado o uso do penetrômetro e nas Figuras 

17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23. As medições de compactação da área foram divididas em 

blocos mediante ao tempo de reforma de cada pastagem e também com o tipo da 

cultura implantada e o tipo de manejo. Com a finalidade de obter uma avaliação mais 

completa e exata da área. Sendo assim o bloco 1 representa o sistema de pastejo 

convencional com capim Piatã com dois anos de implantação, bloco 2 representa uma 

área de plantação de capim napiê com dois anos de implantação, o bloco 3 representa 

uma área de cana-de-açúcar com 9 anos de implantação, bloco 4 representa uma 

área de pastagem irrigada com capim Mombaça, bloco 5 representa uma área de 

capim Piatã com aproximadamente 5 anos de implantação, bloco 6 representa uma 

área com capim Piatã com 3 anos de implantação e por último o bloco 7 representa 

uma área de brachiaria brizantha com aproximadamente 15 anos de uso. Essas 

informações estão representadas na Figura 24.  

Quadro 4 - Níveis de compactação do solo de acordo com o teor da argila. 

Níveis de Compactação 
do Solo  

Tipo de solo em função do teor de argila 

Resistência a 
penetração 

Leves (abaixo 
de 20%) 

Médios (entre 
20% e 50%) 

Pesados (acima 
de 50%) 

Nível Tolerável 
Abaixo de 2000 

(kpa) 
Abaixo de 2000 

(kpa) 
Abaixo de 2500 

(kpa) 

Nível Intermediário 
Entre 2000 e 
3000 (Kpa) 

Entre 2000 e 
3000 (Kpa) 

Entre 2500 e 
4000 (Kpa) 

Nével Crítico 
Acima de 3000 

(Kpa) 
Acima de 3500 

(Kpa) 
Acima de 4000 

(Kpa) 
Fonte: Falker (2019). 
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Fonte: O autor (2019). 

 

 
Figura 17- Nível de compactação bloco 1. 
Fonte: Penetrômetro PLG 1020 (2019) 
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Figura 16 - Utilização do penetrômetro na propriedade. 
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Figura 18 - Nível de compactação bloco 2. 
Fonte: Penetrômetro PLG 1020 (2019). 

 

 
Figura 19 - Nível de compactação bloco 3 
Fonte: Penetrômetro PLG 1020 (2019) 
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Figura 20 - Nível de compactação bloco 4. 
Fonte: Penetrômetro PLG 1020 (2019) 

 

 
Figura 21- Níveis de compactação bloco 5. 
Fonte: Penetrômetro PLG 1020 (2019) 

 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

ES
CA

LA
 (K

PA
)

PROFUNDIDADE (CM)

Medição: Bloco 4

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

ES
CA

LA
 (K

PA
)

PROFUNDIDADE (CM)

Medição: Bloco 5



37 

 

 
Figura 22 - Nível de compactação bloco 6. 
Fonte: Penetrômetro PLG 1020 (2019) 
 
 

 
Figura 23 - Níveis de compactação bloco 7. 
Fonte: Penetrômetro PLG 1020 (2019) 
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Figura 24 - Mapa de compactação da área. 
Fonte: AutoCad (2014) 

2.16 Preço da terra 

De acordo com pesquisas realizadas pelo Departamento de Economia Rural 

(DERAL, 2019), cada município  apresenta  a sua média de preço em relação ao 

hectare de terra, servindo apenas de base, pois o valor de terras de uma região pode 

variar de acordo com sua topografia, fertilidade, ambiente de produção, hidrografia, 

vias de acesso infraestrutura, dentre outras características. 
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Segundo o DERAL (2019), a propriedade estaria valendo em média R$35.600 

por hectare, entretanto, em pesquisas realizadas com produtores da região local, a 

média de valor de terras fica em torno de R$29.0000 por hectare. 

2.17 Fertilidade de Solo 

Para melhor entender a fertilidade do solo da propriedade, foram feitas análises 

químicas, em profundidade de 0 – 20 cm em zig-zag, foram realizadas no total de 32 

amostras simples, as mesmas foram misturadas formando apenas 5 amostras 

compostas, os resultados da análise podem ser observados no Quadro 5. 

Quadro 5 - Resultados da análise química do solo. 

Elementos 
Bloco1(Capim 

Piatã) 

Bloco 2 
(Mombaça 
Irrigado) 

Bloco3 
(Capim 
Piatã) 

Cana-
de-

açúcar 

Capim-
Napiê 

pH em CaCla2 5,55 6,00 5,90 4,30 5,00 
pH em HO 6,20 6,80 6,70 4,80 5,70 

pH em SMP 7,25 7,30 7,25 6,70 6,75 
M.O (g/dm³) 11,48 14,22 12,77 11,32 11,15 

C 6,66 8,25 7,41 6,56 6,47 
P (mg/dm³) 18,94 157,83 10,66 17,82 5,15 

K (cmol/dm³) 0,06 0,24 0,1 0,03 0,03 
Ca (cmol/dm³) 1,36 2,59 1,53 0,69 1,43 
Mg (cmol/dm³) 0,62 0,82 0,74 0,22 0,38 

H + Al (cmol/dm³) 1,96 1,89 1,96 2,95 2,84 
Al (cmol/dm³) 0,00 0,00 0,00 0,45 0,00 
SB (cmol/dm³) 2,05 3,66 2,37 0,93 1,84 

CTC (cmol/dm³) 4,01 5,55 4,33 3,88 4,68 
V% 51,16 65,92 54,68 24,04 39,30 

Cu (mg/dm³) 15,91 18,10 11,24 7,20 12,48 
Zn (mg/dm³) 6,70 7,45 5,62 3,68 6,00 
Fe (mg/dm³) 22,10 25,30 23,42 17,22 22,48 

Mn (cmol/dm³) 34,40 68,20 48,92 30,10 52,30 
Na (mg/dm³) 7,80 5,20 6,32 4,80 5,80 

Saturação do 
complexo de troca 

          

K % 1,60 4,30 2,25 0,73 0,66 
Ca % 33,99 46,70 35,43 17,73 30,47 
Mg % 15,57 14,87 17,00 5,58 8,18 
Al % 0,00 0,00 0,00 11,58 0,00 
H % 48,84 34,08 45,32 64,38 60,70 

Fonte: Laboratório Rural de Maringá (2018). 
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De acordo com os resultados da análise da Quadro 4, pode-se avaliar e 

determinar um manejo que proporcione ao solo um equilíbrio nutricional, com a 

finalidade de oferecer um ambiente favorável ao desenvolvimento das plantas e 

produção de matéria seca suficiente, para manter com máximo potencial a produção 

da pecuária de corte. Para esclarecer os resultados foi utilizado os parâmetros de 

(PIMENTA, 2010). 

 pH: De acordo com as análises de solo somente as áreas de cana-de-açúcar e 

napiê estão abaixo do ideal, necessitando de aplicação de corretivos de acidez 

como por exemplo o calcário, para correção desses valores. 

 Matéria orgânica: Os níveis de mateira orgânica estão em níveis mínimos 

aceitáveis. 

 Fósforo: os níveis de P estão em boas concentrações, com exceção da área 

de napiê onde os níveis de P estão abaixo do necessário, necessitando de uma 

adubação fosfatada. 

 Potássio: somente na área do bloco 2 que os níveis de K estão adequados de 

acordo com a análise, os demais blocos os níveis se encontram baixos, o que 

necessita de uma correção dos níveis de K. 

 Cálcio: De acordo com os valores obtidos na análise quantificam os níveis de 

cálcio como satisfatório com exceção da área de cana-de-açúcar, onde os 

níveis de cálcio apresentam-se baixo, necessitando de uma correção com 

calcário. 

 Magnésio: Todas as análises os níveis de Mg se apresentam abaixo do ideal, 

necessitando de uma adubação de correção para atingir os níveis de 

satisfação. 

 Alumínio: Somente na área de cana-de-açúcar apresentou níveis de alumínio, 

o que pode ser corrigido com a calagem da área (aplicação de calcário). 

 Capacidade de troca catiônica: Somente o bloco 2 apresenta níveis satisfatório 

de CTC, o que pode ser corrigido nos demais com uma adubação orgânica do 

solo. 

   Saturação de bases: Apenas as áreas de cana-de-açúcar e napiê estão com 

níveis abaixo do ideal o que necessita de uma aplicação de corretivos para 

atingir os níveis satisfatórios para a produção. 
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Perante os resultados da análise, os níveis de fertilidade do solo da fazenda 

Carlos são bons para condução da atividade de pastejo, porém necessita de algumas 

correções para manter um nível satisfatório de produção. 

2.18 Classificação do solo 

Na fazenda Carlos foi realizado a abertura de 5 trincheiras com a finalidade de 

se identificar o tipo de solo da propriedade e sua classe textural. A trincheira foi aberta 

em uma profundidade de 1 metro onde foram coletadas duas amostras de cada 

trincheira profundidade de 0 a 0,20 m para classificação do horizonte A e 0,20 a 1,0 

m para classificação do horizonte B. No Quadro 6 podem ser observados os 

resultados da análise granulométrica e física do solo de cada trincheira.  

Quadro 6 - Resultados da análise granulométrica e química do solo. 
Trincheira 1 

Horizontes Area Total (%) Silte(%) Argila (%) Tipo de Solo Classificação Textural  
A 89,00 2,00 9,00 TIPO 1 Areia 
B 80,00 4,00 16,00 TIPO 1 Franco Arenosa 
        

Trincheira 2 
Horizontes Area Total (%) Silte(%) Argila (%) Tipo de Solo Classificação Textural  

A 88,00 2,00 10,00 TIPO 1 Areia 
B 78,00 4,00 18,00 TIPO 1 Franco Arenosa 

        
Trincheira 3 

Horizontes Area Total (%) Silte(%) Argila (%) Tipo de Solo Classificação Textural  
A 87,00 3,00 10,00 TIPO 1 Areia 
B 78,00 5,00 17,00 TIPO 1 Franco Arenosa 

        
Trincheira 4 

Horizontes Area Total (%) Silte(%) Argila (%) Tipo de Solo Classificação Textural  
A 82,00 6,00 12,00 TIPO 1 Areia Franca 
B 73,00 7,00 20,00 TIPO 1 Franco Argilo Arenosa 

        
Trincheira 5 

Horizontes Area Total (%) Silte(%) Argila (%) Tipo de Solo Classificação Textural  
A 90,00 2,00 8,00 TIPO 1 Areia 
B 82,00 4,00 14,00 TIPO 1 Franco Arenosa 

        

Análise química (horizonte B) 
Trincheiras  1 2 3 4 5 
Saturação de 
bases ( V%) 48,80 34,45 36,52 45,28 39,15 

Fonte: Laboratório Rural de Maringá (2019). 



42 

 
De acordo com os parâmetros de SANTOS et al. (2013) e com os resultados 

da Quadro 5, e analisando a estrutura, coloração e teor de argila  o solo de cada 

trincheira, pode-se dizer que o solo da fazenda Carlos pode ser classificado como um 

Latossolo Vermelho – Amarelo Distrófico, pois todas as trincheiras apresentaram 

resultados semelhantes quanto a análise. Este tipo de solo se apresenta com níveis 

de saturação por bases (V% <50%) e com mudança textural (teores de argila) abrupta 

do horizonte A para o horizonte B, possuindo um horizonte B latossólico, com 

presença de textura franca arenosa ou franco argiloarenosa com baixos teores de 

silte. Os torrões apresentavam pouca cerosidade e pulverizavam facilmente com o 

manuseio para classificação prática. Assim pode-se observar nas Figuras 25 a 

classificação do solo e o crescimento radicular da pastagem. 

 
Figura 25 - Trincheira. A- Classificação do solo. B- Crescimento radicular da 
pastagem. 

2.19 Clima 

Terra Rica está situado a 389 metros de altitude, com as seguintes 

coordenadas geográficas: Latitude: 22° 42' 35'' Sul, Longitude: 52° 37' 13'' Oeste. 

Segundo o site oficial da prefeitura de Terra Rica, a cidade possui um clima Cfa 

(subtropical, úmido, com temperaturas mesotérmicas, verões quentes com tendência 

na concentração de chuvas) de acordo com a classificação de Koppen. Na Figura 26 
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podemos observar o histórico climático da região onde se encontra a propriedade, 

referente ao ano de 2018. 

 
Figura 26 - Histórico climatológico.  
Fonte: IAPAR – Paranavaí 2019. 

2.20 Tipo de Pastagem 

Na Fazenda Carlos, utiliza-se da forrageira BRS Piatã como forragem principal 

para engorda e criação dos animais com média de 3 anos de uso por piquete. A 

cultivar BRS Piatã é uma brachiaria brizantha desenvolvida pela EMBRAPA e lançada 

em 2006. O capim – piatã é adaptado a solos de média a alta fertilidade das zonas 

tropicais brasileiras. A adubação de manutenção deve ser observada no sentido de 

se evitar a degradação da pastagem e queda da produtividade. O primeiro cuidado 

deve ser para que os teores de nutrientes no solo, principalmente de fosforo (P) e 

potássio (K), não caiam abaixo de 80% dos valores recomendados para o 

estabelecimento, na camada de 0 a 20 cm de profundidade, sugere-se aplicações de 

75 a 100 kg/há/ano de nitrogênio, 40 a 60 kg/há/ano de fosforo, 60 a 80 kg/há/ano de 
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potássio, para manter produções de 400 a 800 kg do peso vivo/há/ano, (EMBRAPA, 

2014). 

A propriedade conta também com 22 hectares de pastagem irrigada, no qual 

foi implantada a cultivar Mombaça (Panicum maximum Jacq), essa área já tem 4 anos 

de uso. Essa cultivar típica de clima tropical e sub-tropical, seus melhores resultados 

são em solos de média a alta fertilidade. A adubação de manutenção deve ser de 90 

kg/ha P2O5 e 90 kg/ha de K2O aplicados em outubro, e 200 kg/ha de N parcelados em 

quatro e aplicados em outubro, dezembro, janeiro e fevereiro onde proporciona uma 

produção de 500 a 900de peso vivo/há/ano, (EMBRAPA, 2014).  

2.21 Rotação de pastagem 

O manejo de pastagem é um conjunto de ações que visa obter do rebanho a 

maior quantidade de carne que o animal pode produzir por unidade de área, sem 

afetar o desenvolvimento da forragem e da qualidade do solo. Tendo por objetivo 

manter constantemente a produção de capim com qualidade e quantidade por unidade 

de área, conservar a qualidade do solo e evitar a degradação da pastagem, 

(EMBRAPA, 2010). 

A produtividade animal é determinada por dois componentes básicos: 

desempenho por animal (ganho de peso vivo) e capacidade de suporte (número de 

animais por unidade de área). O desempenho animal é função da ingestão de matéria 

seca e da qualidade da forragem e do potencial genético do animal (CORREA, 2000). 

Em pastejo rotacionado com a cultivar BRS Piatã, a altura da pastagem deve 

ser de aproximadamente 40 cm no momento da entrada dos animais e de 20 cm na 

saída. Em solos de alta fertilidade recomendam-se 35 e 15 cm, respectivamente, para 

entrada e saída dos animais (EMBRAPA, 2014). 

Na fazenda Carlos, é adotado o sistema de pastejo rotacionado, no que 

consiste na subdivisão da área em piquetes, que são utilizados um em seguida do 

outro por determinado período de ocupação e determinado período de descanso. Mas 

na propriedade, a rotação de pastagem desconsidera os parâmetros técnicos, como: 

pressão de pastejo, capacidade de suporte (número de animais por unidade de área). 

O controle de rotação do gado nos piquetes fica por responsabilidade do funcionário 
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da fazenda, que realiza essa prática de acordo com sua experiência. Em levantamento 

em campo, pode-se observar que, geralmente o gado entra nos piquetes com altura 

de pastagem a 20 a 25 cm e saem com 10 a 15 cm. 

2.22 Pressão de Pastejo 

O cálculo de pressão de pastejo é o que determina quantos animais ficará em 

uma unidade de área por determinado período. Sendo assim, a pressão de pastejo é 

determinada pela relação do peso vivo (PV) animal (Kg) e a quantidade de forragem 

disponível (kg PV/Kg de matéria seca/dia). 

A forragem disponível é considerada em (kg) de matéria seca (MS) de capim 

disponível para cada 100 kg de PV do animal por dia. A MS é determinada pela pré-

secagem do capim a temperatura de 55-65ºC por 72 horas. Com isso pode-se definir 

a capacidade de suporte de uma unidade de área de pastagem, que consiste em 

determinar uma lotação em uma pressão de pastejo ótima, durante um período 

definido, no qual se observa a máxima produção animal por área, sem causar a 

degradação da pastagem. A capacidade de suporte das pastagens varia em função 

do solo, clima, estação do ano e espécie ou cultivar forrageira, ou seja, de acordo com 

os fatores que determinam a oferta de forragem ao longo do ano, (EMBRAPA, 2010). 

Foram realizado o levantamento de dados de acordo com o procedimento da 

EMBRAPA (2010), para o cálculo de pressão de pastejo na fazenda Carlos, o 

levantamento foi realizado com a cultivar Piatã e Mombaça (em manejo irrigado), onde 

se obterão os valores descrito na Quadro 7 e 8. 

 

 

 

 

 

 



46 

 
Quadro 7 - Taxa de lotação do capim mombaça irrigado. 

Taxa de lotação da pastagem 
Panicum maximum (mombaça) irrigado rotacionado 

N° de amostragem 
Kg/MS obtido 

(1m²) 
Kg/MS/há 

Intervalo de 
cada piquete 

(dias) 
1 0,0420 420 21 
2 0,0380 380 21 
3 0,0395 395 21 

Média de produção 
Kg/MS/há/15 dias   398,33   

Consumo/animal/dia (Kg/MS) 
Média de 

animais com 
200 kg    

5,20 

Q.T.D de animais/há/dia     112,35 

Área disponível (há)     22,00 
Q.T.D de piquetes      22,00 

Q.T.D de animais real     120,00 

N.C. alimentação suplementar 
(Kg/MS)     3047,08 

Fonte: levantamento. 
 

Quadro 8 -Taxa de lotação no capim piatã. 
Taxa de lotação da pastagem 

 Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã  

N° de amostragem 
Kg/MS obtido 

(1m²) 
Kg/MS/há 

Intervalo de 
cada piquete 

(dias) 
1 0,0250 250 15 
2 0,0260 260 15 
3 0,0265 265 15 
4 0,0255 255 15 
5 0,0270 270 15 

Média de produção 
Kg/MS/há/15 dias   433,33   

Consumo/animal/dia (Kg/MS) 
Média de 

animais com 
200 kg    

5,20 

Q.T.D de animais/há/dia     605,56 

Área disponível (há)     109,00 
Q.T.D de piquetes      18 

Q.T.D de animais real     630 

N.C. alimentação suplementar 
(Kg/MS)     10592,59 

Fonte: levantamento 
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2.23 Irrigação de pastagem  

A propriedade conta com 22,00 hectares de área irrigada, com isso e possível 

estabelecer a pastagem em época de baixa produtividade de massa volumosa, 

mantendo a alimentação dos animais em níveis satisfatórios, e com isso ter produção 

de carne em épocas de escassez do mercado, e também conseguir melhores preços 

de arroba. A área irrigada foi implantada em 2013 com a cultivar Mombaça (Panicum 

maximum Jacq), essa variedade e típica de clima subtropical e exigente quanto a 

fertilidade de solo. A área tem capacidade de abordar em média 200 animais em 

pastejo rotacionado por ano, na propriedade essa média é menor devido ao tipo de 

manejo adotado, possuindo uma média de 120 animais por ano nesse sistema. A área 

irrigada conta com um sistema de automação o que garante 3 mm de lâmina de água 

por aspersão todos os dias, os piquetes irrigados são alternados de acordo com a 

rotação do gado. Assim é estabelecido uma sequência de irrigação diária.  

2.24 Assistência técnica 

A propriedade não possui um técnico responsável específico, quando 

necessário a proprietária solicita um veterinário particular, para realizar qualquer 

recomendação quanto aos processos sanitários e saúde dos animais.   

2.25 Utilização de EPI 

A utilização de equipamento de proteção individual (EPI) tem como objetivo 

proteger individualmente cada funcionário de possíveis acidentes de trabalho, riscos 

de lesões ou doenças ocupacionais. Portanto o EPI não evita diretamente o acidente, 

mas protege e diminui a intensidade do agente quando ocorrer (EMBRAPA, 2013).  

Na fazenda Carlos os funcionários pouco fazem uso do EPI, sendo que, a 

proprietária, disponibiliza os EPIs para uso dos funcionários. Todos sabem da 

importância do uso do EPI e da segurança que tais equipamentos trazem para saúde, 

mas a falta de cobrança por parte da proprietária, para que se faça o uso dos 

equipamentos não incentiva os funcionários a fazerem uso do equipamento. 
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2.26 Análise de água 

Para Ribeiro e Rolim et al. (2017), a água é um elemento fundamental e 

indispensável para a vida humana, e também está presente em todos os momentos 

das atividades agropecuárias no mundo, considerado o elemento mais importante do 

nosso dia-a-dia e também para a vida do planeta. 

Sendo assim, as informações para se saber quanto a qualidade da água que 

estamos utilizando é de grande importância. Na fazenda Carlos foi realizado uma 

análise bacteriológica, física e química da água do poço semi-artesiano, a qual é 

utilizada para o consumo humano e dos animais na propriedade.  Pode-se observar 

na Figura 27 e 28 as análises realizadas. 

 
Figura 27 - Análise da água 
Fonte: Laboratório ambientale – Maringá (2019) 
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Figura 28 - Análise da água. 
Fonte: Laboratório ambientale – Maringá (2019) 

Segundo os resultados da análise apresentados na Figura 27 e 28, a água que 

é utilizada para consumo humano não possui padrões de potabilidade adequados de 

acordo com a portaria do Ministério da Saúde, se tornando inadequada. A água pode 

ser considerada em níveis físico-química adequada para pulverizações no campo.  

2.28 Programa de qualidade 5S 

O termo 5S é um programa de qualidade desenvolvido no Japão, no início dos 

anos 50 e serve de base para aplicação de práticas de qualidade total em qualquer 

meio de produção, o conceito provém de cinco palavras japonesas seiri, seiton, seiso, 

seiketsu e shitsuke, que significam utilização, arrumação, limpeza, padronização e 

autodisciplina, (MISQUIATTI, 2013). 

A fazenda Carlos tem um grande potencial para se implantar o conceito de 

programa 5S, pois tem muito material que pode ser aproveitado de forma econômica 

e alternativa que pode gerar economia e melhorar o ambiente da propriedade, assim 

pode-se observar na Figura, 29, 30, 31, 32 e 33   situações onde essa prática pode 

ser implantada com grande proposito. 
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Figura 29 - Estrutura de confinamento como deposito de madeira velha, fertilizantes, 
canos de PVC e portões velhos. 

 

   
Figura 30 - Barracão com ferramentas de trabalho desorganizadas. 
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Figura 31 - Barracão com ferramentas de trabalho fora do devido lugar e 
desorganizadas. 

 

.  
Figura 32 - Materiais inflamáveis, sem identificação e em local inapropriado. 
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Figura 33 - Ferramentas e materiais de trabalho sem identificação e dispostos na 
prateleira de forma desorganizada. 

Com a implantação do programa 5S muitos materiais poderão ser utilizados e 

reaproveitados e alguns que não têm serventia para atividade da propriedade pode 

ser descartado ou vendido, como é o caso da venda de “ferro velho”, tendo propósito 

de redução de custo, organização e geração de rendimentos. 

3  DIAGNÓSTICO 

3.1 Pontos positivo 

3.1.2 Condições da pastagem 

A maioria dos piquetes da propriedade já foram recentemente reformados, de 

forma que a correção nutricional dos solos também, a renovação desses piquetes está 

entre 2 a 4 anos, o que favorece uma boa produtividade de biomassa essencial para 

o bom manejo de pastoreio e ganho de peso dos animais. 

3.1.2 Irrigação de pastagem 

A propriedade conta com um sistema de irrigação em uma área de 22,00 

hectares devidamente dividido em piquetes de aproximadamente 1 hectare cada, o 

que favorece o controle da produção de biomassa e engorda dos animais, também 

favorece a reposição de nutrientes no qual pode ser disponibilizado via irrigação o que 
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minimiza os custos de aplicação mecanizada, e também supera os desafios contra os 

intemperes climáticos em época de seca. 

3.1.3 Produção de alimentação suplementar 

Para suprir a alimentação dos animais em fase de crescimento a pasto em 

época de estiagem, onde a alimentação de pastagem somente não é suficiente pra 

atingir os índices de produção de matéria seca para o desenvolvimento e engorda dos 

animais, a propriedade produz cana-de-açúcar e capim-napiê como fonte de 

alimentação volumosa suplementar, onde é fornecida em cochos a pasto. Para os 

animais em fase terminal de engorda que ficam no manejo rotacionado na área 

irrigada, a suplementação recebe uma adição de ração concentrada rica em proteína, 

o que favorece o ganho de peso diário dos animais. 

3.1.4 Benfeitorias  

A propriedade possui três barracões onde dois servem armazenagem de 

insumos e outro para guardar máquinas e equipamentos, todos encontram em boas 

condições de uso e atendem as necessidades da propriedade. 

 3.1.5 Máquinas e Implementos  

Algumas máquinas e implementos utilizados na propriedade estão em boas 

condições de uso. O senhor Orlando, que é um dos funcionários da fazenda fica, 

responsável pelas pequenas manutenções rotineiras e caso ocorra problemas mais 

sérios de manutenção é contratado um técnico especializado. 

3.1.6 Topografia  

A fazenda Carlos, possui terras onduladas e levemente onduladas sendo que 

a maior parte se encontra com inclinação máxima de 6% e um ponto apenas com 

declividade de 12%, de forma que toda sua extensão e de boa performasse para as 

atividades agropecuárias. 
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3.1.7 Conservação do solo 

A propriedade é toda conservada com terraços de base larga onde seu 

camaleão pode chegar a 6m de largura com espaçamento em declividade vertical de 

4m, capazes de conter a velocidade das águas pluviais impedindo o carregamento do 

solo para encostas e regiões de baixada e também impede à ocorrência de erosões. 

3.1.8 Estrada de acesso 

A propriedade conta com uma estrada de acesso de conservação municipal em 

bom estado, onde o gado é transportado na hora do abate, essa estrada dá acesso à 

rodovia PR-180 a uma distância de 5 quilômetros de estrada rural. 

 3.1.9 Área de preservação permanente  

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

por lei e a proprietária não vê necessidade de diminui-la, também está devidamente 

protegida, para que não ocorra a entrada de animais domésticos de atividade 

pecuária, como o gado.  

3.1.10 Sanidade dos animais 

A fazenda realiza todos os requisitos previstos pelo ministério da agricultura 

referente aos períodos de vacinação dos animais, onde os animais são vacinados 

anualmente. Nesse período os animais também recebem doses de vermífugos e 

brincos que protegem contra a ação de moscas do chifre.   

3.1.11 Atividade sustentável 

A proprietária se preocupa com a conservação do meio ambiente e adota 

técnicas que possa favorecer sua atividade pecuária mais sustentável. Com isso em 

2019 foi concluído a construção de um barracão de armazenagem de insumos onde 

o mesmo possui placas fotovoltaicas capazes de sustentar toda energia gasta na 

propriedade, e além disso em contrato com a concessionária de serviço e 

fornecimento de energia (COPEL) a excedência de energia gerada para manter a 
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propriedade é vendida para concessionária, os rendimentos não foram informados 

pela proprietária.    

3.2 Pontos negativos 

3.2.1 EPI 

Os funcionários da fazenda não utilizam de equipamento de proteção individual 

com frequência como: óculos, luvas, botinas especiais, roupas de proteção a 

defensivos, importantes para as realizações das atividades desempenhadas na 

propriedade. 

3.2.3 Análise de solo 

A proprietária não realiza análise de solo anualmente, assim não se sabe como 

estão as condições do solo para as devidas correções de fertilidade. Geralmente se 

faz alguma análise ou correção quando algum piquete não está mais atendendo as 

exigências de pastejo, de forma que assim leva muito tempo para se recuperar a 

fertilidade e estabelecer um manejo adequado de fertilidade. 

3.2.4 Correção e Adubação de Solo 

 Não é realizado nenhuma correção periódica de fertilidade de solo na 

propriedade, as medidas de correção são realizadas somente quando os piquetes não 

estão mais suportando o pastejo, de forma que a degradação da pastagem se dá em 

curto prazo. 

3.2.5 Rotação de pastejo 

Não tem um esquema de rotação de pastagem no sistema convencional, pois 

o gado é trocado geralmente a cada 3 dias a cada piquete, desconsiderando a pressão 

de pastejo, o tamanho do piquete e a quantidade de gado, assim fica um manejo de 

forma desordenada o que dificulta o controle. 
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3.2.6 Controle de consumo dos animais 

Em pesquisa com a proprietária, não se tem um controle estabelecido e solido 

de consumo de insumo e retorno produtivo, dificultando a administração e o controle 

de entrada e saída de insumo e retorno real de investimentos por animal. 

3.2.7 Numeração de piquetes 

Os piquetes não são numerados, o controle de rotação de pastejo é realizado 

exclusivamente pelo funcionário Irineu, que fica responsável por todo o gado da 

fazenda, sendo assim ele que controla onde e por quanto tempo cada lote irá ficar em 

cada piquete. 

3.2.8 Mapa de uso 

A propriedade não conta com um mapa de uso dos piquetes, de forma que 

dificulta o controle e identificação de cada lote de animais dentro da propriedade e 

também as informações de rotação de pastejo. Além de não promover um histórico 

de cada piquete, com informações sobre aplicações de insumo e cultura implantada. 

3.3 Oportunidades 

3.3.1 Rotação de pastejo 

A técnica de rotação de pastagem pode trazer inúmeros benefícios, de forma a 

garantir uma melhor produção de biomassa, podendo explorar de forma racional ao 

máximo as pastagens sem desperdício e nem causar a exaustão da pastagem. 

3.3.2 Análise de solo 

Realizando as análises de solo anualmente pode-se acompanhar a fertilidade 

do solo, podendo manter sempre sua correção em dia de forma barata e sustentável, 

mantendo a longevidade da pastagem sem que haja a necessidade de uma reforma 

antecipada. 
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3.3.3 Numeração de piquetes 

A numeração de piquetes e de grande importância para o controle de rotação 

de pastagem, manter histórico do piquete, e controle de rebanho. Dessa forma, 

mesmo na ausência da proprietária na propriedade ela consegue identificar e se 

informar onde cada rebanho está na sua propriedade diariamente.  

3.3.4 Mapa de uso 

Atualmente com o acesso as imagens de satélite, e possível se realizar um 

mapa de uso, para fins de localização e controle de algumas atividades na 

propriedade, de forma que auxilia na administração de recursos facilitando o dia a dia 

dos funcionários da propriedade e melhorando a informação da proprietária que 

muitas vezes não está na propriedade. 

3.3.5 Acompanhamento financeiro 

Todos os acompanhamentos de custos e produção da propriedade são 

colocados em planilhas de computador, mas são raramente atualizados, pois a 

atualização dos dados é feita pela proprietária a cada mês ou mais, com isso demora 

muito para se atualizar os dados e corre o risco de se perder alguns dos dados. Com 

isso e possível melhorar o controle, com planilhas impressas onde os funcionários 

podem atualizar alguns dados manualmente e no final do dia fazer o envio do controle 

por fotos mantendo um registro diário ou até mesmo semanalmente, melhorando a 

atualização e o controle. 

3.3.6 Controle técnico 

O controle técnico pode auxiliar a gestão de tudo o que está acontecendo na 

propriedade. É muito importante que o administrador ou a proprietária esteja ciente do 

que está acontecendo, como e onde, são dados importantes para formação de 

histórico das atividades e ajudar nas tomadas de decisões e também no planejamento 

e estimativas. È importante que se montem métodos e procedimentos de controle da 

produção, implantando planilhas de controle quanto ao consumo de insumos, controle 

de mortalidade dos animais e suas causas, controle de intemperes climáticos, 
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monitoramento de pragas e doenças, entre outros, são metodologias adotadas que 

pode auxiliar muito a gestão de uma propriedade. 

3.4 Ameaças  

3.4.1 EPI 

O não uso adequado dos EPI’S pode ocorrer em multa trabalhista a 

proprietária, sem contar nos afetos a saúde e bem-estar dos funcionários que estão 

ameaçados. 

3.4.2 Acompanhamento financeiro 

O mal acompanhamento financeiro da propriedade e a falta de gestão pode 

causar danos econômicos irreparáveis, de forma que fica insustentável a situação 

econômica. A adoção de prática conservacionistas, métodos de controle e 

levantamento de dados, é essencial para uma boa gestão e gerenciamento agrícola.  

3.4.3 Controle técnico 

A falta de controles sobre a produção da propriedade, pode desestruturar a 

gestão das atividades, sem prevenção de ações negativas futuras e não dando 

oportunidade de ação antecipada para qualquer situação adversa o que dificulta 

realizar uma análise de causa e efeitos para qualquer número negativo. 

3.4.4 Qualidade da água potável 

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

encontra apta ao consumo humano, o que futuramente pode acarretar problemas de 

saúde aos que consomem.  

4  PLANEJAMENTO 

4.1 Objetivo do planejamento 

O planejamento tem a finalidade de propor ao proprietário soluções para os 

problemas levantados na fazenda Carlos com o intuito de melhorar seus parâmetros 
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de produção, minimizar custos e maximizar rendimentos. Tornando suas atividades 

mais rentáveis, aumentando a capacidade produtiva de forma sustentável e ecológica, 

visando sempre a segurança no trabalho, o bem-estar das pessoas e a promoção da 

qualidade de vida local (CONTINI et al., 1984). 

4.2 Mapa de uso 

As técnicas de agricultura de precisão diferenciam-se dos conceitos tradicionais 

de agricultura pelo seu nível de gerenciamento, e o mapa de uso georreferenciado é 

um dos recursos, que pode ser utilizados pelos agricultores que adotam essas 

técnicas de agricultura de precisão permite aos produtores melhor suporte, na tomada 

de decisões, resultando em potenciais, benefícios ambientais, economia de insumos 

e lucros, além disso, podem ser extraídas outras informações que pode auxiliar no 

gerenciamento de operações agrícolas, (MOLIN, 2006) 

Na fazenda Carlos os funcionários e a proprietária tinham dificuldade de 

orientação geográfica quanto as atividades desempenhadas na propriedade. Assim 

elaboramos um mapa de uso da propriedade, com todas as divisões de piquetes de 

com algumas áreas especificas, como é o caso da área irrigada com pastejo 

rotacionado. O mapa trouxe grande facilidade de localização e de desempenho das 

atividades, sem contar que foi possível estabelecer alguns controles técnicos 

utilizando o mapa de uso, com a finalidade de auxiliar a gestão da propriedade, 

(Figuras 34, 35 e 36). 
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Figura 34 - Mapa de uso da propriedade com número de piquetes. 
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Figura 35 - Mapa de uso com área de rotação de pastagem irrigada. 
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Figura 36 - Mapa de uso com áreas de piquetes 
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4.3 Controle técnico 

Nas propriedades rurais, o tomador de decisões tem basicamente à sua 

disposição uma determinada área, certa disponibilidade de mão-de-obra e capital, 

além de observar características tecnológicas e de capacidade organizacional. Seu 

objetivo principal diz respeito à maximização de lucro a partir das opções de negócios 

disponíveis (CAIXETA FILHO, 2004). 

De acordo com o levantamento, constatou-se na propriedade que não era 

adotado quase nenhum método de controle, sobre a atividade exercida, controles 

básicos que poderia auxiliar a gestão no dia-a-dia da propriedade, e também formar 

históricos de produção e também realizar estimativas no momento de planejamento. 

Assim, com a finalidade de entender a necessidade da proprietária e dos funcionários, 

foi elaborado tabelas de controle manual direcionado a realidade da propriedade, com 

o propósito de formar dados que possam ajudar na gestão da propriedade. As tabelas 

de controle podem ser observadas no Quadro 9, 10, 11 e 12. 

Quadro 9 - Controle de rotação de pastagem. 
Rotação de Pastagem 

N° do pasto 
Q.T.D 

Animais 
Data de 
entrada 

Altura do 
capim entrada 

(cm) 
Data de saída 

Altura do 
capim saída 

(cm) 

1           
2           
3           
4           
5           

Fonte: Levantamento (2019). 
 
Quadro 10 - Controle de identificação de lote. 

Identificação do Lote  

Número de 
Identificação 

Idade 
(meses) 

Peso (@) Q.T.D Lote Raça Origem 

            
            
            
            
            
            
            

Fonte: Levantamento (2019). 

 



64 

 
Quadro 11 - Controle de estoque. 
Controle de Estoque 
Insumo Q.T.D Destino Lote Centro de Custo 
          
          
          

 
Fonte: Levantamento (2019). 

Quadro 12 - Controle de horas mecanizadas. 
Controle de Estoque 
Insumo Q.T.D Destino Lote Centro de Custo 
          
          
          

Fonte: Levantamento (2019). 

4.4 Pressão de pastejo e rotação de pastagem 

Segundo MELADO (2008), é importante realizar análises que determinam a 

capacidade de produção de forragem por hectare dia, saber a necessidade de 

consumo de matéria seca (MS) por animal (UA) para determinar quantos animais pode 

permanecer por dia em uma unidade de área. Sendo assim, com dados levantados a 

campo, é possível estabelecer uma pressão de pastejo adequada e também 

estabelecer o manejo de rotação do gago na pastagem, visando o melhor 

aproveitamento da forragem 

Foi constatado no levantamento que a rotação de pastagem desconsiderava os 

parâmetros de pressão de pastejo, e assim era realizada de forma desordenada e 

sem base técnica. Com tudo é importante sabe a capacidade de suporte da pastagem 

em peso vivo animal / quantidade de matéria seca disponível para melhor manejo da 

rotação de pastagem. Na Quadro 13 pode se observar o esquema proposto para as 

realidades da fazenda Carlos em rotação da pastagem e pressão de pastejo.   
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Quadro 13 - Taxa de lotação de pastagem. 

Taxa de lotação da pastagem 
Panicum maximum (mombaça) irrigado rotacionado 

N° de amostragem 
Kg/MS obtido 

(1m²) 
Kg/MS/há 

Intervalo de 
cada piquete 

(dias) 
1 0,0420 420 21 
2 0,0380 380 21 
3 0,0395 395 21 

Média de produção 
Kg/MS/há/15 dias   398,33   

Consumo/animal/dia (Kg/MS) 
Média de 

animais com 
200 kg    

5,20 

Q.T.D de animais/há/dia     112,35 
Área disponível (há)     22,00 
Q.T.D de piquetes      22,00 

Q.T.D de animais real     120,00 
N.C. alimentação suplementar 

(Kg/MS)     3047,08 

Fonte: Levantamento (2019). 

A ocupação de uma área de pastoreio é determinada pela demanda de 

forragem do rebanho e também pelo potencial de produção da forrageira por 

determinado período, assim, é possível estabelecer a quantidade de animais por 

unidade de área e o período de descanso e estabelecimento da forrageira, na qual, 

está vinculada a fatores de clima, solo, fertilidade, manejo e espécie da forrageira, 

(EMBRAPA, 2003) 

De acordo com os cálculos da pastagem irrigada, é recomendado que se tenha 

uma quantidade de 112 animais por hectare, com permanência de 1 dia em cada 

piquete. Assim com a quantidade de 22 piquetes é possível estabelecer um intervalo 

de 21 dias para o reestabelecimento total da produção de matéria seca.  No quadro 

14 podemos observar como fica o esquema de pressão de pastejo e rotação de 

pastagem convencional. 
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Quadro 14 - Taxa de lotação de pastagem. 

Taxa de lotação da pastagem 
 Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã  

N° de amostragem 
Kg/MS obtido 

(1m²) 
Kg/MS/há 

Intervalo de 
cada piquete 

(dias) 
1 0,0250 250 15 
2 0,0260 260 15 
3 0,0265 265 15 
4 0,0255 255 15 
5 0,0270 270 15 

Media de produção 
Kg/MS/há/15 dias   433,33   

Consumo/animal/dia (Kg/MS) 
Media de 

animais com 
200 kg    

5,20 

Q.T.D de animais/há/dia     605,56 
Área disponivel (há)     109,00 
Q.T.D de piquetes      18 

Q.T.D de animais real     630 
N.C. alimentação suplementar 

(Kg/MS)     10592,59 

Fonte: Levantamento (2019). 

De acordo com os cálculos do Quadro 12 podemos observar que em uma área 

de 109 hectares podemos ter uma taxa de lotação de 605 animais por dia dispostos 

em seus piquetes. 

4.5 Qualidade da água 

De acordo com as análises bacteriológica da água do poço semi-artesiano da 

fazenda Carlos, foi constatado que a água utilizada para o consumo humano é 

inadequada, devido a presença de coliformes totais e escherechia coli. Assim 

recomenda-se realizar uma limpeza da caixa de água e de todas as tubulações e 

realizar uma nova análise bacteriológica da mesma, para ter certeza que o problema 

de contaminação não era proveniente do armazenamento.  

Caso o problema de contaminação persista, é aconselhável fazer a cloração da 

água no que consiste em um método muito simples e barato, de eficiência comprovada 

na redução de contaminantes (OTENIO et al., 2010). 

O método de cloração consiste na utilização de peças de PVC e pastilhas de 

cloro com teores adequada de cloro de acordo com a quantidade de água utilizada. A 
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parte inferior do clorador deve ficar acima do nível máximo da água na caixa, assim a 

água entra no clorador e passa pelas pastilhas que irá se desintegrando lentamente, 

liberando cloro na água que ficará armazenada. Em uma média de consumo de água 

de 6000 litros por dia será utilizado 20 pastilhas por mês com um custo mensal de R$ 

1250 reais. Veja no Quadro 15 o orçamento de custo para a montagem do clorador.  

Quadro 15 - Orçamento de montagem do clorador. 
Itens Unidade de meida Quantidade Valor Unitário Valor total 

T PVC soldavel 60 
mm un 1 R$ 29,00 R$ 30,00 

T PVC soldavel 25 
mm un 1 R$ 1,00 R$ 1,20 

Joelho PVC 60x90 
mm un 1 R$ 28,00 R$ 28,00 

Bucha redutora 
PVC longa 60x25 

mm un 2 R$ 17,00 R$ 34,00 
Adaptador PVC 
60x25 Soldavel un 1 R$ 13,00 R$ 13,00 

Capa PVC 60 mm un 1 R$ 13,00 R$ 13,00 
Registro PVC 25 

mm soldavel un 2 R$ 7,50 R$ 15,00 
Tubo PVC 60mm 

soldavel cm 40 R$ 32,00 R$ 32,00 
Tubo PVC 25mm 

soldavel cm 40 R$ 6,50 R$ 6,50 
Tubo PVC 40mm 

Soldavel cm 50 R$ 17,50 R$ 17,50 
Capa PVC 40 mm 

soldavel un 2 R$ 2,00 R$ 4,00 
Segueta un 1 R$ 26,50 R$ 26,50 

Lixa de água 100  un 1 R$ 2,00 R$ 2,00 

Cola soldavel para 
conexões 75 g un 1 R$ 9,00 R$ 9,00 

TOTAL:       R$ 231,70 
Fonte: Pesquisa direta (2019). 

4.6 Implantação da metodologia 5S 

 A metodologia 5S e uma cultura japonesa que foi criada a muito tempo, e da 

mesma forma tem que ser implantada aos ambientes de produção de uma forma 

cultural também, ou seja, tem que se implantar métodos que estimulam as pessoas a 

praticarem tais metodologias todos os dias e fazer com que isso faça parte do seu 

cotidiano (MISQUIATTI, 2013).  

De acordo com os dados levantados na propriedade, se recomenda a 

implantação da metodologia 5 S, com o objetivo de organizar o ambiente de trabalho, 
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facilitando o dia-a-dia dos funcionários e otimizando o tempo dos mesmos, 

reaproveitar materiais que estão se degradando com a ação do tempo e do clima, 

gerar espaço para outros itens e materiais que dependem das estruturas de abrigo, 

trazer mais segurança e diminuir riscos de acidentes de trabalho, além de se obter um 

ambiente limpo, organizado e boa ambiência para os que utilizam das dependências 

desses lugares melhorando a qualidade de vida no trabalho. Com isso foi elaborado 

o Quadro 16, para preenchimento manual, que pode auxiliar na identificação de itens 

e materiais e também seu destino de forma organizada e controlada, sendo assim, 

após todos os itens identificados fica mais fácil de se saber qual será o destino ou 

ocupação para tais itens. Pode-se observar na Quadro 16 destinado à identificação 

dos itens. 

Quadro 16 - Identificação de itens. 

Programa 5S 
Identificação e destino de materiais 

Funcionário Responsável: 

Itens 
Situação (Bom, Relevante, 

N.A) Local atual Local destino 

        

        

        
Fonte: Levantamento (2019). 
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5  CONCLUSÃO 

Durante o desenvolvimento desse trabalho na fazenda Carlos pode-se observar 

como é essencial a junção entre os conhecimentos acadêmicos com a prática e 

experiencia de campo de pessoas que lidam com todas as adversidades propostas 

em qualquer atividade agropecuária. E com tudo, as práticas de implantação de 

metodologias acadêmicas pode melhorar significante os ambientes de produção e 

facilitar o trabalho dos produtores rurais, de forma a lhes garantir uma melhor 

performance em um ambiente altamente competitivo que é a produção agropecuária. 

Este trabalho também foi de grande entendimento sobre a realidade e 

obrigatoriedades de um Engenheiro Agrônomo em atuação real de campo, perante 

sua capacidade de administrar, monitorar e executar com base em todo conhecimento 

adquirido no processo de formação acadêmica. 
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