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RESUMO 
 

O presente trabalho realizado no confinamento de bovino destinado ao corte promove a 

integração entre os conhecimentos adquiridos durante os anos de graduação com  a 

prática vivenciada no dia a dia de uma propriedade, gerenciada e administrada como 

uma grande empresa que tem como objetivo a eficiência financeira, gerando mais lucro 

ao produtor e menor impacto ambiental pelo grande número de animais em uma área 

reduzida, sem que haja queda na qualidade do produto final. O trabalho foi realizado no 

município de Mandaguari-PR, na Agropecuária Romagnole e dividido em três etapas: 

levantamento, diagnóstico e planejamento. Na primeira etapa, foi possível identificar o 

proprietário, caracterizar a propriedade e toda sua infraestrutura, recursos naturais, 

condições climáticas da região e as atividades econômicas desenvolvidas. A segunda 

etapa constituiu em pontuar as características positivas e em um feedback das questões 

que podem ser melhoradas para aumento de produtividade. Na ultima etapa, foi 

realizado um planejamento estratégico de acordo com a disponibilidade de recursos do 

produtor relacionado à limitações morfoclimáticas. A oportunidade de realização deste 

trabalho contribuiu de forma favorável para um aprendizado significativo e uma 

transmissão de  conhecimentos de alguém que já está inserido no mercado há mais de 

20 anos (produtor) com uma pessoa que ainda não entrou efetivamente no mercado de 

trabalho, mas que traz de bagagem acadêmica e teórica o novo cenário do Agronegócio 

(futura engenheira agrônoma). 

 

 

 

Palavras-chaves: Pecuária; Economia; Produtividade. 
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ABSTRACT 

 

 

The present work carried out in the confinement of cattle destined for slaughter 

promotes the integration of the knowledge acquired during the undergraduate years and 

the practice experienced in the daily life of a property, managed as a large company that 

aims at financial efficiency, generating more profit to the producer and less 

environmental impact due to the large number of animals in a reduced area, without any 

drop in the quality of the final product. The work was carried out in the town of 

Mandaguari-PR, at Agropecuária Romagnole and divided into three stages: survey, 

diagnosis and planning. In the first stage, it was possible to identify the owner, 

characterize the property and all its infrastructure, natural resources, climate conditions 

in the region and the economic activities developed there. The second stage consisted of 

scoring positive characteristics and providing feedback on issues that can be improved 

to increase productivity. In the last stage, strategic planning was carried out according to 

the availability of resources from the producer related to morphoclimatic limitations. 

The opportunity to carry out this work  contributed in a favorable way to a significant 

learning and an exchange of experiences and knowledge between someone who has 

been in the market for more than 20 years (cattle producer) with a a person who has not 

effectively entered the labor market yet, but who brings with them academic and 

theoretical background of new scenario of Agribusiness (future agronomist). 

  

Keywords: Cattle raising; Economy; Productivity 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

         Durante um longo período, a pecuária exerceu grande influência sobre o 

desmatamento da região amazônica e áreas florestais. O pastoreio contínuo como 

manejo predominante provocava uma progressiva e contínua queda na capacidade de 

suporte e degradação de pastagens, o que implicou em mais desmatamento para manter 

ou aumentar as atividades pecuárias, formando uma enorme área subutilizada no Brasil. 

Hoje, a aplicação de um modelo de manejo adequado de pastagem e de solo permite 

aumentar a produção em até três vezes sem a elevação de área ocupada, ou manter 

produtividade em uma área três vezes menor, destinando parte desta área para outras 

atividades ou preservação ambiental, ou até mesmo a integração lavoura, pecuária e 

floresta, formando um manejo altamente sustentável (MELADO, 2016).  

 A crise econômica no país causou, em 2017, a pior baixa do preço da arroba do 

boi dos últimos 20 anos, resultando no menor número de animais abatidos dos últimos 

anos. A partir do primeiro semestre de 2019, o valor da arroba do boi vem subindo 

significativamente, melhorando 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 para melhorar suas produções, e uma delas é 

o consórcio de pastagens com plantas leguminosas, que além de fornecer alimento aos 

animais, também dispõe de nutrientes à pastagem, favorecendo o produtor na economia 

com compras de fertilizantes, que acaba sendo ainda um custo muito alto a fim de se 

manter uma pastagem de boa qualidade. Com isso, torna-se também uma atividade mais 

sustentável e ecológica, (BARCELLOS, 2008). 

 Para tanto, este trabalho apresentou como objetivo a realização do 

levantamento completo da propriedade, obtendo informações que possam identificar 

possíveis limitações na produtividade ou que acarretam risco à estabilidade do sistema 

produtivo, e assim, oferecendo a oportunidade de corrigir tais fatores proporcionando 

melhor rendimento, lucratividade e benefícios a propriedade. 
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2.  LEVANTAMENTO DA PROPRIEDADE RURAL  

 

             O levantamento tem como objetivo obter o máximo de informações possíveis 

sobre a propriedade e seus elementos, até o comportamento do produtor rural. Ele pode 

apontar as falhas que o proprietário pode estar cometendo. Após o levantamento e 

juntamente com o proprietário, serão apontadas sugestões baseadas em pesquisas 

realizadas através de um levantamento bibliográfico que poderão auxiliar na melhoria 

da produtividade de forma sustentável e econômica. 

 

2.1 Proprietário 

 

O produtor Vicente Romagnole, 82 anos, casado com Rosa Sophia Romagnole, 

cuja união proporcionou o nascimento de quatro filhos, Ilza Romagnole Rocha, Roseli 

Romagnole Fernandes, Silvana Romagnole e Alexandre Romagnole, possui outras 

empresas em outras áreas, porém resolveu iniciar na pecuária de gado leiteiro, e  após 

alguns anos ingressou na pecuária de gado de corte.  

 

2.2 Propriedade 

 

               A propriedade destinada ao confinamento (engorda) está localizada no 

município de Mandaguari – PR, sendo considerada dentro da cidade, com área total de 2 

alqueires (4,84 hectares; 48.400 metros quadrados) com localização de 23º30’56’’S e 

51º42’12’’W (Google Earth, 2020) como mostra a Figura 1. 

A propriedade destinada à cria e recria de bovinos está localizada no município 

de Nova Esperança – PR  e possui área total de 180 alqueires (435,6 hectares; 4.356.000 

metros quadrados). Tal área o produtor escolheu manter confidencial, não mostrando 

interesse em transparecer informações específicas sobre seu manejo. Vicente não 

pontuou justificativas para tal confidencialidade, mas em reunião com um dos 

funcionários da propriedade (João Pedro Romagnole Rocha), um motivo eminente seria 

apenas a falta de interesse da exposição da área, tendo em vista que o produtor, assim 

como toda sua família, são pessoas extremamente discretas e não se sentem confortáveis 

com a divulgação de dados da sua propriedade. Foram repassadas apenas informações 

gerais sobre essa propriedade, sem grandes particularidades.  
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A Agropecuária Romagnole, de forma geral, trabalha com os animais da raça 

Brangus. Segundo a Associação Brasileira de Brangus (ABB), Rural Pecuária, 2016 e 

Rural Centro, 201, trata-se de uma raça sintética proveniente do cruzamento entre 

Aberdeen Angus (de pelagem preta ou vermelha) e zebu (Brahman, Nelore e 

ocasionalmente o Tabapuã) respeitando a proporção 5/8 Angus, 3/8 Zebu. Brangus foi 

criado nos Estados Unidos em 1912, a partir do primeiro cruzamento entre Angus e 

Brahman e mais tarde, foi trazido para o Brasil, onde na década de 70 a Embrapa 

Pecuária Sul começou a investir nos animais. O objetivo do cruzamento dos animais de 

raças distintas surgiu com o interesse em melhorar geneticamente o desempenho do 

rebanho. Visando a associação das qualidades de raças representativas e de interesse 

econômico, o produtor optou pela cruza entre Angus (de pelagem preta) e Nelore, já que 

essa combinação gera um animal com enorme capacidade de adaptação aos mais 

diversos climas, regiões e tipo de exploração da pecuária no país, característica da raça 

Nelore, sem perder a excelência da qualidade da carne e a alta eficiência de produção 

(fertilidade, conformação carniceira, precocidade sexual...) proveniente da raça Angus 

(RURAL PECUÁRIA, 2016). 

Na Agropecuária, os animais são desmamados, em média, com 7, 8 meses de 

idade e levados ao confinamento para início do protocolo de engorda. Chegam na 

propriedade com aproximadamente 206 kg por cabeça, onde é feita a coleta dos dados 

por animal (peso, sexo, tamanho, escore corporal), e então é realizada a separação por 

lotes, onde cada lote terá animais que tenham características semelhantes e então é 

colocada a identificação individual (brincos). Permanecem no confinamento por 

aproximadamente 8 ou 9 meses, período de tempo em que os funcionários da 

propriedade realizarão coletas diárias de dados dos cochos, da quantidade de alimento 

disponibilizado no dia anterior, quantidade de alimento consumido pelo lote e se há 

sobras no cocho para não haver desperdício (em caso de se oferecer alimento em 

excesso). Para que não haja deficiência nutricional, esses funcionários também realizam 

a coleta diária de dados de cada indivíduo do lote, pois caso haja algum animal se 

destacando dentro do lote (se desenvolvendo muito mais ou muito menos que o padrão 

do lote), esse será remanejado para um grupo que acompanhe o seu desenvolvimento. 

Após esse período, os animais saem para o abate com aproximadamente 589 Kg por 

cabeça.  

A propriedade conta com uma estrutura de confinamento tipo galpão fechado de 

3.400 metros quadrados, com capacidade de até 1.130 cabeças de gado, uma estrutura 
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de confinamento parcialmente fechado de 572 metros quadrados com capacidade de até 

190 cabeças, um confinamento a céu aberto de 21.763 metros quadrados com 

capacidade de até 2.418 cabeças, que normalmente é utilizado para ambientação dos 

animais recém chegados da propriedade de cria e recria, e outra estrutura de 

confinamento parcialmente fechado (mas este somente para as vacas que não se 

enquadram nos padrões de qualidade, com destino para descarte), de 560 metros 

quadrados, podendo abrigar até 186 animais. Essas são as capacidades de lotação 

máximas da Agropecuária. O número total e atual de animais presentes nos 

confinamentos parcialmente e totalmente fechados é de 998 cabeças divididas em lotes. 

Ocorre variação constante dos números de animais em engorda, conforme a venda de 

lotes mais antigos, chegada de novos lotes e o número de animais por lote.  

 

Figura 3- Imagem da agropecuária, demarcação em amarelo refere-se à área de 

confinamento 

 
Fonte: Google Earth, (2020) 

 

 

Saindo de Maringá-PR pela rodovia BR376, chega-se em Mandaguari pela 

Avenida das Indústrias. Nessa Avenida, vira-se à direita na Rua Margarida de O, segue 

reto por alguns metros até passar a linha do trem onde deve-se virar a primeira rua à 
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direita, na Rua Marilva. Alguns metros à frente, é possível avistar o Carreador 

Cachanga e finalmente após entrar na estrada de terra, virar no primeiro carreador à 

esquerda, como mostra as Figuras 2, 3 e 4. 

Figura 4 - Trajeto para a localização da Agropecuária Romagnole, partindo do 

Município de Maringá, estado do Paraná, até a propriedade que se encontra no 

município de Mandaguari, estado do Paraná. 

Fonte: Google Earth (2020) 

 

Figura 3 - Trajeto para localização da Agropecuária Romagnole 

 
Fonte: Google Earth (2020) 
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Figura 4 - Trajeto para localização da Agropecuária Romagnole 

Fonte: Google Earth (2020) 

 

 

2.2.1 Histórico 

 

A Agropecuária Romagnole tem em seu histórico a produção sempre voltada à 

pecuária. A propriedade foi adquirida há 45 anos, em 1975, por Vicente Romagnole, 

quem iniciou a produção de gado de leite, seguido após, para a pecuária de gado de 

corte.  

 

2.2.2 Valor da Terra na Região 

 

Segundo o banco de dados de terras agrícolas SEAB/DERAL, o valor médio 

de imóveis rurais da região de Mandaguari que tenham como característica terras 

possíveis de utilização com culturas anuais, perenes, pastagem e/ou reflorestamento e 
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vida silvestre é de R$ 64.600,00 o hectare. Porém, o preço praticado pelos 

agricultores do município de Mandaguari – PR é em torno de R$ 400.000,00. 

 

 

2.2.3 Recursos Humanos 

 

2.2.3.1 Funcionários 

 

Para a produção do lote, o produtor conta com a gerente Ilza Romagnole que 

é responsável por fazer a compra e a organização da condução do lote. A mesma 

conta com dez colaboradores. 

 

2.2.3.2 Assistência técnica  

 

Segundo Caporal e Costabeber, (2000), os serviços de Assistência Técnica e 

Extenção Rural (ATER) devem propor um planejamento integrado das propriedades, 

mediante o uso equilibrado dos recursos naturais que possuem, selecionar as tecnologias 

mais adaptadas, priorizar o gerenciamento e a inclusão em mercados diferentes. Se o 

atravessador leva a maior parte do lucro, os agricultores devem se organizar e exercer 

essa função onde for possível. 

De acordo com Sassi e Brandalise, (2015), para qualquer atividade comercial, a 

assistência técnica é indispensável. Assim, a atividade agrícola conta com assistência 

voltada à técnica rural, a qual trata das questões econômicas, sociais, culturais e 

educacionais. 

Conforme Grzybowsky, (1991), as crises financeiras dos Estados os impedem de 

ampliar os serviços oficiais de ATER, porém é imprescindível que as inovações 

cheguem efetivamente à maioria dos agricultores e que eles sejam capacitados para 

adotá-los de forma integral e correta. 

De acordo com a Lei 12.188, (2010), Art. 2º Para os fins desta Lei, entende-se 

por: 

I. Assistência Técnica e Extensão Rural – ATER: serviço de educação não 

formal, de caráter contínuo, no meio rural, que promove processos de gestão, 

produção, beneficiamento e comercialização das atividades e dos serviços 
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agropecuários e não agropecuários, inclusive das atividades agroextrativistas, 

florestais e artesanais; 

II. Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar – DAP: documento que identifica os beneficiários do 

Programa Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA. 

III. Relação de Beneficiários – RB: relação de beneficiários de programa de 

Reforma Agrária, conforme definido pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária – INCRA. 

Para SIMÕES, (2014), a ATER, além da intenção de prestar assistência técnica, 

prioriza a socialização e a redução da exclusão social. Além disso, a Assistência 

Técnica e Extensão Rural deve ser prioridade na política agrícola brasileira, uma vez 

que atua como uma das estratégias para garantir a melhor aplicação do crédito rural, 

redução da inadimplência e otimização da produção agrícola. 

A assistência técnica, quando relacionada aos animais, é realizada pelo 

veterinário João Rocha, esposo de Ilza Romagnole e, esporadicamente, com o 

Engenheiro Agronomo Juliano Trintinalha, quando há a necessidade do manejo da 

pastagem.  

 

2.2.3.3 Utilização de equipamento de proteção individual (EPIs) 

 

           Equipamentos de proteção individual são ferramentas de trabalho que visam 

proteger a saúde dos trabalhadores que utilizam agrotóxicos, reduzindo os riscos de 

intoxicações decorrentes da exposição. Sua função básica é proteger o organismo de 

exposições ao produto tóxico, complementando os cuidados na aplicação, evitando-se a 

exposição. Para reduzir os riscos de contaminação, as operações de manuseio e 

aplicação devem ser realizadas cautelosamente, para evitar ao máximo a exposição 

(ANDEF, 2017). 

No Brasil, o problema de inadequação dos EPIs, as condições ergonômicas e 

ambientais não são estranhas. Na agricultura brasileira, especialmente em pequenas 

comunidades rurais, é comum deparar-se com trabalhadores sem os equipamentos de 

proteção individual obrigatórios durante a manipulação e aplicação de agrotóxicos. Uma 

das principais razões para não se utilizar EPIs reside no fato de que muitos dos EPIs 

utilizados na agricultura, devido à sua inadequação, podem provocar desconforto 
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térmico, tornando-os bastante incômodos para o uso, podendo levar, em casos extremos, 

ao estresse térmico do trabalhador rural (COUTINHO, 1994). 

De acordo com EMBRAPA (2013), o EPI tem a função de proteger 

individualmente cada empregado de possíveis lesões na ocorrência de acidentes de 

trabalho e doenças ocupacionais. Portanto, o EPI não evita os acidentes em si, mas 

protege o empregado quando o risco estiver ligado à sua função, e consequentemente, à 

exposição ao agente. O risco está ligado ao tipo e a quantidade do agente, ao tempo de 

exposição e à sensibilidade do organismo do trabalhador. 

A legislação trabalhista brasileira exige o uso de EPIs mediante as normas 

regulamentadoras, nas quais a NR 6, contida na Portaria 3.214/78 e a NR 31 do 

Ministério do Trabalho, trata da segurança e a saúde no trabalho na agricultura, 

pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura. De acordo com a lei, o 

empregador é obrigado a fornecer todos os equipamentos de segurança ao aplicador, 

caso contrário, pode acarretar multa e até mesmo processo. 

A ação dos agrotóxicos normalmente tem um efeito nocivo sobre a saúde dos 

trabalhadores rurais, podendo muitas vezes ser fatal ou causar inúmeras reações no 

organismo humano, dentre as quais podemos destacar: problemas respiratórios, efeitos 

gastrointestinais, distúrbios musculares, debilidade motora e fraqueza (SILVA, 2005). 

Desta forma, pode-se variar o tipo de EPI dependendo do tipo de trabalho. Um 

kit de EPI é composto por: luvas, respiradores ou máscaras, óculos que podem ser 

associados à máscara, jaleco de manga longa e calça (ambos hidrorrepelentes), touca 

árabe, avental e botas impermeáveis.  

O produtor realiza a compra de Equipamento de Proteção Individual (EPI) que 

é utilizado na lavoura do milho cultivado para a produção de silagem. Para o manejo 

das pastagens, como não se faz o uso de aplicação de defensivos agrícolas ou 

quaisquer outros produtos químicos, dispensa-se o seu uso.  

 

 

2.2.4 Benfeitorias 

 

       O produtor conta com uma sede em alvenaria (Figura 5) utilizada como escritório 

da propriedade, com aproximadamente 200 metros quadrados, onde são realizadas todas 

as operações financeiras. 
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Figura 5- Sede da propriedade utilizada como escritório 

 

Fonte: O autor (2020) 

 

Poucos metros abaixo do escritório, nas Figuras 6, 7 e 8, é possível observar um 

barracão em alvenaria com aproximadamente 380 metros quadrados de área, o qual os 

funcionários utilizam como oficina, para reparos de menor escala de algum dano 

ocorrido na propriedade e organização de materiais, entre outros.  

Segundo a Revista Cultivar 2020, máquinas agrícolas necessitam de manutenção 

e os devidos cuidados para continuarem a executar os serviços para os quais foram 

construídas, caso contrário, não terão o desempenho esperado nas atividades, 

ocasionando queda na produtividade e desperdício de insumos e tempo de execução.  
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Figura 6, 7 e 8- Barracão em alvenaria como oficina para pequenos reparos 

 

 

Fonte: O autor (2020) 

 

A Figura 9 se refere a um depósito de alvenaria, utilizado para o armazenamento 

de objetos com uso menos frequente na propriedade.  

 

Figura 9- Depósito de materiais, em alvenaria  
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Fonte: O autor (2020) 

Durante a colheita de milho para a produção de silagem, se faz necessário o uso 

de caminhões. Esses veículos, quando não estão em uso, ficam protegidos em um 

barracão de alvenaria, com aproximadamente 700 metros quadrados de área total 

construída (Figura 10).  

 

Figura 10 – Barracão de alvenaria utilizado como garagem para os caminhões

 

Fonte: O autor (2020) 

 

A principio, conforme mencionado anteriormente, o proprietário realizava a 

atividade de pecuária destinada a gado leiteiro, sendo necessária a construção de uma 
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sala de ordenha em alvenaria (Figura 11), com área total próxima de 250 metros 

quadrados. Atualmente, a sala de ordenha encontra-se desativada e inacessível.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Antiga sala de ordenha em alvenaria, desativada. 

 
Fonte: O autor (2020) 

 

O proprietário possui estrutura de barracão para armazenar seu maquinário e 

implementos na propriedade, sendo que a construção em alvenaria, em uma área 

aproximada de 1.200 metros quadrados,  é também utilizada como fábrica de ração de 

pequena/média escala (formulação confidencial), como mostram as Figuras 12 e 13. 

 

            Figura 12 - Barracão de alvenaria para implementos e insumos.  
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Fonte: O autor (2020) 

 

 Figura 13 - Barracão de alvenaria para implementos e insumos. 

  
 Fonte: O autor (2020) 

 

 O barracão mede aproximadamente 68 m x 17 m, totalizando aproximadamente 

1200 metros quadrados. Possui 7 metros de altura, telhado em estrutura metálica com 

espaço para passagem de corrente de ar e chão de concreto polido.  

 

Como uma oficina de maquinários, implementos e veículos da propriedade 

(Figuras 14, 15 e 16), o produtor conta com um barracão em alvenaria de 

aproximadamente 620 metros quadrados. 

 

Figura 14 - Barracão de alvenaria como oficina de maquinário e implementos 
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Fonte: O autor (2020) 

 

 

 

Figura 15 - Barracão de alvenaria como oficina de maquinário e implementos 

 

Fonte: O autor (2020) 

 

Figura 16 - Barracão de alvenaria como oficina de maquinário e implementos 
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Fonte: O autor (2020)  

 

         O produtor conta também com três silos tipo trincheira em alvenaria, medindo 

aproximadamente 50 m x 9 m cada um, totalizando 450 metros quadrados. Cada silo 

tem capacidade de armazenar um total de 9 toneladas de silagem (Figura 17 e 18). 

        O silo-trincheira é o mais utilizado entre os pecuaristas pelo baixo custo de 

construção e simplicidade de manuseio. O formato do silo permite excelente 

compactação, possibilitando atingir valores médios de 500 a 660 kg de matéria verde 

por metro cúbico, dependendo da umidade do material, do tamanho das partículas e da 

forma e frequência de compactação (EMBRAPA, 2004). 
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 Figura17 - Silo de alvenaria.  

 

Fonte: O autor (2020) 

 

 

 

 

 

   

Figura 18 - Silo de alvenaria protegido com lona.  
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Fonte: O autor (2020) 

 

Para o confinamento dos animais, o produtor conta com uma estrutura tipo galpão 

fechado (Figuras 19 e 20), com área total de aproximadamente 3.400 metros quadrados, 

100 m x 34 m. O cálculo de espaçamento por cabeça é de 3 a 5 metros, capacitando o 

abrigo  no local de até 1.130 cabeças de gado. A construção do galpão é uma mistura de 

alvenaria com estrutura metálica, anteriormente utilizada para gado leiteiro. 

É bem eficiente no que diz respeito ao controle de doenças, controle do ambiente 

(temperatura, umidade relativa, ventilação, manejo de dejetos, etc.), é considerado 

sofisticado, caro e exige mais equipamentos (SOUZA et al., 2003)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 19 e 20 – Confinamento tipo Galpão Fechado  
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Fonte: O autor (2020) 

 

O produtor conta também com um confinamento parcialmente fechado, cujos 

animais se encontram expostos ao sol durante o dia (Figura 21). 

 

Figura 21 – Confinamento parcialmente fechado 

 

Fonte: O autor  (2020) 

Segundo o funcionário da propriedade, para as vacas de descarte que não se 

enquadravam nos padrões de qualidade para dar continuidade no processo até o abate 
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juntamente com os outros lotes, por questões sanitárias, infertilidade, não acompanhar o 

ganho de peso diário, entre outros, há um confinamento parcialmente coberto separado 

dos demais animais com área de aproximadamente 14 m x 40 m, totalizando 560 metros 

quadrados (Figura 22). 

 

Figura 22 – Confinamento parcialmente coberto para as vacas de descarte 

 

Fonte: O autor (2020) 

 

 

2.2.5 Máquinas e Implementos 

 

A propriedade conta, para o auxílio de suas atividades agropecuárias, com dois 

tratores Valmat 885 Multitorque para reboque de carreta, aplicação de insumo e 

distribuição de ração (Figuras 23 e 24). Conta também com dois vagões de ração, sendo 

o distribuidor de silagem acoplável aos tratores (Figuras 23 e 25), uma colheitadeira 

ensiladeira John Deere 7350 para colheita do milho para silagem (Figura 26), um 

Bobcat S185 e um S650 (Figuras 27 e 28) para manuseio de ração e insumos dentro ou 

fora do galpão em menores quantidades, uma Pá Carregadeira Clark 75 HD para 

manuseio de silagem ou insumos em grandes quantidades (Figura 29), dez caminhões, 
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sendo um caminhão pipa para distribuição de água e nove utilitários (Figura 30), uma 

camionete Toyota Hilux e uma Ford F1000 para locomoção do funcionário e transporte 

de insumos (Figuras 31 e 32) e a fábrica de ração de pequena/média escala (figura 33). 

 

Figura 23 – Trator valmet 885 com o distribuidor de ração Casale para 2 mil Kg 

acoplado 

 

Fonte: O autor  (2020) 

 

 

 

Figura 24 – Trator valmet 885 multitorque 

 

Fonte: O autor  (2020) 
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Figura 25 – Vagão de ração Casale para 3 mil Kg 

 

Fonte: O autor  (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26 – Colheitadeira ensiladeira John Deere 7350  



33 

 

 

Fonte: O autor  (2020) 

 

 

Figura 27 e 28 – Mini escavadeira Bobcat S185 e S650 

 

Fonte: O autor (2020) 
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Figura 29 – Pá carregadeira Clark 75 HD. 

 

Fonte: O autor (2020) 
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Figura 30 – Caminhões utilizados para o trabalho na propriedade 

 

 
Fonte: O autor (2020) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Toyota Hilux                  Figura 32 – Camionete F1000 

 
Fonte: O autor  (2020) 
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Figura 33 – Fábrica de Ração. 

 

Fonte: O autor  (2020) 

 

As máquinas e implementos foram adquiridos novos e seminovos. Todas as 

manutenções preventivas são realizadas anualmente, aumentando desta forma a vida útil 

dos equipamentos. As manutenções realizadas são: lubrificação, substituição de peças 

quebradas, troca de correias, substituição de rolamentos, limpeza externa e interna.  

 

2.2.5.1 Depreciação de benfeitorias, máquinas e implementos 

 

A depreciação representa o desgaste que equipamentos, maquinários e 

instalações sofrem durante o período de vida útil, ou seja, sua desvalorização econômica 

em relação ao tempo de existência e não em relação à sua utilização (MARION, 2005). 

Segundo Marion (2005), deve-se considerar que as construções de madeira 

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

depreciação de 6,67% ao ano, enquanto as construções de alvenaria, apresentam 50 anos 

de vida útil tendo depreciação de 2% ao ano. Já as máquinas, equipamentos e 

implementos agrícolas, apresentam em média 20 anos de duração com depreciação de 

5% ao ano 

A Tabela 1 apresenta todo o imobilizado pertencente à propriedade referente a 

Agropecuária Romagnole e sua respectiva depreciação. Todos os dados foram 

analisados de acordo com a metodologia da FUNDAÇÃO ABC (2016). 



37 

 

 

Tabela 1 - Os parâmetros para elaboração de depreciação foram fornecidos pela 

fundação ABC 
DESCRIÇÃO MARCA MODELO ANO VALOR DEPRECIAÇÃO 

ANUAL (%) 

DEPRECIAÇÃO 

ANUAL (R$) 

Trator Valmat 885 1992 $35.000,0 5% $1.750,00 

Vagão de 

ração 

Casale Rotormi

x 

2010 $90.000,00 5% $4.500,00 

Mini 

escavadeira 

Bobcat S185 2011 $84.500,00 5% $4.225,00 

Mini 

escavadeira 

Bobcat S650 2012 $120.000,00 5% $6.000,00 

Pá 

carregadeir

a 

Clark 75HD 1985 $66.500,00 5% $3.325,00 

Camionete Toyota Hilux 2011 $110.000,00 5% $5.500,00 

Camionete Ford F1000 1994 $45.000,00 5% $2.250,00 

Fábrica de 

ração 

GEMC

O 

 2017 $90.000,00 5% $4.500,00 

Caminhão Merced

es 

Benz 

712C 2000 $55.000,00 5% $2.750,00 

 

Caminhão Merced

es 

Benz 

2726K6

X4 

2011 

 

$170.000,00 5% $8.500,00 

Caminhão  Merced

es 

Benz 

ATEGO 

2429 

2012 

 

$160.000,00 5% $8.000,00 

Caminhão 

Pipa 

Merced

es 

Benz 

 1980 $37.000,00 5% $1.850,00 

Colheitadei

ra 

ensiladeira 

John 

Deere 

7350 2008 $490.000,00 5% $24.500,00 

TOTAL      $77.600,00 
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BENFEITORIAS 

Barracões  Produção 2015 $725.000,00 2,5% $7.500,00 

Silo  Produção 2014 $3.060.000,00 2,5% $76.500,00 

Sede  Escritório 2010 $50.000,00 2,5% $1.250,00 

Confinamento  Produção 2001 $442.000,00 2,5% $11.050,00 

Depósito  Produção 2001 $37.500,00 2,5% $937,50 

Ordenha  Desativado 1990 $62.500,00 2,5% $1.562,50 

TOTAL      $98.800,00 

TOTAL DEPRECIAÇÃO ANUAL                                                             $176.400,00 

Fonte: Adaptado de Fundação ABC, (2019) 

 

 

 

2.2.6 Estradas e Carreadores 

 

Sabe-se que as propriedades rurais necessitam de estradas com boa conservação 

para a circulação de veículos e transporte de animais. 

As atividades econômicas de qualquer país necessitam de uma infraestrutura de 

malha viária de qualidade, com estradas que possam ser utilizadas com segurança, que 

recebem manutenção frequente, redes de drenagem adequadas e sinalizadas, entre outras 

melhorias, com isso, impulsionando o desenvolvimento social e econômico 

(MACHADO et al., 2006). 

Para a prevenção e o controle do escoamento superficial, bem como a 

minimização das consequências negativas provocadas pela intervenção antrópica e o 

uso da terra, pode-se adotar algumas medidas de sistema de drenagem, que tem como 

objetivo garantir a estabilização dos processos decorrentes da produção de sedimentos, 

bem como recuperar as áreas (estradas) já degradadas, sendo eficientes, econômicas e 

aplicadas conforme as necessidades locais (CUNHA, 2011).  

Entretanto, a responsabilidade de conservação das estradas que não fazem parte 

das propriedades rurais é da prefeitura municipal. Em casos nos quais o produtor não 

consiga chegar até sua propriedade, é possível pedir ajuda para solucionar o problema, 

pois ele necessita escoar sua produção. Por sua vez, as estradas privadas, que fazem 

parte da propriedade, são de total responsabilidade do produtor rural, proprietário ou 

arrendatário (RURAL NEW, 2015). 
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          A estrada de acesso à propriedade encontra-se em ótimo estado de conservação, 

como mostra a Figura 34, com um carreador que passa por toda a extensão lateral da 

propriedade, com aproximadamente 300 metros de comprimento e 6 metros de largura, 

apresentando também um carreador de circulação em ótimo estado (Figura 35).  

 

Figura 34-Carreador de acesso                             Figura 35-Carreador de circulação 

                        

Fonte: O autor  (2020) 

 

2.2.7 Recursos Naturais 

  

2.2.7.1 Reserva Legal e Área de Preservação Permanente 

 

Segundo o Sistema FAEP (2012), o lote não é obrigado a ter a reserva legal, 

uma vez que a propriedade toda possui 4,8 ha. De acordo com as normas, 

propriedades rurais com uma área de até quatro módulos fiscais (sendo um módulo 

fiscal equivalente a 14 ha) não precisam recompor as reservas legais. Os módulos 

fiscais variam de acordo com a região onde está localizada a propriedade. 

 

2.2.7.2 Recursos hídricos 

 

A Agropecuária Romagnole possui em sua propriedade uma mina de água que 

abastece  os animais em confinamento. Foi realizada análise da água da propriedade, na 

qual uma amostra foi coletada diretamente da saída da mina e encaminhada ao 
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laboratório a fim de aferir a qualidade da água e controle de poluição (Saneamento 

Ambiental), da Universidade Estadual de Maringá (UEM). Conforme as análises, segue 

abaixo o Quadro 1, que representa todos os resultados. 

 

Quadro 1 - Análise físico-química da água e análise bacteriológica da Agropecuária 

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA DE ÁGUA  

PARÂMETROS RESULTADOS UNIDADE PADRÃO 

Ph 6,64  

Cloro Residual Livre -  

Dureza Total (CaCo3) 58,0 mg/L 

Dureza Relativa ao Cálcio (CaCo3) 29,9 mg/L 

Dureza Relativa ao Magnésio 
(CaCo3) 

23,6 mg/L 

PADRÃO MICROBIOLÓGICO DE POTABILIDADE PARA CONSUMO HUMANO 

PARÂMETROS RESULTADOS VMP 

COLIFORMES TOTAIS >1,0  

ESCHERICHIA COLI >1,0  
Fonte: laboratório de qualidade da água (Laboratório Carlos Chagas), (2020)  

 

Como aponta Vinatea (2010), a dureza da água está relacionada com o conteúdo 

da água corrente e de fontes naturais em íons de metais alcalino-terrosos, especialmente 

cálcio e magnésio. A dureza total da água é expressa em equivalentes de CaCO3 (mg.L-

1 CaCO3). Em águas naturais, os valores de dureza total geralmente se equiparam à 

alcalinidade total, ou seja, Ca
2+

 e Mg
2+ 

praticamente se encontram associados aos íons 

bicarbonatos e carbonatos. As águas doces podem ser classificadas quanto ao seu grau 

de dureza. 

De acordo com a Comissão Especializada da Qualidade da Água (2012), para a 

Organização Mundial de Saúde, a água é considerada muito dura quando apresenta uma 

concentração em carbonato de cálcio superior a 180 mg/L; dura quando está em 

concentração entre 120 e 180 mg/L, moderadamente dura quando entre 60-120 mg/L e 

macia quando os teores em carbonato de cálcio são menores que 60 mg/L. 

A Portaria nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011 refere-se ao valor máximo 

permitido de CaCO3/ L para os padrões de potabilidade humana de 500 mg /L de água, 

estando a água da propriedade dentro dos padrões aceitáveis pelo Ministério da Saúde. 

A análise físico-químico da água demonstra que os parâmetros analisados 

encontram-se de acordo com o anexo 7 do anexo XX da Portaria de Consolidação Nº5, 

do Ministério da saúde de 03 de Outubro de 2017 (origem PRT MS/GM 2914/2011, 

Anexo 7), já a análise bacteriológica afirma que a amostra não satisfaz os padrões 
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bacteriológicos de potabilidade segundo a Consolidação, por apresentar Coliformes 

totais acima do valor considerado seguro para consumo.  

A portaria nº 2.914 define que no controle da qualidade da água, quando forem 

detectadas amostras com resultado positivo para coliformes totais, ações corretivas 

devem ser adotadas e novas amostras devem ser coletadas em dias imediatamente 

sucessivos, até que revelem resultados satisfatórios. 

Segundo a Resolução CONAMA 357 (CONAMA, 2005), “a qualidade da água 

de dessedentação dos animais de produção deve ser tratada de forma específica, com o 

estabelecimento de concentrações para este tipo de água”. E ainda, “as águas destinadas 

à dessedentação animal devem estar dentro dos padrões exigidos para Classe 3”, que 

também são águas destinadas ao consumo humanos após forrageiras, à pesca amadora e 

à recreação de contato secundário”. (Classe 3 - abastecimento doméstico após 

tratamento convencional, irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e forrageiras, 

dessedentação animal).  

Figura 36- Análise Bacteriológica da água 

 
Fonte: O autor  (2020) 
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2.2.8 Solos 

 

2.2.8.1 Topografia 

 

Com a evolução das tecnologias para a área da topografia, novos equipamentos 

surgem a cada ano, resultando assim, em mais tecnologias ultrapassadas, pelo fato das 

novas terem maior exatidão e funções que facilitam sua manipulação, diminuindo o 

tempo dos serviços prestados. (GRANDO, D. L., LAND, V., & RHODEN, A. C. 2014). 

Segundo Godoy (1988), Topografia significa a descrição de um lugar, termo 

originário do grego topus indicando lugar e graphein, descrever. Tem por finalidade 

determinar o contorno, as dimensões e a posição relativa de uma porção limitada da 

superfície terrestre, sem levar em conta a esfericidade da Terra. O objetivo é a 

representação dessa porção por meio de uma figura semelhante. O Quadro 2 mostra as 

classes de relevos conhecidas.  

 

  Quadro 2 – Classe de relevo conhecidas, modificado do SiBCS. 

Classe de Declividade Declividade (%) 

Plano 0 a 3 

Suave Ondulado 3 a 8 

Ondulado 8 a 20 

Forte Ondulado 20 a 45 

Montanhoso 45 a 75 

Escarpado Acima de 75 
     Fonte: Embrapa, (1979) 

 

O levantamento de informações do terreno é imprescindível para conhecer as 

diferenciações do relevo, se o mesmo é utilizado para dar subsídio ao emprego de 

máquinas e equipamentos agrícolas, ou para facilitar as análises sobre a suscetibilidade 

dos solos à erosão. 

Para determinar a declividade do terreno da agropecuária Romagnole, foi 

utilizada a ferramenta do Google Earth, pela qual foram marcados quatro pontos. 
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    Nas Figuras 37 e 38 é possível observar a porcentagem de declividade da superfície 

da propriedade e a classe de relevo na qual se enquadra, analisada por meio dos pontos 

de elevação do terreno. 

 

Figura 37 – Imagem da declividade total do terreno 

 

Fonte: Google Earth (2020) 

 

 

Figura 38 – Imagem da declividade total do terreno 

 

Fonte: Google Earth (2020) 

 

A determinação das classes de relevo da propriedade foi baseada no Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA 1979). 

Observa-se que a declividade da Agropecuária Romagnole é pouco acentuada, 

desde a cabeceira até o final do lote, onde as declividades variam de 0 a -3,7% chegando 
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a 13% de declividade na parte mais alta do terreno. Assim, segundo o Sistema 

Brasileiro de classificação de solos (EMBRAPA 1979), a Agropecuária Romagnole se 

enquadra na classe, parte ondulado e parte plano, respectivamente, conforme as 

imagens. 

 

2.2.8.2 Aptidão agrícola 

 

A avaliação da aptidão agrícola consiste, em síntese, na interpretação das 

qualidades do ecossistema por meio da estimativa das limitações das terras para uso 

agrícola e das possibilidades de correção ou redução dessas limitações, de acordo com 

diferentes níveis de manejo (OLIVEIRA, 2015).  

O Quadro 3 demonstra os níveis de manejo para aptidão agrícola do solo, as 

classes e os tipos de utilização que se enquadram em cada nível. Dependendo do grau de 

intensidade, é possível ver as limitações que afetam as terras. Fatores que são 

considerados como subclasses definem as condições agrícolas e os tipos de utilização, 

tais como: Lavouras, Pastagem Plantada, Silvicultura e Pastagem Natural. 

 

Quadro 3 - Nível de manejo para Aptidão agrícola 

Nível de 

Manejo 
Características 

A 

Apoiado em práticas agrícolas que contemplam um baixo nível 

tecnológico, quase não existe aplicação de capital para manejo, 

melhoramento e conservação das condições do solo e das culturas. O 

trabalho agrícola só é possível por meio braçal, permitindo ser usada, 

tração animal com implementos agrícolas simples em alguns casos. 

B 

Apoiado em práticas agrícolas que contemplam um nível tecnológico 

mediano, com pela modesta utilização de capital e de resultados de 

pesquisas para o manejo, melhoramento e conservação das condições do 

solo e das culturas. O trabalho agrícola está limitado principalmente à 

tração animal. 

C 

Apoiado em práticas agrícolas que contemplam um alto nível tecnológico, 

utilização intensiva de capital e de resultados de pesquisas para o manejo, 

melhoramento e conservação das condições do solo e das culturas. O uso 

de máquinas agrícolas para mecanização está presente nas diversas etapas 

das operações agrícolas. 

Fonte: Adaptado de aulas de manejo e conservação do solo (2018) 
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A figura 39 apresenta os grupos de aptidão agrícola e a intensidade de uso das 

terras. Os grupos são um artifício cartográfico que identificam no mapa o tipo de 

utilização mais intensivo das terras e sua representação é feita com algarismos de 1 a 6 

em escalas decrescentes, segundo as possibilidades de utilização das terras. Os grupos 1, 

2 e 3, além da identificação de lavouras como tipos de utilização, desempenham a 

função de representar, no subgrupo, as melhores classes de aptidão das terras indicadas 

para lavouras, conforme os níveis de manejo. Os grupos 4, 5 e 6 apenas identificam 

tipos de utilização (pastagem plantada, silvicultura e/ou pastagem natural e preservação 

da flora e da fauna, respectivamente), independente da classe de aptidão. 

Podem aparecer nos subgrupos em maiúsculas, minúsculas entre parênteses, 

representando, respectivamente, a classe de aptidão boa, regular ou restrita para o tipo 

de utilização considerado. A classe considerada inapta não é representada por símbolos, 

sua indicação é feita pela ausência das letras. 

 

Figura 39 - Grupos de Aptidão Agrícola 

Fonte: Oliveira (2015) 

 

          A agropecuária Romagnole foi classificada com relação à aptidão agrícola do solo 

como 2C, onde, respectivamente, “2” representa uma boa classe de aptidão, já que na 

propriedade podem ser realizadas as atividades de silvicultura, pastagem e lavoura, 
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como pode ser observado no Quadro 3, e apresentando subclasse boa no nível de 

manejo C, sendo apoiado em práticas agrícolas que contemplam um alto nível 

tecnológico, utilização intensiva de capital e de resultados de pesquisas para o manejo, 

melhoramento e conservação das condições do solo e das culturas e o uso de máquinas 

agrícolas para mecanização presentes nas diversas etapas de suas operações. 

 

 

2.2.8.3 Conservação de solo 

 

A adoção das microbacias hidrográficas para o planejamento, monitoramento e 

avaliação do uso dos recursos naturais é o primeiro passo para projetos de 

conservação do solo e da água. O segundo passo é a organização dos produtores como 

estratégia para promover a melhoria da produtividade agrícola e o uso de tecnologias 

adequadas sob o ponto de vista ambiental, econômico e social. O planejamento e 

a execução dos trabalhos são realizados a partir da organização da comunidade em 

parceria com instituições públicas e privadas mediante convênios, ajustes e acordos 

de cooperação técnica. Além da caracterização do meio biótico, as ações adotadas 

envolvem os aspectos socioeconômicos da região, como a situação fundiária, o 

mercado, a infraestrutura de transporte e energia. Uma das técnicas envolve o sistema 

de microbacias hidrográficas, minimizando os riscos contra o processo de erosão. Outra 

técnica envolve a adoção de tecnologias, que visa uma boa produtividade agrícola, de 

acordo com as questões sociais, econômicas e ambientais. (Ministério da Agricultura 

Pecuária e Abastecimento MAPA, 2016). 

De acordo com Bertoni & Lombadi Neto, (2010), a agricultura necessita de 

fatores importantes visando a conservação do solo, pois todo trabalho realizado sobre o 

o mesmo deve manter o quesito da conservação. Dentro deste plano, é necessário 

observar a aptidão de cada tipo de solo, sempre considerando suas características 

individuais, e assim, de acordo com sua classificação, é possível indicar o grau de 

cultivo e a capacidade produtiva. Antes de elaborar um projeto, é necessário realizar um 

levantamento de cada lote da propriedade e classificação quanto à sua aptidão agrícola, 

para então implantar um projeto que busque seguir um sistema de conservação, em cima 

de informações seguras e detalhadas. 

O sistema de conservação de solo da Agropecuária Romagnole se dá ao manejo 

e adubação de pastagens a cada dois anos na propriedade destinada a cria e recria, e uma 

vez em 2018 foi realizado manejo na propriedade de confinamento, evitando deixar o 
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solo exposto às intempéries, e também houve o emprego de terraços na área de maior 

declividade da propriedade. 

De acordo com Bertoni e Lombardi Neto (2010), terraço de base larga é uma das 

formas mais seguras de proteção do solo contra os efeitos da erosão, podendo ser 

empregado tanto em culturas anuais como perenes, e até mesmo em pastagens.  

O terraceamento é uma das práticas mais eficientes no controle da erosão, pois 

visa diminuir a velocidade da água e dissipar a energia acumulada que provoca o 

desprendimento das partículas do solo. Além disso, permite que as águas das chuvas 

possam se infiltrar gradativamente, melhorando a umidade acumulada e abastecendo o 

lençol freático. Essa técnica, aliada a outras, como o plantio direto e rotação de culturas, 

etc. garantem o uso do solo sem que o mesmo sofra degradação ou perda de nutrientes, 

evitando assim, gastos na reposição dos mesmos.  O terraço de base larga possui uma 

grande vantagem ao possibilitar a utilização do camalhão e do canal para cultivo.  

 

2.2.8.4 Compactação de solo 

O termo compactação do solo refere-se ao processo que descreve o decréscimo 

de volume de solos não saturados quando uma determinada pressão externa é aplicada, a 

qual pode ser causada pelo tráfego de máquinas agrícolas, equipamentos de transporte 

ou animais (LIMA, 2004). 

Quando o solo é compactado, sua resistência é aumentada e a porosidade total é 

reduzida às custas dos poros maiores. Com isso, o conteúdo volumétrico de água e a 

capacidade de campo são aumentados, enquanto a aeração, a taxa de infiltração de água 

e a condutividade hidráulica do solo saturado são reduzidas. Consequentemente, o 

escoamento superficial de água pode aumentar, e o crescimento das plantas ser 

reduzido, em virtude da diminuição da disponibilidade de água, restrição ao crescimento 

das raízes e aeração deficiente. Por outro lado, a compactação pode aumentar a tração e, 

consequentemente, a eficiência das máquinas movimentando-se na área (GREACEN & 

SANDS, 1980). 

Na Agropecuária Romagnole, em 2018, foi realizado o último manejo para 

melhora da compactação do solo, subsolador. Por se tratar de confinamento, não é 

realizada análise de compactação, apesar de ser uma área relativamente pequena onde 

os bovinos costumam circular, tornando-a naturalmente mais compacta. O manejo 

(subsolagem) dessa área e a aplicação de esterco de galinha foi realizado pelo 
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funcionário da propriedade há 2 anos e não possui programação para repetir o processo, 

pois o pasto está alimentando o gado 24 horas por dia.  

         

 

2.2.8.5 Análise de solo  

 

As coletas para a análise de solo foram feitas pelos funcionários da propriedade 

no mês de Junho/2020, de forma convencional, como mostra a Figura 40 (separando a 

área em glebas, tirando amostras simples de cada gleba e encaminhadas ao laboratório). 

               Figura 40 – Análise de solo da Agropecuária 

  
Fonte: Dados do produtor (2020) 

 

A calagem tem por objetivo a redução da acidez do solo, causando a 

disponibilidade de cálcio e magnésio para as plantas. O cálcio tem ligação direta com o 

crescimento das raízes das plantas na formação da parede celular, sendo assim, a 

calagem promove um maior crescimento do sistema radicular, o qual resultará em maior 

absorção de água e nutrientes disponíveis no solo, contribuindo também para uma maior 

tolerância aos períodos de seca. 

De acordo com Malavolta (2006), a baixa fertilidade encontrada nos solos ácidos 

está associada, em grande parte, à pobreza em bases trocáveis e ao excesso de alumínio 

e manganês.  

Por meio da calagem, é possível aumentar a disponibilidade de fósforo, diminuir 

a disponibilidade de alumínio e manganês tóxicos e a formação de hidróxidos que as 

plantas não consigam absorver. O cálcio, quando aplicado por meio do calcário, 
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contribui na agregação do solo, pois ele é um cátion floculante e minimiza a 

compactação. Nos solos de características argilosos, recomenda-se uma saturação de 

base de 70% (EMBRAPA, 2008). 

A importância do sistema radicular das plantas é óbvia, visto existir uma 

abrangente dependência entre o desenvolvimento das raízes e a formação da parte aérea. 

O maior ou menor êxito da aplicação de calcário e fertilizantes depende, por sua vez, da 

natureza do sistema radicular e do volume de solo efetivamente explorado pela cultura. 

Assim, corrigir a acidez do solo é o modo mais eficiente e barato de eliminar as 

barreiras químicas ao pleno desenvolvimento das raízes e, em consequência, da planta 

(RAIJ, 2011). 

De acordo com a análise de solo realizada na propriedade no mês de 

Junho/2020, todos os elementos estão em equilíbrio ou tendem ao equilíbrio iminente. 

A quantidade de nutrientes no solo disponível para a planta também está em níveis 

considerados suficientes para a pastagem.  

 

2.2.9 Clima 

 

Possuir o conhecimento dos dados climáticos onde está situado a propriedade é 

de suma importância para a tomada de decisões sobre as atividades que o produtor irá 

realizar no local, pois com o conhecimento dos dados climáticos da região no momento 

da elaboração do planejamento de cultivo, o produtor poderá minimizar os riscos e 

aumentar os índices de produtividade de sua área.  

A agropecuária Romagnole se encontra em Mandaguari-PR, região que possui 

uma pluviosidade significativa ao longo do ano. Nos meses mais secos ainda possui alta 

pluviosidade, com um clima quente e temperado.  

  e acordo com a   ppen e Geiger a classificação do clima   Cf  (clima temperado 

húmido com verão temperado). Em Mandaguari – PR a temperatura média anual é de 

20,5°C. A estação de maior precipitação dura 5,4 meses, de 10 de outubro a 24 de 

março, com probabilidade acima de 37% de que um determinado dia tenha precipitação. 

A probabilidade máxima de um dia com precipitação é de 58% em 9 de fevereiro. 

A estação seca dura 6,6 meses, de 24 de março a 10 de outubro. A probabilidade 

mínima de um dia com precipitação é de 16% em 1 de agosto. A pluviosidade média 

anual é 184 milímetros. 
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    O sistema de classificação climática de Köppen, baseado na vegetação, temperatura e 

pluviosidade, apresenta um código de letras que designam grandes grupos e subgrupos 

climáticos, além de subdivisões para distinguir características estacionais de 

temperatura e pluviosidade (TREWARTHA e HORN, 1980).  

O Cfb (clima temperado húmido com verão temperado), ou clima temperado 

propriamente dito apresenta algumas características: temperatura média no mês mais 

frio abaixo de 18°C (mesotérmico), com verões frescos, temperatura média no mês mais 

quente abaixo de 22°C , e sem estação seca definida. 

Na Figura 41, pode ser observada a classificação climática do estado do Paraná.  

 

Figura 41 - Classificação climática do Paraná. 

 

Fonte: Iapar, (2020) 

 

 

 

2.2.9.1 Temperatura 

 

              Em Mandaguari – PR, a estação mais morna (outubro-abril) apresenta 

temperatura média diária acima de 28ºC e a média mínima é 20ºC. Durante a estação 

mais fria, (maio-julho) a temperatura média diária é abaixo de 24ºC. 

(WEATHERSPARK, 2020) (Figura 42). 
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Figura 42 - Média de temperatura anual do Município de Mandaguari– PR.

 
 

Fonte: . WEATHERSPARK, (2020) 

 

 

A figura 43 possibilita visualizar a precipitação média anual do Estado do 

Paraná (IAPAR, 2015). 

 

Figura 43 - Precipitação Média Anual do Paraná. 

 

  Fonte: IAPAR, (2015) 
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2.2.9.2 Precipitação 

 

Como pode ser visto acima, a precipitação média do município de Mandaguari– 

PR. É possível observar que o clima e a precipitação da região onde se localiza a 

Agropecuária Romagnole, favorecem a realização do cultivo de pastagens, 

especialmente a Cynodon nlemfuënsis (capim estrela roxa), que são as mais utilizadas 

na propriedade.  

           Destaca-se também que agosto é o mês mais seco com 58 mm e o mês de janeiro 

possui a maior precipitação, apresentando uma média de 184 mm. 

 

2.3 ATIVIDADES 

 

O produtor possui, como uma de suas fontes de renda, a atividade pecuária de bovino 

para corte. Essa atividade conta com 180 alqueires de área de pastagem destinada à cria 

e recria de bovinos da raça Brangus, localizada em Nova Esperança, PR, propriedade 

que foi mantida confidencial pelo proprietário e também uma área de 2 alqueires 

localizada em Mandaguari, PR, destinada à engorda do gado que foi transportado da 

fazenda para o confinamento.  

 

2.3.1 Adubação 

 

O Produtor Vicente Romagnole utiliza como adubo esterco de galinha, de 5 a 10 

toneladas por hectare a cada dois anos nas pastagens, e para o milho da silagem NPK 

(12-31-17), micronutrientes e ureia protegida. 

A silagem é produzida pelo próprio produtor, sendo atualmente utilizado a 

variedade de milho PIONEER P30F53 VYHR, um híbrido com tecnologia de proteção 

contra insetos e com gene Roundup Ready (PIONEER, 2018). É realizada a aplicação 

de fungicidas sistêmicos até 3 vezes conforme a necessidade da lavoura e o nível de 

infestação. Normalmente é utilizado o Priori Xtra (300mL de produto comercial por 

hectare, diluído em tanque com 200L de água) como forma de controle da ferrugem e 

em caso de necessidade, quando há ataques de insetos sugadores como percevejos em 



53 

 

geral, é utilizado Engeo Pleno (200-250mL de produto comercial por hectare, diluído 

em tanque de 200L de água) 

 

2.3.2 Tipo de Pastagem 

 

Na Agropecuária Romagnole, utiliza-se o Cynodon nlemfuënsis (capim estrela 

roxa), e na área destinada à cria e recria de animais é utilizado Brachiaria brisantha cv. 

marandu (Brizantão) o capim Cynodon dactylon (L). pers (Coast cross). O capim estrela 

roxa é uma planta perene e estolonífera, com crescimento prostrado. Apresenta boa 

cobertura do solo, é uma cultivar altamente adaptável, apresentando excelente 

desempenho em solos de baixa permeabilidade, sendo recomendado o plantio ao redor 

de currais devido à sua agressividade e boa tolerância a pisoteio nestas condições 

(EMBRAPA, 2009).  O Brizantão tem como principais características resistência às 

cigarrinhas-das-pastagens, alta produção de forragem, persistência, boa capacidade de 

rebrota, tolerância ao frio, à seca e ao fogo. Exige solos bem drenados, de média a alta 

fertilidade, produzindo de 8 a 20 toneladas de matéria seca por hectare ao ano 

(EMBRAPA, 1984). Já a Coast cross é gramínea e perene e não rizomatosa, de 

crescimento prostrado, com alta resistência ao pastejo e pisoteio. Desenvolve-se bem 

em regiões com precipitações de 635 até 1700 mm anuais, mas não suporta alagamento. 

Cresce em temperatura de até 5 ºC, sobrevivendo em condições de -2 ºC. Requer solo 

com 60% de saturação por bases e com alta fertilidade e também necessita de alta 

adubação de manutenção com NPK. Recomenda-se aplicar anualmente, tanto para 

pastejo, quanto para produção de feno, 200 a 300 kg/ha de N e 250 kg/ha de P2O5 

parceladamente, além de 80 a 100 kg/ha/ano de K2O em aplicação única. A propagação 

é vegetativa por mudas com 60 a 70 dias de idade (EMBRAPA, 1999). 

 

2.3.3 Irrigação da Pastagem 

 

A área de confinamento e a área destinada para a cria e recria de bovinos não 

conta com irrigação no pasto. 

 

2.3.4 Rotação da Pastagem 
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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. Tem por objetivo 

manter constantemente a produção de capim com maior 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: 

o desempenho por animal (ganho de peso vivo) e a 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). 

No espaço destinado ao confinamento a céu aberto, e mesmo na propriedade 

destinada a cria e recria, é adotado a separação da área total em piquetes, realizando a 

mudança dos animais de pasto conforme a necessidade da planta e do animal.  

 

2.3.5 Pressão de Pastejo 

 

    O cálculo de pressão de pastejo é o que determina quantos animais ficarão 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).  

    Na Agropecuária Romagnole é realizado o cálculo do consumo e ganho de peso 

diário por animal dentro do confinamento, a partir da análise de desempenho do lote, 

como mostram as Tabelas 2, 3 e 4, referente a um lote de número 208, já abatido no dia 

01/07/2020, contendo 20 animais que estiveram confinados por um período de 286 dias. 
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Tabela 2 – Análise de desempenho do lote (Por Kg) 

DESCRIÇÃO PROJETADO REALIZADO UNIDADE 

Peso entrada - 205,13 Kg/cab

Peso Saída 561,44 588,95 Kg/cab

Peso mínimo 499,3 445 Kg/cab

Peso máximo 620,3 688 Kg/cab

GTP 356,3 383,81 Kg/cab

GMD 1,25 1,34 Kg/cab

GTP total 7.126,00 7.676,24 Kg/cab

Peso de carcaça 320,02 338,78 Kg/cab

Peso de carcaça 6.400,36 6.775,70 Kg/total  

Fonte:TGC (2020) 

 

Tabela 3 – Análise de desempenho do lote (por @) 

DESCRIÇÃO PROJETADO REALIZADO UNIDADE 

Peso médio ED - 6,84 @/cab

Peso médio SD 21,33 22,58 @/cab

Peso mínimo 18,97 17,06 @/cab

Peso máximo 23,57 26,38 @/cab

GTP cab 14,5 15,75 @/cab

GTP total 270,79 294,36 @

Total @ 426,69 451,71 @

RC: 57 57,52 %

GMD carcaça - 0,83 Kg/dia  

Fonte: TGC (2020) 

 

Tabela 4 – Análise de desempenho do lote (por consumo) 

Consumo MN (kg/cab/dia) 17,23

Consumo MS (kg/cab/dia) 8,29

Consumo MN (kg/cab/per) 4.892,69

Consumo MS (kg/cab/per) 2.355,33

Consumo MN total 97.853,90

Consumo MS total 47.106,60

Conversão alimentar Kg 6,18 KgMS/KgGPV

Eficiencia alimentar Kg 0,16 KgPV/KgMS

Consumo MS 2,09 % PV

Eficiencia biológica 149,56 KgMS/@  
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Fonte: TGC (2020) 

 

Para esses cálculos, a empresa conta com um sistema de Tecnologia na Gestão 

de Confinamento (TGC), no qual, antes de chegar na propriedade, cada animal já possui 

uma identificação na orelha (“ rinco”) que cont m um microchip apresentando todas as 

informações individuais iniciais e as informações ao longo de sua estadia no 

confinamento. Os animais são separados em lotes, não necessariamente em números 

iguais, mas com compatibilidade de peso e sexo (Figuras 44 e 45). 

TGC é um software gerenciado pela Gestão Agropecuária (GA), empresa que 

acredita que resultado depende da informação e carrega experiência técnica e prática do 

dia a dia da pecuária, trazendo soluções para os produtores com tecnologias avançadas. 

Esse software possibilita o produtor e seus funcionários o acesso às informações da 

propriedade com o mínimo de erros possíveis, para que assim, seja possível a correção 

de gastos desnecessários, ao levantar o gasto para produzir e se está compensando o 

retorno econômico. De forma geral mostra, em números, tudo que a propriedade 

consome e produz.   

 

Figura 44 – Lote composto por fêmeas e suas identificações 

 

Fonte: O autor (2020) 
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Figura 45 – Lote composto por machos e suas identificações 

 

Fonte: O autor (2020) 
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2.3.6 Suplementação dos Bovinos 

 

Os animais destinados à cria e recria recebem somente o Sal Proteico como 

suplementação à pastagem. Já os animais em confinamento recebem como 

suplementação a ração produzida na propriedade de formulação sigilosa, silagem, farelo 

de soja, quirera de milho, núcleo e ureia.  

A silagem é produzida pelo próprio produtor em uma área de 127,2 hectares, 

sendo atualmente utilizado a variedade de milho PIONEER P30F53VYHR, plantado em 

outubro de 2019 e colhido em janeiro de 2020. Foi colhido 43,75 toneladas por hectare, 

totalizando 5.565 toneladas e tem um custo de produção de $2.503,3 por hectare. 

A suplementação é disponibilizada aos animais duas vezes por dia, pela manhã e 

pela tarde, da seguinte forma: na fábrica de ração é depositado o Núcleo (formulação 

exclusivamente adaptada para a agropecuária Romagnole), farelo de soja e a ureia como 

uma pré-mistura. Após esse processo, o produto é levado ao vagão de ração e 

adicionado a quirera de milho e silagem, e então é realizado a mistura até alcançar a 

homogeneidade (aproximadamente 5 minutos) a qual, em seguida, é depositada nos 

cochos. A quantidade de ração pode variar com o número de animais de cada lote e com 

a necessidade nutricional de cada um. Para evitar o excesso ou a falta de alimento, todos 

os dias é realizada uma leitura do cocho, onde o funcionário verifica se há sobras e  

vestígios de suplemento, avaliando também o comportamento dos animais, antes de 

realizar a primeira alimentação do dia. E assim, a partir dessa avaliação, a quantidade de 

ração disponibilizada será mantida, elevada ou reduzida.  

 

        3 ANÁLISE FINANCEIRA 

 

3.1 CUSTO DE PRODUÇÃO E RECEITA  

 

Ainda utilizando o sistema TGC, é possível acompanhar com maior exatidão o 

custo de produção da propriedade, uma vez que essa tecnologia fornece as informações 

já calculadas por animal e por lote. O funcionário da Agropecuária alimenta o sistema 

com os valores e preços atuais da arroba, da ração, quantos quilos de determinado 

suplemento foram disponibilizados, medicamentos necessários, entre outros, e os 

animais que chegam da propriedade de cria e recria com os “ rincos” identificadores, 

pesados e separados nos devidos lotes. 
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Mantendo o exemplo do lote 208, é importante ressaltar que cada lote vai variar 

o custo de produção e receita conforme o número de animais, sexo do animal, valor da 

arroba na venda, necessidade de medicamentos, entre outros (Tabelas 5, 6, 7 e 8) 

 

Tabela 5 – referente aos custos de produção 

CUSTOS animal total

Custo da compra 1.503,42 30.068,48

Custo alimentação 1.533,41 30.668,20

Custo fixo 429,07 8.581,50

Custo sanidade 21,28 425,7

Outros custos 41,24 824,88

Total custo 3.528,43 70.568,76  

Fonte:TGC (2020) 

 

 

 

 

Tabela 6 – referente aos custos de produção 

DESCRIÇÃO Valor Unidade

Custo fixo 1,5 R$/cab/dia

Custo alimentação 5,4 R$/cab/dia

Custo sanitario 0,07 R$/cab/dia

Outros custos 0,14 R$/cab/dia

Custo diário 7,08 R$/cab/dia

Custo produção 2.025,01 R$/cab/per

Custo @ projetada 139,69 R$/@

Custo @ real 128,59 R$/@

 

Fonte:TGC (2020) 

 

Tabela 7 – Referente a receita 

RECEITA animal total

@ produzida 15,75 451,71

Lucro bruto Frig 4.861,56 97.231,22

Lucro bruto BMF 0 0

Lucro liquido Frig 1.333,13 26.662,46

Lucro liquido BMF -3.528,43 -70.568,76  

Fonte:TGC (2020) 

 

Tabela 8 – Referente a receita 
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DESCRIÇÃO Valor

R$/@/compra 219,87

R$/@/venda Frig 215,25

R$/@/venda BMF -

Rentabilidade (% per Frig) 37,78

Rentabilidade (% a.m Frig) 3,96

Eficiencia de compra - Frig (%) -2,37

Eficiencia produtiva - Frig (%) 102,37  

Fonte:TGC (2020) 

 

Para auxiliar no cálculo e na análise de custos, há também uma análise de 

pesagem que mostra o peso médio na entrada e na saída de cada lote, desvio padrão e 

um coeficiente de variação do lote (Quadro 4). 

 

Quadro 4 – análise de variação de peso do lote 

Análise pesagem entrada Análise pesagem saída 

Peso médio entrada 205,13 Kg/cab Peso médio saída 588,95 Kg/cab 

Desvio padrão  24,37 Kg/cab Desvio padrão  59,40 Kg/cab 

Coeficiente de 

variação 

11,88% Coeficiente de 

variação 

10,09% 

Fonte:TGC (2020) 

 

E para facilitar a visualização e controle de gastos dos gestores, a Figura 46 

apresenta a composição do custo de produção por cabeça. 

 

Figura 46 – Composição do custo de produção por cabeça (em %) 

 

              Fonte:TGC (2020) 
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4  DIAGNÓSTICO 

 

          O diagnóstico visa apresentar ao produtor rural um esboço da situação real da 

propriedade. Nele, é possível avaliar os pontos positivos e negativos da propriedade em 

estudo, expondo ao produtor rural situações que podem ser corrigidas, a fim de 

melhorar as condições de trabalho e aumentar sua rentabilidade. 

 

4.1  PONTOS POSITIVOS 

 

 O produtor possui todos os maquinários e equipamentos necessários para a 

condução das atividades; 

 Os equipamentos e implementos encontram-se, em bom estado de conservação 

(realiza revisões e manutenções anuais, conforme recomendação do fabricante); 

 O produtor possui assistência técnica em sua propriedade; 

 O produtor possui excelente nível organizacional; 

 O produtor apresenta total controle sobre todas as informações de todos os animais; 

 O produtor tem todas suas máquinas e equipamentos com as manutenções em dia; 

 A propriedade possui carreadores e estradas de boa qualidade; 

 A propriedade apresenta bons níveis de fertilidade; 

 O produtor apresenta um excelente controle de caixa;  

 A propriedade é muito bem localizada; 

 O proprietário está disposto a investir na propriedade;  

 O produtor utiliza o sistema de rotação de pastagens; 

 A propriedade não necessita recompor e não recompõe as reservas legais. 

 

4.2  PONTOS NEGATIVOS OU A MELHORAR 

 

 O produtor não realiza o monitoramento da qualidade da água;  

 O produtor realiza o manejo do solo (adubação, análises) somente a cada dois anos;  

 Ambas propriedades pouco arborizadas, causando estresse e reduzindo o bem-estar 

animal;   
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5   PLANEJAMENTO  

 

No planejamento, o objetivo principal é propor soluções e alternativas, visando 

aumentar os ganhos ou lucratividade do produtor, reduzir esforços, sem agredir o meio 

ambiente. Nesta etapa, foram apresentadas alternativas para os problemas 

diagnosticados e que irão auxiliar o Agricultor em suas atividades, caso o mesmo esteja 

disposto a saná-las. 

 

 

5.1 SUGESTÕES DE PLANEJAMENTO PARA INTERVIR NOS PONTOS 

NEGATIVOS OU A MELHORAR 

 

5.1.2 Bem-Estar Animal e Aumento de Produtividade 

 

Apesar da insistência do produtor em manter as informações específicas da 

fazenda destinada à cria e recria confidenciais, durante uma visita, foi possível observar 

que quase não há árvores nos piquetes, e os que possuíam alguma árvore, os animais se 

aglomeravam, buscando a fuga do sol quente. Essa característica é possível ser 

observada também na área de confinamento a céu aberto, que apesar de ser menor, 

apresenta o mesmo ponto a melhorar. Atualmente muito se fala em bem-estar animal e 

nos benefícios que isso traz para a produção, especialmente quando mencionamos a 

opção de Integração Lavoura e Pecuária (ILP), ou ainda a Integração Lavoura, Pecuária 

e Floresta (ILPF). 

A ILPF é uma estratégia de produção que une diferentes sistemas produtivos 

dentro de uma mesma área, de forma que haja benefício mútuo para todas as atividades, 

buscando otimizar o uso da terra elevando patamares de produtividade, diversificando a 

produção e gerando produtos de qualidade reduzindo assim, a necessidade de desmatar 

novas áreas (REDE ILPF, 2020). 

Entre os principais benefícios da ILPF estão: 

- Otimização e intensificação da ciclagem de nutrientes no solo; 

- Melhoramento da qualidade e conservação das características produtivas do solo; 

- Manutenção da biodiversidade e sustentabilidade da agropecuária; 
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- Melhoria do bem-estar animal em decorrência do conforto térmico e melhor 

ambiência; 

- Diversificação da produção; 

- Aumento da produção de grãos, fibras, carne, leite e produtos madeireiros e não 

madeireiros; 

- Maior eficiência de utilização de recursos naturais; 

- Redução na pressão pela abertura de novas áreas com vegetação nativa; 

- Redução da sazonalidade do uso da mão de obra; 

- Geração de empregos diretos e indiretos; 

-Flexibilidade que permite ser adaptado para diferentes realidades produtivas 

(EMBRAPA).  

      Apesar do alto custo de implantação desse sistema, o retorno financeiro a médio e 

longo prazo é extremamente satisfatório, pois há menos gastos com agroquímicos e é 

uma alternativa altamente sustentável, favorecendo o meio ambiente.  

      Inicialmente, é realizada a divisão da área total da propriedade, de tal forma que a 

implantação do sistema de ILPF seja realizada de forma gradativa e que não haja a 

necessidade da retirada dos animais da propriedade. Após essa primeira etapa, é feito o 

preparo e a correção do solo para recebimento das culturas anuais e do eucalipto. 

Segundo a Embrapa, o Calcário e o Gesso Agrícola são os corretivos de solo mais 

utilizados no Brasil e as quantidades necessárias desses corretivos e de adubação devem 

ser determinadas a partir da interpretação da análise de solo, tendo como base as 

necessidades nutricionais das culturas que serão implantadas. Após um engenheiro 

agrônomo indicar as quantidades necessárias de corretivo e adubo, inicia-se a 

distribuição uniforme e incorporação desses insumos no solo, por meio de grade pesada 

ou arado.  

     Levando em consideração a mecanização da área (pulverizadores e colhedoras para 

os cultivos anuais), é feita a marcação das linhas de plantio do eucalipto, normalmente 

realizada com estacas para orientar o operador de máquinas.  

Em seguida é realizado o plantio do eucalipto (normalmente na forma de mudas) e 

da cultura anual. Normalmente, aos 90 e 120 dias após o plantio das mudas, é realizada 

a primeira e segunda adubação de cobertura para que não haja deficiências nutricionais. 

As disposições de árvores em fileiras simples, duplas ou triplas são as mais utilizadas, 

sendo possível, também, a utilização de um número maior de fileiras por renque de 

árvores, em função da finalidade principal do sistema.  
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A primeira desrama (retirada dos galhos e ramos inferiores das árvores antes da 

entrada dos animais) é realizada quando os troncos atingem em média 6 cm de diâmetro 

à altura do peito (DAP). O manejo é feito utilizando-se serrotes e tesouras apropriadas, 

removendo-se no máximo 1/3 da copa das árvores. O corte deve ser rente ao tronco, 

atentando sempre para não se deixar pontas. O momento para se realizar as demais 

desramas dependerá da finalidade da madeira, assunto que será tratado em capítulo 

específico nesta obra (Embrapa).  O milheto (Pennisetum glaucum) é a leguminosa mais 

utilizada quando o objetivo é o incremento do Nitrogênio no solo e formação de palhada 

para realização de plantio direto. Seu cultivo deve seguir as recomendações de adubação 

e defensivos conforme a necessidade e incidência de pragas.  

A forrageira normalmente entra no sistema a partir do segundo ano de sua instalação 

(plantio sobre palhada da cultura anterior) ou em consórcio com milho safrinha, assim 

após a colheita do milho, a forrageira está com o sistema radicular estabelecido, 

aproveitando melhor a água e nutrientes disponíveis, potencializando o crescimento e 

desenvolvimento da planta.  

Em consequência da correção e adubação do solo realizada no plantio da cultura 

anual, não há a necessidade de adubação da forragem no momento do plantio. Após o 

estabelecimento da forrageira, transferir os animais para a área já implantada com o 

sistema ILPF e iniciar a implantação do sistema nas demais áreas (EMBRAPA).  

 

5.1.3 Monitoramento Periódico da Qualidade da Água 

 

      A água é o nutriente mais importante e mais abundante na saúde e na vida do animal 

em todas as fases do seu desenvolvimento. Segundo Beede (2006), quando se 

encontram em plena maturidade, a água está presente em até 65% do corpo do bovino, 

sendo necessária para manutenção de fluidos corporais, balanço eletrolítico, processos 

digestivos, transporte de nutrientes e regulação da temperatura corporal. A perda de 

água é feita através da urina, fezes e produção de leite, transpiração e evaporação pela 

superfície corpórea e pelo trato respiratório (WALDNER & LOOPER, 2005). 

      Segundo a portaria nº2.914 de 12 de dezembro de 2011, quando a amostra analisada 

apresentar resultado positivo para presença de coliformes totais, ações corretivas devem 

ser adotadas periodicamente e novas amostras devem ser coletadas em dias 

imediatamente sucessivos até que revelem resultados satisfatórios.  



65 

 

     Como forma de ação corretiva, é indicado pelo Instituto Brasileiro de Estudos 

Ambientais (IBEAS) a realização do tratamento convencional: Sedimentação com uso 

de coagulantes. Esse tratamento, que pode ser dividido em 6 etapas, utiliza substâncias 

coagulantes que reagem com a acidez do meio, formando polímeros com cargas 

positivas (hidróxidos). Estes atraem as cargas negativas dos coloides em suspensão 

formando partículas de maior tamanho, denominadas flocos e que apresentam 

velocidade de sedimentação superior (MACEDO, 2007).  

      Clarificação: o processo de clarificação de água consiste na manutenção de 

condições físico-químicas tais, que sólidos suspensos na água são removidos por uma 

sedimentação, sendo necessário trabalhar em conjunto com as cargas das partículas para 

se obter um resultado da sedimentação satisfatório. Para clarificar a água, é necessário 

neutralizar as cargas negativas das partículas em suspensão e promover a aglutinação 

das partículas para aumentar o tamanho (MACEDO, 2007). 

Coagulação: já o processo de coagulação consiste nas reações das impurezas 

presentes na água com os compostos hidrolisados formados pela adição de agentes 

coagulantes. Ela corresponde a uma etapa indispensável à remoção satisfatória das 

partículas suspensas, coloidais, dissolvidas e outros contaminantes, responsáveis pela 

turbidez, cor, odor e sabor nas águas para abastecimento (DI BERNARDO e COSTA, 

1993 apud MACEDO, 2007) e (HELLER; PADUA, 2006). 

      Floculação: a floculação é um processo fundamentalmente físico e consiste no 

transporte das espécies hidrolizadas, para que haja contato com as impurezas presentes 

na água, formando partículas maiores denominadas flocos. É um processo rápido e 

depende essencialmente do pH, da temperatura, da quantidade de impureza. Nesta etapa 

há a necessidade de agitação relativamente lenta, para que ocorram choques entre as 

partículas (DI BERNARDO & COSTA, 1993 apud MACEDO, 2007). 

      Decantação: a decantação é um fenômeno físico natural e corresponde a etapa de 

deposição das impurezas, aglutinadas em flocos no processo nas etapas anteriores do 

tratamento da água (coagulação e floculação), devido à ação da força gravitacional (DI 

BERNARDO & COSTA, 1993 apud MACEDO, 2007). 

Filtração: a filtração consiste na remoção de partículas suspensas e coloidais 

presentes na água que escoa atrav s de um meio poroso. Nas ETA’s, a filtração   um 

processo final de remoção de impurezas, logo, principal responsável pela produção de 

água com qualidade condizendo com o padrão de potabilidade (OMS, 2004) 
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     Fluoretação: por sua vez, a fluoretação, que não é considerada uma forma de 

tratamento, corresponde a adição de flúor, em geral na forma de ácido fluorsilícico, 

fluorsilicato de sódio, fluoreto de sódio ou fluoreto de cálcio, com a finalidade de 

prevenir a decomposição dos esmaltes dos dentes (HELLER; PADUA, 2007). 

      Desinfecção: de acordo com HELLER & PÁDUA (2006), a desinfecção na água 

tem o objetivo de corrigir e prevenir. Este método busca eliminar os organismos 

patogênicos que possam estar presentes na água. Para isso, é mantido um desinfetante 

na água fornecida à população, para prevenir algum tipo de contaminação posterior. 

     Para tal processo ser realizado, sabendo que a água oferecida aos animais é originada 

de uma mina dentro da propriedade, nos deparamos com dois cenários: o primeiro, a 

contratação de um serviço terceirizado de tratamento de água, onde a água na mina é 

bombeada a uma estação de tratamento fora da propriedade e posteriormente retorna à 

agropecuária e então é oferecida aos animais, sendo realizado o pagamento de uma 

mensalidade por esse serviço, ou o segundo cenário, onde o proprietário adquire uma 

Estação de Tratamento de Água (ETA), contrata um profissional para instalação dessa 

estação na propriedade e realiza a manutenção desse equipamento de acordo com as 

recomendações do fabricante. O segundo cenário apresenta maior custo de investimento 

inicial, porém há isenção de mensalidades, não havendo a necessidade de construção de 

tanques e tubulações até a central de tratamento fora da propriedade e mantém o recurso 

hídrico apenas dentro da propriedade.  

 

5.1.4 Manejo do solo 

 

       O Brasil tem mais de 120 milhões de hectares de pastagens cultivadas, e a 

proporção ocupada pelo gênero Braquiária é por volta de 85% dessa área. O problema é 

que a maior parte dessas pastagens apresenta níveis de produtividade bastante baixos, 

reflexos de algum estágio de degradação, resultante de manejo inadequado (PAULINO; 

TEIXEIRA, 2010). Segundo Larson; Pierce (1991) a qualidade ambiental do solo 

estaria relacionada à capacidade dele em fornecer um meio para o crescimento das 

plantas e atividade biológica; regular e repartir o fluxo e armazenamento de água no 

ambiente; e servir como um filtro ambiental e tampão na imobilização e degradação de 

compostos perigosos para o ambiente. O papel do solo não se limita somente à produção 

agrícola, mas também à sua função no ecossistema, levando à sustentabilidade no 

sistema a longo prazo.  
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       O manejo animal extensivo, em geral, não obedece ao ciclo de desenvolvimento das 

forrageiras. Com o passar do tempo, as forrageiras não conseguem manter bom 

desenvolvimento, devido ao consumo da massa verde pelo animal, à falta de reposição 

dos nutrientes, à acidificação do solo, à perda da matéria orgânica e à compactação do 

solo, diminuindo a eficiência das pastagens (FERREIRA; TAVARES FILHO; 

FERREIRA, 2010), e com isso, facilitando a incidência de pragas, plantas daninhas e 

principalmente erosões hídricas. Segundo Kichel, Miranda; Zimmer (1997), a 

degradação de pastagem é um termo usado para designar um processo evolutivo de 

perda de vigor, de produtividade e da capacidade de regeneração natural de uma dada 

pastagem, tornando-a incapaz de sustentar os níveis de produção e qualidade exigidos 

pelos animais, e de superar os efeitos nocivos de pragas, doenças e plantas invasoras. 

       Segundo Tanner; Mamaril (1959), Trein; Cogo; Levien (1991) e Gaggero (1998), o 

tráfego intenso de animais, especialmente em solos argilosos úmidos, causa 

compactação, com redução severa da macroporosidade, aumento da densidade do solo e 

redução da infiltração de água. Após pastejo intensivo, sem o período de descanso 

necessário para o pasto, Tanner; Mamaril (1959) encontraram redução de 20% na 

produção de pastagens. Em contrapartida, (Castellano; Valone, 2007) defende que 

apesar do pisoteio do gado causar compactação evidente no solo, é insignificante em 

relação aos efeitos da cobertura vegetal e da textura do solo na infiltração da água.  

       Proffitt; Bendotti; McGarry (1995) sugerem a retirada dos animais da área quando a 

umidade estiver acima do limite de plasticidade (quando a consistência do solo se 

encontra molhada) que é determinada pelas forças de coesão entre as partículas do solo, 

e de adesão entre as partículas de outros corpos. 

       Para manter a produtividade de matéria seca elevada, é necessário o uso de correção 

de solo e adubação de pastagens, devendo observar duas fases distintas: estabelecimento 

e manutenção. Durante a fase de estabelecimento, os nutrientes são essenciais para que 

a planta cresça e desenvolva sistema radicular e demais órgãos. Na fase de manutenção, 

pastagens bem formadas com sistema radicular bem desenvolvido exploram 

relativamente volume maior de solo e, portanto, as adubações podem ser menores que 

na de estabelecimento (VILELA et al., 2004).  

       A introdução do N no sistema de produção pode ser feita através da fixação 

simbiótica, da fixação assimbiótica e de fertilizantes químicos. A fixação biológica do N 

(FBN) é a principal via de inclusão do N atmosférico no sistema solo-planta (170 x 109 

kg de N ano-1). Leguminosas forrageiras tropicais podem fixar de 2 a 183 kg ha-1 ano-1 
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de N, respondendo a FBN respondendo por de 70 a 94% do N existente na parte aérea 

(THOMAS; ASAKAWA, 1993). A fertilização com macronutrientes em pastagens 

pode trazer efeitos positivos (GUTTERIDGE, 1981; FERNANDES; ISEPON, 

NASCIMENTO, 1985) como o uso estratégico da adubação Nitrogenada em um estudo 

realizado por Teixeira et al. (2011) cujos resultados mostram potencialização no 

acúmulo de forragem, principalmente no período de maior ocorrência de chuvas, uma 

vez que o N aumenta a taxa de crescimento da gramínea. No entanto, quando esta 

adubação é realizada em períodos de baixa umidade, pode resultar em perda de N por 

volatilização especialmente quando se aplica ureia em cobertura sobre a palhada. 

      Em plantas forrageiras já estabelecidas, o N constitui-se no principal fator 

responsável pelo aumento imediato e visível de produção de biomassa, desde que 

fatores edáficos, climáticos e outros não sejam limitantes (WERNER, 1986; 

MONTEIRO et al., 1995). Segundo Corsi (1984) esse nutriente promove uma série de 

alterações fisiológicas em gramíneas forrageiras favorecendo o número, tamanho, peso 

e a taxa de aparecimento de folhas e de perfilhos, sendo também responsável pelo 

alongamento do caule; tais fatores são considerados determinantes na produção de 

massa de matéria seca. O N também tem influência marcante no valor nutricional delas, 

e consequentemente, na taxa de lotação e ganho de peso por animal e por hectare 

(VITOR et al., 2009).  

       Novais; Smyth (1999) considera o P o elemento mais limitante ao crescimento das 

forrageiras nos solos tropicais, pois afeta o desenvolvimento radicular e potencial de 

produção da forragem. A falta de fósforo no solo reduz o desenvolvimento das espécies 

forrageiras e a concentração desse nutriente na massa seca da parte aérea delas, 

provocando severos prejuízos nutricionais aos animais que as consomem (WERNER, 

1986). Trabalhos na literatura mostram que a aplicação de fósforo nas pastagens 

aumenta a produção de massa seca da parte aérea e das raízes (ROSSI, 1999; 

ALMEIDA, 1998; HOFFMANN et al., 1995), na produção de perfilhos e na 

concentração de fósforo na parte aérea (SILVA, 1996; MELO, 2005). 

      França; Haag, 1985; Ferrari Neto, 1991; Faquin et al., 1995; Benetti; Monteiro, 

1999 comprovaram que a fertilização com potássio (K) promove o aumento da massa de  

matéria seca de gramíneas forrageiras além do aumento na concentração desse elemento 

na parte aérea da planta e a ausência dele ocorre a redução drástica na produção de 

matéria seca e no numero de perfilhos. Essa alta absorção de K por gramíneas 

forrageiras ocorre por causa do aprofundamento do sistema radicular dessas espécies, 
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buscando o K do solo em profundidades maiores, bem como devido ao grande retorno 

de material orgânico na superfície do solo. 

       Várias espécies de forrageiras têm respondido à aplicação de enxofre (S) 

promovendo aumento no tamanho e no número de células foliares resultando em 

aumento da área foliar (MONTEIRO; COLOZZA; WERNER, 2004). Segundo os 

autores, o efeito benéfico do enxofre é mais comum com a aplicação conjunta com 

outro macronutriente. Assim, a aplicação de P na forma de superfosfato simples e do N 

na forma de sulfato de amônio poderá garantir a exigência das forrageiras em S.  

       Recomendações citadas em Vilela et al. (1998) mostram que para a manutenção da 

fertilidade do solo é necessário o acompanhamento via análise de solo, visando manter 

ou até aumentar a produtividade de carne e leite. O uso de forrageiras exigentes em 

fertilidade, sem a correção e manutenção de adubação, favorece a rápida degradação da 

forragem e do solo, afetando a produção de biomassa aérea e radicular que, por sua vez, 

atinge a quantidade de resíduos no solo e consequentemente sua qualidade.   

       Para implantação, é recomendada a intensificação do manejo de solo e pastagens, a 

partir da descompactação e adubação do solo a cada dois anos, acompanhando o manejo 

da propriedade destinada a cria e recria. A descompactação é comumente realizada com 

um subsolador e a adubação com esterco de galinha, na proporção de 5 a 10 toneladas 

por hectare. Apesar da possibilidade de se levar os animais ao confinamento 

parcialmente e totalmente fechado enquanto se realiza o manejo na área aberta, a 

recomendação é a realização desse manejo em piquetes, movendo o rebanho de acordo 

com a disponibilidade de forrageira e necessidade de manejo do solo e da planta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A realização deste trabalho possibilitou a observação dos diferentes processos 

que fazem parte da atividade de engorda de bovino destinado ao abate, bem como a 

constante necessidade de buscar sistemas produtivos cada vez mais competitivos, 

garantindo a viabilidade econômica da atividade.  Destaca-se também a importância da 

orientação profissional. O engenheiro agrônomo e o médico veterinário tem um papel 

fundamental neste contexto, pois é por meio deles que o produtor rural poderá encontrar 

as informações necessárias para obter um sistema economicamente viável e sustentável.  

Ao longo desse processo, foi possível avaliar que a atividade agrícola, quando 

bem planejada e conduzida, pode ser rentável. As observações e análises do engenheiro 

e do veterinário podem aumentar a rentabilidade da produção, minimizando os prejuízos 

para o produtor e melhorar a relação com o meio ambiente a partir de um sistema de 

produção integrado e sustentável. 
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