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RESUMO 
 
 

A agricultura familiar é um dos setores mais importantes para o cenário agrícola 
mundial. No Brasil, a agricultura familiar representa a maior parte das propriedades 
rurais do País, empregando assim, um grande número de colaboradores, o qual 
ajuda no desenvolvimento de determinadas regiões. O presente trabalho foi 
elaborado com intuito de realizar o levantamento sobre a propriedade Bica D’agua, 
bem como elaborar o diagnóstico e planejamento das atividades, ajustando os 
pontos que podem ser melhorados. A propriedade em estudo está localizada no 
Município de Ariranha do Ivaí, e pertence ao Senhor Valdir Ferreira Maximiano, o 
qual trabalha na área com a atividade de bovinocultura de leite. O objetivo principal 
desse trabalho, conforme acima citado, foi realizar o levantamento, diagnóstico e 
planejamento da Chácara Bica D’água, de forma a identificar a condução da 
atividade leiteira da propriedade, analisando toda a sua cadeia produtiva, variáveis e 
fatores que podem intervir na produtividade. Além de desenvolver um conhecimento 
prático, de campo, e consequentemente um melhor desempenho nas futuras 
responsabilidades do profissional de agronomia. Objetivou-se ainda com este estudo 
conhecer o sistema de produção e as formas de trabalho adotadas dentro da 
propriedade, avaliar as receitas, custos de produção, rentabilidade no decorrer dos 
últimos anos, sugerir ao produtor formas mais rentáveis de produção, como aumento 
de produção, rentabilidade, diminuição de custos e viabilização econômica. Assim, 
foi possível realizar projetos de melhorias para a propriedade, pensando em uma 
maior produção e rentabilidade econômica com o passar dos anos. 
 
Palavras-chaves: Agricultura familiar; Atividade agrícola; bovinocultura leiteira. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O trabalho aborda o levantamento, diagnóstico e planejamento de uma 

pequena propriedade, onde sua única e principal atividade é a bovinocultura leiteira, 

a qual é desenvolvida em sistema de agricultura familiar, pois são os proprietários 

que exercem todas as funções de exploração da cadeia de produção. Abordaram-se 

todos os tipos de manejo, formas de trabalho, custos diretos e indiretos, entre outros 

fatores que possibilitaram uma análise completa da atividade. 

 A produção de leite tornou-se, com o decorrer dos anos, uma atividade muito 

explorada, tanto por pequenas quanto por grandes propriedades. Muitas vezes tal 

atividade é questionada quanto à sua viabilidade econômica, tendo em vista seu alto 

custo de produção, o valor de venda do produto e sua instabilidade no mercado. 

Apesar disso, a atividade leiteira vem melhorando cada dia mais com o uso de novas 

tecnologias, as quais facilitam o trabalho de produção. O uso de equipamentos, 

novas máquinas, assistência técnica, e mão de obra qualificada, se tornaram 

utensílios indispensáveis para a produção leiteira, fazendo com que esta se torne 

cada dia mais competitiva com as demais atividades alternativas existentes no 

mercado (DALCIN, 2017). 

De acordo com Gomes (2017) um dos grandes problemas da atividade leiteira 

no país é a grande deficiência de conhecimentos sobre o sistema de produção mais 

intensivo, pois alguns produtores não buscam pelo conhecimento, e não aceitam o 

conhecimento externo, como a implementação da assistência técnica por 

profissionais capacitados. 

Ainda, segundo Xavier (2017), o Brasil é o sexto produtor mundial de leite, 

com 1,3 milhões de produtores de leite e produção de 27,5 bilhões de litros/ano, 

onde o Paraná se encontra entre os Estados mais produtivos. Entretanto o sistema 

de produção do leite no país é considerado de baixa eficiência, devido ao fato de 

que seu desenvolvimento leiteiro se encontra apenas em alguns polos mais 

produtivos, o que faz com que os Estados menos produtivos derrubem a média do 

país, pois existe ainda o convívio com a pecuária extrativista, com baixo nível 

tecnológico e baixa produtividade. 

Estima-se, conforme menciona Rezende (2017), que apenas 2,3% das 

propriedades leiteiras são especializadas e atuam como empresa rural. Assim, há 

um grande número de propriedades que são consideradas pequenas, com baixo 
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volume de produção diária, baixa produtividade por animal e pouco uso de 

tecnologia. 

Nesse contexto, o presente trabalho que está direcionado ao levantamento, 

diagnóstico e planejamento em uma propriedade rural da região Centro-Oeste do 

Paraná, apresentou uma percepção de como foram realizadas as atividades de 

produção de leite, a rentabilidade obtida pelo produtor, e as estratégias a longo 

prazo para um melhoramento e gerenciamento da atividade desenvolvida na 

propriedade (REZENDE, 2017). 

Portanto, por meio desse estudo foi possível conhecer os ambientes interno e 

externo da propriedade como: maquinários, tipo de solo, condições climáticas, 

infraestrutura etc. Com esses levantamentos foi possível levantar sugestões e ações 

futuras que podem contribuir para um melhor desempenho e lucratividade 

(REZENDE, 2017). 

Além disso, as atividades agrícolas economicamente ativas devem ser 

aliadas, de acordo com ASSIS (2017) com a conservação e preservação ambiental, 

de forma a propiciar condições para cada vez mais produzir. Assim, o produtor rural 

além de obter lucros com seu trabalho e preservar o meio ambiente, pode também 

proporcionar uma vida agradável e estável para sua família. 

 

1.1 JUSTIFICATIVA 

 

O trabalho realizado foi de extrema importância para a propriedade e o 

produtor rural, uma vez que possibilitou citar e demonstrar todas as características 

positivas e negativas de sua propriedade, revelando possíveis formas de correção. 

Para o autor do trabalho foi possível adquirir vários conhecimentos práticos acerca 

do cotidiano em propriedades rurais, sendo possível relacionar esses conhecimentos 

com a parte teórica adquirida ao longo da graduação. 

Os conhecimentos supramencionados vão agregar experiências para o 

desenvolvimento da carreira de engenheiro agrônomo, auxiliando em tomadas de 

decisões e soluções de problemas. Portanto, esse trabalho se mostrou de suma 

importância tanto para o autor quanto para o produtor e sua propriedade, pois 

inúmeros benefícios foram desenvolvidos ao longo deste. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo do presente trabalho foi proceder um melhoramento no sistema de 

produção da propriedade, tornando suas atividades mais produtivas e rentáveis, 

sempre levando em consideração os fatores sustentáveis. Foi possível alcançar tal 

objetivo devido a um levantamento completo e detalhado da propriedade, onde 

destacou-se os pontos positivos e negativos, que auxiliaram em um planejamento 

proposto a dar mais dinamismo e eficiência a propriedade.  

 

1.2.2 Objetivo específico 

 

Objetivou-se especificamente com esse trabalho realizar um levantamento 

completo e detalhado, identificando todos os fatores internos e externos que 

envolvem a propriedade, para que houvesse a possibilidade de formulação de novas 

soluções de produção e trabalho. 

Além de recomendar melhores técnicas de produção, através do 

levantamento, com a finalidade de melhorar todo o sistema produtivo da 

propriedade, levando em consideração todos os fatores naturais e seus pontos 

positivos.  

Contribuir e auxiliar o produtor nas suas tomadas de decisões, a fim de 

aumentar a eficiência das atividades desenvolvidas na propriedade, com a ideia de 

produzir mais com menos custo, assim refletir-se-á  em maiores lucros.  

 

2 LEVANTAMENTO 

 

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO 

 

O produtor que fez parte desse trabalho foi Valdir Ferreira Maximiano, 

Brasileiro, 42 anos de idade, natural da cidade de Jardim Alegre-PR. Possui ensino 

médio completo, é casado com Edna Nunes Marinho Maximiano, sendo que estes 

possuem dois filhos, quais sejam, Dionatan Marinho Maximiano (agricultor) e Patricia 

Marinho Maximiano (estudante), ambos solteiros e residentes com os pais na 
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propriedade em estudo. 

O Senhor Valdir sempre residiu em propriedade agrícola, e sempre teve 

grande prazer pelo trabalho na agricultura. Foi estimulado pelos pais, que foram 

agricultores durante toda vida, e nos dias de hoje, encontram-se aposentados, não 

exercendo mais a profissão de agricultor.  

 O proprietário Valdir Maximiano, reside na chácara de estudo, a qual está 

localizada a aproximadamente dois quilômetros da cidade de Ariranha do Ivaí. A 

propriedade conta com água de origem de uma nascente dentro da mesma, a qual é 

destinada ao consumo dos animais, além de contar com água potável fornecida pela 

Companhia de Saneamento do Paraná (SANEPAR). A propriedade também possui 

energia elétrica, internet e telefones celulares.  

O proprietário diz-se satisfeito com sua atividade leiteira, porém comenta que 

os custos de produção nos dias de hoje se encontram elevados, dificultando a 

produção. Ainda dá ênfase ao preço do produto comercializado, dizendo que este 

encontra-se em um preço razoável, porém deveria ser um pouco mais valorizado, 

devido ao grande trabalho envolvido na cadeia de produção do leite. Além disso, 

ressalta que, para produtores que usam mão de obra provinda de outros lugares, no 

caso os funcionários, a produção se torna um pouco mais elevada devido aos custos 

com salários e encargos. 

Não obstante as considerações acima, o Senhor Valdir destaca as oscilações 

nos preços do produto, que sempre estão variando de acordo com as produções e 

com a demanda da região, consequentemente o mesmo sempre mantém seu pé no 

chão em questão de investimentos para não comprometer sua renda.  

 O Senhor Valdir tenta se manter o mais informado possível sobre a evolução 

do mercado, tecnologias, e melhores formas de produção, além de incentivar seu 

filho a procurar uma faculdade ou cursos voltados para a área da agricultura. 

 Atualmente, Valdir Maximiano, possui uma única propriedade de 29.181 m² 

denominada como Chácara Bica D’água, lote 141-D, totalizando 2,91 hectares, que 

são administrados com a ajuda do filho mais velho Dionatam, e a esposa Edna, 

sendo assim a produção composta por regime familiar. 
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2.2.1 Identificação do Município de Ariranha do Ivaí 

 

De acordo com o Plano Diretor de Ariranha do Ivaí, este Município encontra-

se localizado na mesorregião norte central paranaense. 

 Ariranha do Ivaí tornou-se um Município autônomo em 01 de janeiro de 1997, 

com território desmembrado da Comarca de Ivaiporã, sendo composta de uma área 

total de 239,562 Km².  

 A População total é de 2.453 habitantes (IBGE, 2010) e a densidade 

populacional de 10,24 habitantes/km².  Encontra-se a 350 km da capital do Estado 

do Paraná (Curitiba). Possui uma altitude de 700 metros, Latitude 24°23'09" Sul e 

Longitude 51°35'06" Oeste.  

 Ariranha do Ivaí apresenta um clima subtropical úmido mesotérmico (cfa), 

com verões quentes, tendência à concentração de chuvas, temperatura média 

superior a 22ºC e invernos com geadas frequentes.  

A figura 1 representa a localização do Município de Ariranha do Ivaí, dentro 

do território do Estado do Paraná (AMAZONAWS, 2017). 

 
Figura 1 – Localização do Município de Ariranha do Ivaí no Estado do Paraná 

 

 

A Figura 2 representa o Município de Ariranha do Ivaí, ilustrando o território 

do Município e suas divisas com os Municípios vizinhos, quais sejam, Ivaiporã, Rio 

Branco do Ivaí, Candido de Abreu, e Manoel Ribas. 

Em análise a dados do IBGE (2017) os municípios vizinhos se destacam pela 

grande produção de grãos e atividade de pecuária de corte e leite, os quais são de 
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grande importância para o setor agrícola do estado do Paraná. Sendo o município 

de Ivaiporã o de maior influência na região. O município citado é composto por uma 

população de 32.715 mil habitantes, e um território de 434,662 km² sendo o mesmo 

dividido em áreas de lavoura permanente, temporárias, criação de gado de corte e 

leite. O município de Ivaiporã é referência para cidades vizinhas, devido ao seu 

amplo comercio como: mercados, cooperativas, farmácias, agropecuárias etc. Além 

disso, o município é muito conceituado na área da medicina, devido aos bons 

hospitais particulares que se encontram no município. Portanto, Ivaiporã se torna 

referência para o Senhor Valdir e sua família, por ser um município completo para 

suprir todas suas necessidades, tanto familiar quanto para sua propriedade, além da  

proximidade da propriedade com o município de Ivaiporã que facilita as suas 

aquisições, conforme denota-se pela figura abaixo (ADAPAR, 2017). 

 

Figura 2 – Território do Município de Ariranha do Ivaí e suas divisas com Municípios 

vizinhos. 

 

 

2.2.2 Condições climáticas da região de Ariranha do Ivaí 

 

Devido a cidade de Ariranha do Ivaí não possuir uma estação climatológica, 

para a descrição das médias pluviométricas e de precipitação, utilizou-se dados 

disponibilizados pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento 

(SEAB), localizada no Município de Ivaiporã, pela qual foram realizados 
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levantamentos da média das temperaturas mínimas e máximas, bem como da 

pluviosidade. 

Os dados apresentados pela SEAB, localizada a 15 km da propriedade de 

estudo, mostram a média das precipitações dos últimos cinco anos (2012 a maio de 

2017), conforme podem ser analisados na tabela 1. 

 
Tabela 1 – Média de precipitações em milímetros (mm) de chuva dos últimos cinco 
anos (2012 a 2017) no Munícipio de Ivaiporã, Paraná. 

Meses 2012 2013 2014  2015  2016  2017  Total 

Janeiro  242 161,3 197  295,5  128  127,6  1023,8 

Fevereiro 151,3 294,9 172,6  228,5  296  150  1143,3 

Março 105,3 208 282,9  152  135,4  184  883,6 

Abril  258 91,9 154,7  90,8  63,9  189,7  659,3 

Maio  24 99,4 198  178,6  273  190,2  773 

Junho  267 420,5 273,3  77,8  162,7    1201,3 

Julho 47 69,9 102,5  487,7  89,8    796,9 

Agosto  3,6 3,1 33,2  44,5  197    281,4 

Setembro  114,2 97,9 307,8  217  40,9    777,8 

Outubro  106,8 144 36,7  245,6  224,3    757,4 

Novembro  119,9 136 234,3  472,9  47,5    1010,6 

Dezembro 226,9 83,8 186  213,8  232,9    943,4 

Total  1,666 1,810 2,179  2,704  1,891     

Fonte: SEAB (2017) 
 

De acordo com os dados disponibilizados entre 2012 e 2016, o ano com 

maior precipitação foi o de 2015, com 2.704 mm anuais. Já o ano que apresentou 

menor precipitação foi o de 2012, com 1.666 mm anuais. 

 Com esses dados foi possível analisar que nos últimos cinco anos as maiores 

concentrações de chuva se concentram nos meses de janeiro, fevereiro, julho e 

novembro, e as menores precipitações nos meses de abril e agosto, tendo o mês de 

agosto uma média muito baixa, o que o caracteriza como o mês mais crítico do ano, 

no que diz respeito à falta de chuvas.  

 Em relação à temperatura média do Município de Ariranha do Ivaí, as 

análises basearam-se nos mesmos períodos da precipitação. Assim, conforme a 
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tabela 2 e 3 foi possível observar as mínimas e máximas de temperatura no 

Município. 

 

Tabela 2 - Valores da temperatura ambiental máxima em graus Celsius (ºC) 

Meses 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Janeiro 29,13 29,2 30,89 31,29 27,2 29,8 

Fevereiro 31,04 28,4 33,5 29,20 30,2 30,9 

Março 28,78 27,7 29,47 29,22 29,3 25,9 

Abril 27,01 26,9 27,3 26,31 29,2 22,7 

Maio 23,9 24,1 23,8 22,6 20,7 23,2 

Junho 21,3 21,72 23,1 20,9 18,7  

Julho 22,07 22,6 22,6 20,6 20,8  

Agosto 27,8 25,4 26,4 26,6 23,2  

Setembro 28,3 25,6 27,3 28,1 25,2  

Outubro 29,34 28,3 31,76 28,8 25,8  

Novembro 28,8 30,03 29,07 27,6 28,3  

Dezembro 30,54 31,03 29,4 29,5 24,8  

 
Tabela 3 - Valores da temperatura ambiental mínima em graus Celsius (ºC) 

Meses 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Janeiro 18,6 21,8 20,3 19,9 19,2 19,8 

Fevereiro 20,1 22,3 21,5 19,3 20,8 19,8 

Março 17,6 21,3 19,7 18,5 18 17,03 

Abril 16,6 19,1 17,8 17,3 18,4 13,2 

Maio 13,6 17,7 14,8 14,3 13,2 16,1 

Junho 13,7 16,1 14,3 12,8 9,7  

Julho 12,5 13,8 12,6 12,6 12,4  

Agosto 16,1 11,9 14,3 14,7 13,7  

Setembro 18,5 14,8 15,9 16,7 12,6  

Outubro 20,9 16,8 19,2 17,7 16,1  

Novembro 21,9 18,3 18,01 18,1 17,3  

Dezembro 23,5 19,6 19,3 19,1 18,7  

Total       

Fonte: SEAB (2017) 
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Em relação aos índices de temperatura, verificou-se que os meses de 

temperaturas mais baixas foram os meses de maio, junho, julho e agosto, entre os 

quais, o mês de julho se destacou como sendo o mais frio durante os períodos 

analisados (2012 a 2016), sendo este mês ainda o que se destaca pelo período mais 

suscetível a geadas na região de Ariranha do Ivaí. Já em relação às temperaturas 

máximas, os meses que se destacam com maiores temperaturas são os meses de 

dezembro, janeiro e fevereiro, sendo o mês de fevereiro o mês de maiores 

temperaturas. Esses índices mostram a importância dos dados de temperatura para 

o auxílio do produtor em sua produção, mostrando os meses propícios às geadas e 

os mais quentes. 

 

2.2.3 Atividades desenvolvidas no Município de Ariranha do Ivaí 

 

A economia do Município de Ariranha do Ivaí é praticamente ligada à 

agricultura, mesmo sendo de forma direta ou indireta. Grande parte das atividades 

agrícolas predominam o cultivo de lavouras anuais como soja e milho, as quais tem 

grande predominância na região, além da criação de gado de corte e gado leiteiro. 

A produção de leite é uma das principais fontes de renda de várias famílias no 

Município, devido ao grande número de propriedades de pequeno porte, as quais 

são compostas pela atividade de agricultura familiar. 

Abaixo na tabela 4 seguem as atividades desenvolvidas no Município. 

 
Tabela 4 – Atividades no Município de Ariranha do Ivaí, segundo o censo fornecido 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

Atividades econômicas  Estabelecimentos  Área (há) 

Lavoura temporária  284  8.930 

Horticultura e floricultura  -  - 

Lavoura permanente  17  136 

Pecuária e criação de outros 

animais 

 355  13.563 

Florestas plantadas  2  X 

Florestas nativas  1  - 

Pesca  -   

Fonte: IBGE-Censo Agropecuário, 2017. 

2.3 IDENTIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE 
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Aquisição da propriedade: Os lotes de terra 141-D, denominados de 

Chácara Bica D’água, possuem uma área de 29.181m² (sendo 2,91 hectares), 

localizados na estrada para Ivaiporã, a 2 km da sede no Município de Ariranha do 

Ivaí, com uma área de pastejo de um alqueire. É uma área constituída de dois lotes, 

sendo um de 24.200 metros e outro de 4.981 metros, constituindo uma área 

continua, sem separações, conforme evidenciado na figura 3 (CIDADE BRASIL, 

2017). 

 

Figura 3 – Fotografia via satélite da propriedade Chácara Bica D´agua, município de 

Ariranha do Ivaí, PR. 

 

 

Condições de acesso à propriedade: O acesso é fornecido pela Rodovia 

Estadual Nelson Petrassi de Ariranha do Ivaí. 

 Itinerário de acesso à propriedade: Saindo da Cidade de Ivaiporã, sentido à 

Manoel Ribas pela PR 466, encontra-se o trevo que dá acesso à Cidade de Ariranha 

do Ivaí, do qual a propriedade encontra-se a 12 km. Seguindo pela Rodovia, a 

propriedade se encontra a 1.000 metros após a passagem da ponte do Rio Azul, 

sendo o único curso d’água no trajeto até a propriedade, no qual a mesma fica do 

lado direito da Rodovia, ao final dos 1000 metros, conforme evidenciado na figura 

que segue (CIDADE BRASIL, 2017). 
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Figura 4 – Fotografia via satélite do acesso à propriedade Chácara Bica D´agua, 

município de Ariranha do Ivaí, PR. 

 

 

Atividades desenvolvidas na propriedade: A propriedade é destinada a 

pastagem, totalmente voltada para a atividade leiteira, na qual a área total é dividida 

em piquetes, para melhor aproveitamento dos animais. Além da pastagem, os 

animais recebem a complementação da silagem com fonte de alimentos, a qual é 

fornecida a cocho durante horários definidos pelo proprietário. A retirada do leite é 

feita no sistema mecanizado o qual consiste no uso da ordenhadeira, a mesma é 

manipulada pelas pessoas que estão desenvolvendo a atividade. 

Atividades das áreas vizinhas: As áreas de suas divisas são todas 

destinadas ao cultivo de soja, milho e trigo, sendo que de uma dessas áreas de 

cultivo de milho o Senhor Valdir faz compra anual de um alqueire, o qual é destinado 

a silagem para reforçar a alimentação de seus animais. 

Local de entrega e comercialização: O produtor faz a entrega de sua 

produção de leite para a CONFEPAR (Agroindustrial Cooperativa Central), que tem 

sua sede na Cidade de Londrina-PR. Um caminhão de tal empresa passa pela 

propriedade estudada e faz a coleta de seu produto diariamente, que é encaminhado 

para seu destino, com a finalidade de industrialização do produto in natura.  
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Assistência técnica: A propriedade é atendida pelo técnico da empresa 

CONFEPAR (Agroindustrial Cooperativa Central), a mesma que compra sua 

produção de leite. 

Recursos humanos: O proprietário não possui nenhum funcionário para as 

atividades desenvolvidas na propriedade, contando apenas com o auxílio do filho 

mais velho e da esposa Edna. 

Recursos financeiros: As atividades desenvolvidas na propriedade são 

conduzidas com recursos próprios e não conta com financiamentos, nem possui 

investimentos de valores altos na chácara. As compras de rações, medicamentos, e 

farelo de soja, que são produtos que auxiliam na produção da propriedade, são 

adquiridos na Cooperativa Agropecuária de Londrina (Cativa) ou na Cooperativa 

Agropecuária Mourãoense (Coamo). 

Recursos hídricos: A Chácara Bica D’água possui uma nascente de água na 

parte inferior da propriedade, muito abundante em água, sendo esta usada para 

suprir as necessidades dos animais. Essa nascente possui área de preservação 

permanente (APP) de acordo com lei 12.651/12, consoante representados nas 

figuras a baixo.  

 

Figura 5 – Caixa de armazenamento de água na Chácara Bica D’água 

 

Figura 6 – Nascente de água na Chácara Bica D’água 
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Figura 7 – Mata ciliar em volta da nascente na Chácara Bica D’água 
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Análise da água da nascente da propriedade: A água para análise foi 

retirada da nascente da propriedade. O intuito foi analisar a potabilidade da mesma.  

Para tal utilizou-se amostra de água não tratada, com uma apresentação de 100 ml 

e acondicionada em gelo reciclado até o laboratório. Com o resultado da análise 

pode-se verificar que a água encontrada na nascente da propriedade pode ser 

consumida por seres humanos, além dos animais, sem problema algum em questão 

da qualidade da água, visto que, o resultado do teste perante o laboratório foi 

satisfatório. 

 

Tabela 5 - Análise da água nascente na propriedade 

Dados da amostra Resultados 

Tipo de amostra Agua não tratada 

pH 6,5 

Turbidez 1,16uT 

Coliformes Totais Ausente 

Escherichia Coli Ausente 

Conclusão Satisfatória 

 

 

Máquinas, implementos e equipamentos: Como a propriedade não é muito 

extensa o produtor não possui muitos maquinários e implementos, pois vários dos 

serviços podem ser feitos manualmente. O produtor faz o uso de uma roçadeira, que 

facilita o trabalho de roçar os piquetes compostos pela pastagem nas épocas ideais. 

Em questão dos equipamentos o produtor possui resfriador, o qual é usado para 

armazenar a produção de leite até o momento de entrega ao laticínio, ordenhadeira 

usada para facilitar e agilizar o serviço de retirada de leite dos animais, eletrificador 

de cerca usado para passagem elétrica nos fios que fazem os fechamentos dos 

piquetes, e triturador usado para preparar os alimentos que serão dados aos 

animais. Os equipamentos serão relacionados na tabela 5, juntamente com seus 

valores e marcas. 
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Tabela 6 – Relação de equipamentos existentes na propriedade com seus valores e 

marcas respectivamente 

Descrição Marca Modelo Ano Valor (R$) 

     

Ordenhadeira Intermac V-500 2006 4.000,00 

Resfriador WestfaliaSurge  2006 7.000,00 

Triturador Nogueira _ 1980 10.000,00 

Carreta agrícola Triton 2t 1995 5.000,00 

Ensiladeira Nogueira JF-90 2004 7.000,00 

Eletrificador de 

cerca 

Cobra  2012 200,00 

Total    33.200,00 

 

Infraestrutura: A propriedade conta apenas com uma casa em alvenaria de 

90m², na qual residem o proprietário e sua família. Possui também um barracão de 

aproximadamente 100m², dividido em uma sala de ordenha de 30m², um espaço 

para o resfriador de leite de 20m², e ainda a parte constituinte da ordenha que é de 

50m², a qual é destina para outras atividades, como alimentação dos animais. Conta 

também com dois depósitos de silagem que são de 30m² cada, cercas de arame liso 

que contornam toda a propriedade de 29.181m², sendo dividida em 63 piquetes, 

destinados às vacas em lactação, novilhas e bezerros. 

Rebanho: A propriedade é composta por um plantel de animais sendo, 15 

vacas da raça holandesa e Jersey holandês, as quais são destinadas a atividade 

leiteira, também possui cinco novilhas e quatro bezerras, que dão sequência na 

atividade leiteira, pois as mesmas irão substituir as vacas mais velhas (tabela 6). 

Para o melhor desenvolvimento e qualidade de alimentação que irá gerar uma 

melhor produção, os animais são subdivididos em piquetes, levando-se em 

consideração para tanto, os animais em lactação, vacas secas, novilhas e bezerros 

(Tabela 8). Os animais são criados em um sistema de semi-confinamento, onde 

recebem ração e silagem todos os dias, fortalecendo a alimentação e contribuindo 

muito para a produção dos animais, sendo estes, alimentados de acordo com a sua 

resposta produtiva. A figura abaixo representa os animais da propriedade. 
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Figura 8 – Visualização parcial de vacas e novilhas da Chácara Bica D’água 

 

 

Figura 9 – Visualização parcial de vacas e novilhas da Chácara Bica D’água 
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Tabela 7 – Relação do rebanho com sua finalidade e valor 

Rebanho  Finalidade  Valor R$ 

15 Vacas  Leite  67.500,00 

5 novilhas  Reposição  12.500,00 

4 bezerras  Reposição  4.000,00 

Total    84.000,00 

 
 
Relevo da propriedade: Conforme o Sistema Brasileiro de Classificação de 

Solos (EMBRAPA) o revelo pode ser classificado das seguintes formas: plano, 

quando o relevo possui uma declividade de 0 a 3 %; suave ondulado, com a 

declividade de 3 a 8%; ondulado, com declividade de 8 a 20 %; fortemente 

ondulado, com declividade de 20 a 45 % e áreas de encosta; montanhoso, de 45 a 

75%; escarpado, sendo maior que 75% de declividade, como está sendo 

representado no gráfico a baixo. 

Na Chácara Bica D’água o relevo foi classificado como tipo 2 (suave 

ondulado), pois possui declividade de 7%, como é demostrado na figura abaixo, 

sendo um terreno que apresenta pouca suscetibilidade a erosão.  

 

Figura 10 – Representação da declividade existente na Chácara Bica D’água 
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2.3.1 Capacidade de Uso das Terras da Propriedade 

 

Perfil do solo: Levando em consideração as descrições apresentadas pelo 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 1999), com auxílio do 

manual de adubação e calagem para o Estado do Paraná, no qual foi feita a 

observação direta da trincheira, pode se dizer que a Chácara Bica D’água está 

localizada em uma área cujo o solo é Latossolo Roxo Distrófico, horizonte A 

moderado, e de textura argilosa. 

O levantamento de reconhecimento dos solos do Estado do Paraná 

(EMBRAPA, 1984) descreve que o Latossolo Roxo pertence à classe constituída por 

solos minerais, não hidromórficos, com horizonte B latossólico a partir de rochas 

eruptivas básicas. São de coloração arroxeada, muito profunda, porosa, muito 

friável, acentuadamente drenada, com argila de baixa capacidade de troca de 

cátions e elevados teores de sesquióxidos de ferro, alumínio e óxidos de titânio e 

manganês. A textura, tanto no horizonte A como no B, é muito argilosa, ocasionando 

um baixo gradiente textual.  

Capacidade de uso das terras: Como a propriedade apresenta um 

declividade de 7%, não possui solo arenoso e não se localiza em encostas, sendo 

assim o solo da propriedade foi classificado pertencente ao grupo A, ou seja, terras 

passiveis de utilização de culturas anuais, perenes, pastagens ou reflorestamento ou 

vida silvestre. 

Fertilidade do solo: A propriedade recebe assistência do técnico da empresa 

CONFEPAR, e este indica a análise de solo anualmente para ter um maior controle 

dos nutrientes que se encontram no solo, sendo que em possível desiquilíbrio 

nutricional, há a indicação da forma correta a se proceder para corrigir o problema. 

Como a propriedade não é muito grande foram retiradas oito amostras da 

propriedade inteira, a qual foi dividida em talhões homogêneos para uma melhor 

análise e precisão. Sendo assim, essas oito amostras foram coletadas de 20 a 40 

cm, misturadas em um recipiente plástico livre de qualquer fator que fosse possível 

alterar a análise, tornando-a composta, o que deu origem à análise que será 

representada nas tabelas 8 e 9. 
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Tabela 8 - Análise Química do solo da Chácara Bica D’Água 

Ph  (CaCl2)  5,1    

Acidez potencial  (H+Al)  3,1  Cmolcdm³  

Acidez total      Cmolcdm³  

Aluminio  (Al+++)  ALD  Cmolcdm³  

Cálcio  (Ca)  5,5  Cmolcdm³  

Magnesio  (Mg)  1,8  Cmolcdm³  

Fósforo  (P)    mgP dm³  

Potássio  (K)  0,65  Cmolcdm³  

Carbono  (C)  28,0  g dm³  

Matéria Orgânica  (Mo)  4,8  g dm³  

Soma de bases  (SB)  7,95  Cmolcdm³  

CTC  (pH 7,0)  11,05  Cmolcdm³  

Saturação de bases  (v%)  71,95  %  

 

 

 

 

Tabela 9 - Micronutrientes  

Enxofre (mg/dm3) 10,0  

Sódio (mg/dm3) 2,0  

Boro (mg/dm3) 0,3  

Ferro (mg/dm3) 65,5  

Manganês (mg/dm3) 18,0  

Cobre(mg/dm3) 3,5  

Zinco (mg/dm3) 5,5  

 

 

Juntamente com a análise química, foi realizada uma análise granulométrica, 

cujos dados estão sendo representados no gráfico abaixo: 
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Figura 11 – Gráfico de análise granulométrica da propriedade 

Areia Grossa

Areia fina

Argila
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Atividades agrícolas desenvolvida na propriedade: A Chácara Bica 

D’água, por ser uma propriedade de pequeno porte, não suporta desenvolver muitas 

atividades devido à falta de áreas para o cultivo. Além disso, muitos cultivos não são 

rentáveis, devido ao tamanho da área. 

A atividade leiteira ocupa praticamente os 100% da área total da propriedade, 

e é destinada a pastagem, que é composta pela gramínea Tifton do gênero Cynodon 

sp., híbrido estéril resultante do cruzamento da espécie Tifton, com a espécie 

Bermuda grass da África do Sul. A área é dividida em 63 piquetes, para a criação 

dos animais. Como a propriedade é de pequeno porte, o produtor optou pela compra 

da lavoura de milho da propriedade vizinha, para confecção da silagem que vai 

auxiliar na alimentação dos animais no decorrer do ano. 

O Senhor Valdir salienta que em sua situação fica mais viável a compra de 

uma lavoura de milho do que arrendar uma propriedade para a produção do milho 

para silagem. Ele ressalta que nos dias atuais o custo da produção de milho é muito 

elevada, bem como as rendas das propriedades, o que torna o custo de produção 

muito alto. Além disso, existe a preocupação de manejar a lavoura para que se 

tenha uma boa produção, com uso de herbicidas, fungicidas, inseticidas, etc. 

Outro fator levado em consideração são os riscos com intemperes climáticos, 

ou outros fatores que possam prejudicar a produção. Assim, o proprietário não tem 

preocupação com o manejo da cultura, este simplesmente compra a cultura no ponto 
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ideal para o processo de silagem. O manejo da cultura de milho já foi testado pelo 

Senhor Valdir, que por vários anos plantou milho para silagem em áreas arrendadas, 

e verificou que seu custo era muito maior. Este ainda conta com o auxílio da 

Prefeitura do Município que auxilia na confecção da silagem, pois fornece o 

equipamento para o corte do milho, fazendo com que o custo diminua um pouco, 

tendo em vista que o proprietário só paga o combustível gasto pelo maquinário 

durante a execução do serviço.  

Atividade leiteira: Para alimentação e suplementação do gado leiteiro 

(vacas, novilhas e bezerros), estes são criados no sistema de semi-confinamento em 

vários piquetes. 

Além do custo da silagem, o produtor ainda possui vários gastos com a 

compra de ração, sal mineral, produtos de limpeza para sala de ordenha, e 

medicamentos como vermífugos, remédios para mastite, carrapatos, e outras 

doenças que se manifestam no desenvolver das atividades. Ainda há gastos com 

gasolina para a roçada dos piquetes e corte da silagem, frete com transporte da 

silagem até o local de armazenamento, para tal é pago um caminhão todo ano, 

totalizando um custo anual de 630 reais, onde é cobrado 90 reais/hora, necessitando 

de 7 horas para completar o serviço, especificados na tabela abaixo. 

 

Tabela 10 – Custos com alimentação e suplementação do gado leiteiro 
Insumos e serviços Quantidade  Valor unitário (R$) Valor R$ 

Silagem  80.000  kg/ano  125/t 10.000,00 

Ração para as vacas  1460 kg/ano  0,90/kg 1.314,00 

Ração para Bezerros e 

Novilhas 

730 kg/ano  1,20/kg 876,00 

Sal mineral para vacas 720 kg/ano  3,33/kg 2.397,60 

Sal mineral para bezerros 

e novilhas  

360 kg/ano  3,33/kg 1.198,80 

Equipamentos de higiene -  1,50/dia 547,50 

Medicamentos  -  10,00/animal/mês  2.880,00 

Sêmen 3 doses/mês  - - 

Transporte -  90/hora 630,00 

TOTAL    118.015,10 
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Custos indiretos: Como a propriedade do Senhor Valdir é pequena, o 

mesmo não possui muitos maquinários ligados a produção leiteira. 

No estudo levou-se em consideração todos os custos que o produtor tem com 

manutenção, reposição de peças, assistência ligada a ordenha, resfriador de leite, 

melhorias da atividade leiteira e da propriedade. Outros fatores que foram levados 

em consideração, ligados a gastos indiretos foram a energia elétrica, que é muito 

usada devido aos equipamentos leiteiros e representa o maior gasto da energia 

devido ao uso desses equipamentos, e o Imposto Territorial Rural (ITR), que leva em 

consideração a área rural como um todo. 

 

Tabela 11 – Custos indiretos na propriedade 

Itens Valor anual (R$) 

Peças de reposição para cerca elétrica 

dos piquetes 

360,00 

 

Consertos e reparos da ordenha e 

resfriador 

500,00 

 

Energia elétrica 1.800,00 

Controle de insertos e roedores 150,00 

ITR 288,00 

Total 3.098,00,00 

 

 

Receita bruta da atividade leiteira: A Chácara Bica D’água apresenta uma 

produção diária de leite de 180 litros, os quais são comercializados em uma média 

de R$ 1,20 cada litro, girando em torno de R$ 216,00/dia (duzentos e dezesseis 

reais ao dia), sendo assim R$ 6.570,00/mês (seis mil quinhentos e setenta reais ao 

mês) e R$ 78.840,00/ano (setenta e oito mil oitocentos e quarenta reais ao ano). 

Segundo o produtor é descartada em média apenas uma vaca por ano, 

quando esta não gera mais lucratividade para a propriedade, devido a sua idade e 

vários períodos de lactação, sendo esse animal comercializado por 

aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais).  

A propriedade tem uma média muito boa em questão de natalidade, pois 

raramente perde-se um bezerro durante a gestação ou no parto. O produtor afirma 

que esse índice se dá pelo grande cuidado durante a gestação, sendo que devido ao 
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número pequeno de animais é mais fácil o controle. Além disso, a propriedade tem 

uma taxa de 40% de nascimentos de animas machos, os quais são doados para 

pessoas que tenham interesse, ao contrário do produtor.  

 

Tabela 12 – Lucratividade da propriedade 

Produto Produtividade  Preço de venda Receita Anual 

Leite 180 L/dia  1,20 78.840,00 

Novilhas 4/ano  2.500,00 10.000,00 

Vacas(Descarte) 1/ano  2.000,00 2.000,00 

     

Total    90.840,00 

 
 

Renda Anual: Levando-se em consideração a atividade leiteira da Chácara 

Bica D’água, que é a maior atividade e única, foi possível levantar que no ano de 

2016 a chácara obteve uma renda anual de R$ 90.840,00 (noventa mil oitocentos e 

quarenta reais). 

Depreciação: Depreciação segundo MARION (2005) é um custo não 

monetário para refletir a perda do valor de um bem com idade e uso. A depreciação 

vai representar o desgaste de equipamentos, maquinários ou instalações durante 

um período de vida útil, ou seja, sua desvalorização econômica em relação ao tempo 

de uso. Assim a depreciação consiste da perda de valor em função dos anos de 

trabalho ou uso. Dessa forma se um bem for pouco usado, o mesmo irá depreciar de 

acordo com os anos passados, caso for muito utilizado será depreciado de acordo 

com seu desgaste, além do objeto poder depreciar em questão de eventuais 

acidentes. Portanto, a depreciação representa a perda do valor do bem em decorrer 

das operações realizadas ao decorrer dos anos, assim buscou-se mostrar a 

depreciação dos equipamentos, máquinas e implementos agrícolas existentes na 

chácara Bica D’água. Foi desconsiderado a depreciação dos animais, pois as vacas 

secas são descartadas com o passar do tempo, e as novilhas tornam se vascas 

suprindo as  descartadas. Também foram desconsideradas as construções de 

madeira com mais de 20 anos de uso. 
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Tabela 13 - Depreciação 

Descrição Valor (R$) Depreciação 

anual (%) 

Depreciação 

anual (R$) 

Casa do proprietário 60.000,00 2% 1.200,00 

Sala de ordenha 10.000,00 2% 200,00 

Ordenhadeira 5.000,00 5% 250 

Resfriador 7.000,00 5% 350 

Carreta agrícola 5.000,00 5% 250 

Eletrificador de cerca 200,00 5% 10,00 

Ensiladeira 7.000,00 5% 350 

Triturador 6.000,00 5% 300 

Total 100.000,00  2.910,00 

  
 

Após o levantamento da propriedade foi possível analisar que a mesma 

possui um lucro anual de R$ 66.817,00 (sessenta e seis mil oitocentos e dezessete 

reais) tal valor, representado em meses é equivalente a R$ 5.568,08 (cinco mil 

quinhentos e sessenta e oito reais e oito centavos). Esse valor foi obtido levando-se 

em consideração os custos com a produção e depreciação que ocorrem na 

propriedade. 

Vale ressaltar que os animais de origem da propriedade, como vaca de 

descarte e novilhas, foram destinados todos para a venda, o que ajudou no aumento 

do faturamento da propriedade.  

 
 
3. DIAGNÓSTICO 

 

Após a análise dos dados e levantamento da atividade leiteira que se 

encontra na propriedade de estudo, foram observados alguns pontos positivos e 

outros negativos. Os pontos positivos auxiliam na produção e na lucratividade da 

propriedade, trazendo grandes benefícios ao produtor, por outro lado, os pontos 

negativos, que merecem maior atenção do produtor, pois precisam ser melhorados 

ou até extintos, se possível. 

A seguir serão representados os pontos positivos e os negativos encontrados 

na propriedade. 
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3.1 PONTOS POSITIVOS 

 

Nascente: A nascente da propriedade que além de fornecer água para os 

animais pode ser consumida pela família do produtor, pois após analises da água da 

propriedade verificou se que a mesma possui índices satisfatórios para o consumo 

humano.  

Controle de plantas invasoras: Como a propriedade é de pequeno porte o 

produtor consegue fazer o controle de plantas daninhas manualmente, sem o uso de 

agrotóxicos, o que ajuda no controle de plantas resistentes e colabora com a 

qualidade do meio ambiente. 

Produtor: O Senhor Valdir é um trabalhador muito preocupado com a 

qualidade do meio ambiente e com a nascente de água da sua propriedade, já que o 

mesmo restaurou a vegetação em torno da nascente, se enquadrando na lei 

12.651/12. 

Atividade leiteira: A atividade é desenvolvida no sistema de agricultura 

familiar, posto que, são os proprietários que trabalham em seu desenvolvimento. Tal 

fato agrega muito valor na produção, cuidados com animais, equipamentos, e 

qualidade de serviço, visto que os proprietários trabalham em uma atividade própria, 

na qual os seus esforços irão gerar lucratividade e rentabilidade para propriedade, 

assegura-se à família no campo uma atividade muito rentável se trabalhada de 

forma correta, aproveitando-se a propriedade da melhor forma possível. 

Localização: A propriedade fica localizada na Rodovia de acesso ao 

Município de Ariranha do Ivaí, a qual se encontra totalmente asfaltada até a entrada 

da propriedade, o que facilita o transporte da produção de leite e o serviço para o 

laticínio, tornando-a uma propriedade de interesse de qualquer empresa para a 

compra da produção, por gerar pouco custo às empresas de coleta de leite. Além 

disso a propriedade fica localizada em torno de 35 km da Cidade de Ivaiporã, a qual 

é um polo de referência na região, pois o produtor consegue fazer todas as suas 

aquisições mensais como compra de rações, medicamentos para os animais, 

insumos, e compras voltadas ao sustento de sua família em mercados, lojas de 

roupas, farmácias etc. A boa localização da propriedade, a torna consequentemente 

bem valorizada. 

Os proprietários: A família do Senhor Valdir é unida, sendo que os seus 

membros trabalham juntos e em prol da propriedade, visando o lucro e redução dos 
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custos com a produção. Há ainda grande interesse por parte de todos em melhorar a 

produção, para obtenção de maior lucro. 

O filho mais velho do proprietário, com incentivo deste, sempre busca 

entender da melhor maneira possível a forma de trabalho para desenvolver em sua 

propriedade. O trabalho de levantamento da propriedade foi solicitado pelo 

proprietário, que mostrou grande interesse em obter auxílio em sua produção, e 

melhorar os pontos negativos em sua propriedade. 

Manejo do rebanho: Por ser uma propriedade com uma área relativamente 

pequena, os animais que ali se encontram estão todos bem nutridos e apresentando 

uma boa produção. Os sistemas de piquetes da propriedade são extremamente 

eficientes na alimentação dos animais, sendo esta composta por silagem e ração, o 

que ajuda na nutrição. Nos períodos mais críticos da pastagem os animais recebem 

a silagem e uma determinada quantidade de ração para que não ocorra uma queda 

brusca na produção, podendo assim atrapalhar os recursos financeiros da família.  

Assistência técnica: O produtor conta com a assistência do técnico da 

própria empresa que faz a aquisição da sua produção, não tendo custo adicional por 

isso. Com a assistência, o produtor pode tirar todas suas dúvidas, mantém sua 

pastagem totalmente balanceada em questão de nutrição, bem como a qualidade 

sanitária de seu rebanho, etc. A presença regular do assistente técnico na 

propriedade é um dos fatores que contribuem para a boa produção na mesma, a 

qual é muito produtiva, principalmente quando comparada com outras propriedades 

maiores, que não possuem a mesma produção e ainda contam com uma maior 

estrutura.  

Declividade: A propriedade conta com um relevo bom, especialmente por ser 

área de pastagem, o que facilita os tratos culturais, o desenvolvimento dos animais, 

o manejo dos animais de piquete para piquete, e a chegada e saída da ordenha para 

a pastagem, sem que ocorra um estresse dos animais nesse manejo.  

Raça dos animais: A propriedade é composta por animais das raças 

holandesas e Jersey holandesas, que são raças de excelente produtividade de leite, 

além de suas crias terem grande valor comercial e interesse de compradores. Além 

da grande produtividade, são animais de fácil manejo e de temperamento tranquilo, 

o que facilita a atividade de produção.  

Manutenção e limpeza: Como a produção de leite é totalmente exigente 

quanto a qualidade do produto, a manutenção e a limpeza dos equipamentos devem 
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ser feitas da melhor forma possível. Os envolvidos nas atividades são extremamente 

cautelosos, principalmente com a higienização dos maquinários envolvidos na 

cadeia de produção do leite. O produtor ainda tem um cuidado muito grande com a 

higienização das tetas das vacas antes e depois da ordenha, para que não ocorram 

problemas com o leite ou problemas futuros como manifestação de doenças como a 

mastite. 

Tratos culturais: O produtor sempre tenta buscar as recomendações 

técnicas, para manter sempre sua pastagem bem nutrida, livre de doenças e pragas, 

fazer as roçadas da pastagem na época correta, manusear os tamanhos dos 

piquetes de acordo com a população de animais por piquete. A inseminação artificial 

feita com sêmen de animais de procedência e genética, uso de silagem e ração para 

suplementação animal, descarte de animais com idade avançada, e descarte de 

bezerros machos que não agregam valor econômico para a propriedade. 

Bem-estar animal: O produtor sempre leva em consideração o melhor 

manejo de seus animais, tentando diminuir o máximo possível o estresse destes, 

sendo que tal cuidado será facilmente recompensado na produção. Procura ainda 

manter os animais bem tratados e livres de patógenos e doenças. E ressalta que 

procura passar o máximo de carinho para os animais, pensando em seu melhor 

desempenho. 

Fertilidade de solo: O produtor sempre tenta fazer as análises de solo de 

acordo com a recomendação do técnico, uma vez que é uma propriedade pequena e 

a pastagem não pode sofrer por falta de nutrientes, ao contrário, deve sempre 

apresentar a maior qualidade possível, para que os animais não sofram com a falta 

da forrageira em períodos mais críticos no decorrer do ano. 

Pastagem: A forrageira que se encontra na propriedade é um híbrido do 

nome Tifton altamente produtivo, o qual foi recomendado pelo técnico que conhece 

muito bem a região e a adaptabilidade da forragem para aquele local. A forragem 

atende muito bem as necessidades dos animais e responde melhor ainda ao clima 

da região e às adubações usadas pelo produtor. 

Novilhas: As novilhas nascidas na propriedade são cuidadas e mantidas, em 

razão de que, são essas novilhas que irão substituir o plantel no futuro. Portanto, 

são bem alimentadas e cuidadas para que não seja necessária a compra de animais 

de fora.  
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Aquisição de nova área: O produtor tem interesse de fazer a compra de uma 

pequena chácara vizinha que totaliza um alqueire, o mesmo salientou que possui 

algumas economias, porém não são o suficiente para a aquisição. Seu pai possui o 

restante do dinheiro, que será passado para o mesmo para a compra do terreno. O 

Sr. Valdir ressalta que com mais esse lote de terra o mesmo não precisará mais 

fazer a compra de silagem, poderá planta sua própria lavoura de milho para silagem, 

além de que poderá aumentar o número de pastagem durante o inverno, e assim 

aumentará o número de animais da propriedade e sua produção. 

 

 

3.2.1 Pontos Negativos 

 

Tamanho da propriedade: Por ser uma propriedade de porte pequeno, o 

produtor precisa comprar sua produção de milho de outra propriedade, para 

confecção de silagem, que auxilia na alimentação dos animais. Devido ao tamanho 

da propriedade o mesmo não consegue conciliar a pastagem com o plantio de milho. 

Veranicos e geadas: A propriedade é totalmente voltada a atividade leiteira, 

sendo esse fator totalmente ligado a produtividade da propriedade. A chácara se 

encontra em uma região muito propícia a geadas em períodos de inverno, isto  faz 

com que se diminua a disponibilidade matéria verde para os animais. Outro fator que 

afeta as pastagens é a falta de chuvas, em alguns períodos, que não são de muita 

ocorrência na região, porém quando acontece é um fator muito determinante na 

produção.  

Irrigação: A ausência de um sistema de irrigação faz muita falta na 

propriedade, posto que com esse sistema a produção poderia ser elevada, devido as 

condições favoráveis que a irrigação traz para a pastagem.  

Animais: Em função da propriedade possuir um número pequeno de animais, 

a mesma deveria investir somente em animais de boa produção, mantendo um 

padrão produtivo, no qual os animais de menor produção seriam descartados e 

substituídos por outros animais de maior produção, aumentando assim o rendimento 

na mesma área.  

Sala de ordenha: A sala de ordenha deveria ser reformada totalmente, pois a 

que existe na propriedade é muito rústica, e não traz benefícios aos animais e ao 

produtor na hora da ordenha. Com uma sala de ordenha mais moderna, várias 
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vantagens seriam agregados a produção, facilitando a limpeza e o controle de 

patógenos.  

Silagem: Como o produtor faz a compra de lavouras de milho para a 

confecção da silagem, o mesmo poderia aumentar o tamanho de seus silos para 

armazenar uma maior quantidade do produto, quando o preço do milho estiver em 

baixa, como se encontra esse ano. Assim o mesmo iria conseguir diminuir um pouco 

mais seu custo de produção, e por vezes evitar a compra quando o produto estiver 

mais caro.  

Balanceamento: Percebe-se a ausência do balanceamento correto da 

alimentação dos animais, desse modo, muitas vezes os suplementos como a 

silagem e a ração são dados de forma incorretas, alimentando os animais 

erroneamente.  

Tempo: Eventualmente os animais não passam o tempo correto nos 

piquetes, ficam por mais ou menos tempo que o ideal. 

Calçamento dos carreadores: Os carreadores pelo quais os animais 

trafegam, não são todos calçados com pedra irregular, o que dificultam o manejo dos 

mesmos, e aumentam a proliferação de doenças.  

 

 

4 PLANEJAMENTO 

 

Após os levantamentos feitos sobre a Chácara Bica D’água, foram levantados 

pontos positivos e negativos, os quais podem ser levados em consideração para a 

melhoria da propriedade e de seus proprietários. Esse planejamento da propriedade 

é de extrema importância para uma maior produção e qualidade dos produtos 

produzidos na mesma, sempre levando em consideração a viabilidade econômica, 

pois alguns desses planejamentos possuem um custo inicial elevado, porém essas 

melhorias irão incrementar a produção da propriedade, aumentando sua renda 

bruta, e a lucratividade, auxiliando assim no pagamento dos investimentos. 

Todos os planejamentos feitos para a propriedade foram baseados nos 

pontos negativos e pensando no futuro da mesma, aonde o produtor demostrou o 

grande interesse em aumentar sua produção com inovações tecnológicas, aquisição 

de animais e futuramente a compra de um lote de terra vizinha de sua chácara.  
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 Foram considerados alguns fatores para o melhoramento da propriedade 

como: o uso de irrigação, calçamento nos carreadores onde trafegam os animais 

com pedra irregular, planejamento de uma nova sala de ordenha com a troca de 

alguns equipamentos, sala de espera, uso de sêmen sexado, e reutilização da água 

da chuva.  

 

4.1 SALA DE ORDENHA  

 

As salas de ordenhas são instalações mais fechadas, sendo que nesse 

trabalho será adotado o sistema em fosso (Espinha de Peixe).  

A sala de ordenha da Chácara Bica D’água, possui vários quesitos a serem 

melhorados. Portanto, para um melhoramento da propriedade, dos animais e da vida 

do produtor, foi elaborado o planejamento de uma nova sala de ordenha, para a alta 

qualidade no serviço da propriedade. Assim uma nova sala de ordenha na 

propriedade vai trazer vários benefícios, contribuindo muito para a produtividade e 

qualidade do produto produzido no local. Com o dimensionamento da sala de 

ordenha, também será projetada uma sala de espera de acordo com todas as 

necessidades do produtor e dos animais.  

 A sala de ordenha da Chácara Bica D’água não possui o fosso para ordenha, 

o que dificulta a vida do produtor, pois este tem que trabalhar agachado, o que 

prejudica sua saúde, além de não contar com uma estrutura azulejada, o que por 

sua vez dificulta a limpeza da sala. Com esse dimensionamento a nova estrutura vai 

conter todos os quesitos necessários para seu melhor funcionamento, contribuindo 

muito com limpeza, qualidade de serviço e bem-estar animal.  

 A figura abaixo mostra a planta baixa da nova sala de ordenha, a qual foi 

projetada com todos os critérios necessários para um bom funcionamento, levando 

em conta todos os fatores de produção, limpeza, bem-estar animal e facilidade de 

operação.  

 

 

 

 

Figura 12 – Planta baixa da sala de ordenha 
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O projeto da nova sala de ordenha possui um custo inicial elevado, porém, 

para uma propriedade que objetiva se manter no ramo de produção de leite esta 

deve se adaptar com estruturas adequadas ao exercício de sua função. A nova sala 

de ordenha foi projetada com todas as estruturas ideais para a boa produção de leite 

e bem-estar dos trabalhadores e animais que ocuparão aquele ambiente pelo menos 

duas vezes ao dia, nos momentos de ordenha das vacas. 

O projeto possui uma estrutura maior que a necessidade atual da 

propriedade, isso foi feito pensando no futuro da propriedade, a qual a expectativa 

do produtor é o aumento da produção e no número de animais, assim esse projeto 

não precisa de alterações com mudanças de produção.  

Abaixo será representada a tabela com os custos de implantação da sala de 

ordenha levando em consideração todos os materiais e maquinários utilizados para 

a realização da obra. 

 

 

 

 
Tabela 14 - Custo do projeto da sala de ordenha 
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Descrição Unidade Quantidade Valor 

Unitário R$ 

Total R$ 

Concreto 20mpa M³ 10 245,00 2.245,00 

Lajota 6 furos Milheiro 1 321,00 321,00 

Cimento Sc de 50kg 10 22,40 224,00 

Cal virgem Sc de 20kg 7 7,70 53,90 

Areia Lavada M³ 2 99,90 199,80 

Pilares de estrutura 

metálica 

Metros 32 131,25 4.200,00 

Treliças Metálicas Unidade 4 1.100,00 4.400,00 

Telha zincada M² 90 24,00 2.160,00 

Revestimento cerâmico M² 17 12,91 219,40 

Mão de obra Dias 15 200,00 6.000,00 

Maquinários de 

terraplanagem 

Horas 3 180,00 540,00 

Estruturas metálicas 

usadas na sala de 

ordenha (completa) 

unidade 1 5.200,00 5.200,00 

Total    25.763,10 

 
 
Sala de espera: A Sala de espera é um local que será projetado junto com a 

sala de ordenha, e que servirá para agrupar os animais antes de serem ordenhados. 

A sala de espera deve conter bebedouro para suprir a necessidades dos animais em 

relação à hidratação. Além disso, para que a sala de espera seja aprimorada, é 

possível a construção de lava-pés, ou seja, pedilúvios contendo soluções 

preventivas e curativas de casco, tronco de vacinação por cabeça, balança e 

embarcadouro. 

A sala de espera como todas as partes envolvidas no processo de produção, 

deve ser tomada de vários cuidados na hora de sua formulação, tais como, 

pavimentar o piso com material não escorregadio, o declive não pode ser inferior a 

2% para facilitar o escoamento de água e dejetos, facilitando assim a limpeza do 

local, garantir sombreamento e ventilação adequada enquanto ocorre a espera da 
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ordenha, o tempo de espera não deve ultrapassar 60 minutos, evitando dessa forma 

o estresse do animal.  

 

4.2 Reaproveitamento da água da chuva 

  

Como a propriedade se encontra em uma região com regime normal de 

chuvas durante o decorrer do ano, seria interessante ao produtor reutilizar a água da 

chuva para desenvolver várias atividades na propriedade como limpezas da sala de 

ordenha e outras funções que não necessite de água tratada. 

A reutilização da água da chuva não trata apenas de uma economia no custo 

de produção da propriedade, mas é também uma forma de contribuir com o meio 

ambiente, tendo em vista que a estrutura para montagem não possui um custo 

elevado, e auxiliaria o produtor de forma positiva, aliviando os custos e ajudando na 

limpeza do ambiente de trabalho. 

Tendo em vista que no projeto foi realizado um dimensionamento de uma 

nova sala de ordenha, já se aproveitou para que fosse elaborado um sistema de 

captação de água da chuva para auxiliar na limpeza da sala de ordenha. Com uma 

pesquisa a campo feita na propriedade durante as ordenhas, se constatou que é 

gasto em média com a limpeza da sala de ordenha e seus equipamentos uma média 

de 400 litros de água por dia, sendo esse valor dividido em duas ordenhas, assim, 

200 litros de água por ordenha. 

Com o valor supramencionado de média foi realizado um projeto com a 

capacidade de armazenamento de 2.800 litros, onde essa água será coletada pelas 

calhas da sala de ordenha, que são protegidas por grelhas que evitam a entrada de 

sujeira nas calhas, assim, a água passará das calhas para os canos de PVC, os 

quais levarão a água até o local de armazenamento, que será uma cisterna 

enterrada no solo com uma bomba no seu interior, sendo que esta bombeará a água 

para a mangueira para que possa ser feita a lavagem da sala de ordenha. 

O armazenamento da cisterna durará aproximadamente 07 dias, sem 

reposição de água, e levando em consideração o histórico de pluviosidade da região 

serão poucas semanas no ano em que poderá faltar água na cisterna devido à falta 

de chuva. Ainda assim, nos meses mais deficientes de chuva, a média semanal 

ainda seria quase suficiente para suprir o abastecimento da cisterna.  
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Esse projeto é um sistema de fácil implantação, com um custo relativamente 

baixo, quando comparado com a sua grande usabilidade. Essa reutilização da água 

ajudará muito na limpeza da sala de ordenha e contribuirá muito com o meio 

ambiente, ainda mais sabendo que essa água após utilizada, será armazenada na 

esterqueira junto com os dejetos acumulados durante as limpezas, para uma 

aplicação na pastagem, colaborando com a manutenção da fertilidade da pastagem.  

Abaixo encontra-se exposta uma imagem que representa como ficará o 

projeto da reutilização da água da chuva, acoplado junto a nova sala de ordenha. 

 

Figura 13 - Esquema de captação da água da chuva 
 

 

 

Para a montagem da captação da água da chuva, será gasto um valor inicial 

de R$ 2.251,00 (dois mil e duzentos e cinquenta e um reais), o gasto maior será 

para a aquisição da cisterna, que por ser composta de um material de alta 

durabilidade e de grande capacidade de armazenamento, possui um preço mais 

elevado, encarecendo um pouco o orçamento. 
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A tabela abaixo irá esboçar os preços dos materiais que serão utilizados para 

o execução do projeto. 

 

Tabela 15 – Preços dos materiais para concretização do projeto 

Descrição Unidade Quantidade Valor 

Unitário R$ 

Total R$ 

Cano PVC 100mm metros 16 6,75 108,00 

Cisterna Pc 1 1200,00 1.200,00 

Bomba 

submersível 

Pc 1 339,00 339,00 

Grelha und 1 100,00 100,00 

Calha Metros 17 22,00 374,00 

Filtro und 1 130,00 130,00 

Total    2.251,00 

 

4.3 Aquisição de Animais 

 

           Como na propriedade será implantado um sistema de irrigação, isso auxiliará 

o produtor em maiores produções de matéria seca, visto que, o mesmo poderá optar 

pela aquisição de mais alguns animais para complementar sua produção que além 

de ajudar em aumento de renda, também auxiliará no pagamento do financiamento 

da irrigação. 

A aquisição de animais será de interesse para o produtor quando o sistema 

de irrigação estiver em perfeito funcionamento e gerando uma boa quantidade de 

matéria seca, a qual poderá alimentar todos os animais de forma correta, sem faltas. 

Para que o produtor possa comprar mais alguns animais, pode solicitar um 

financiamento junto ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar 

(Pronaf). Com esse projeto de compra, o produtor poderá fazer a aquisição de pelo 

menos mais três animais, dado que a propriedade possui quinze animais em 

lactação, sendo que tal aquisição irá computar em um aumento de produtividade. 

Assim, o produtor poderá optar pela compra de animas da raça holandesa ou Jersey 

Holanda, que são raças já existentes na propriedade.  
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Para o financiamento desses animais, o programa libera até R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) por matriz em produção, sendo esse valor de grande interesse 

para a compra de animais de boa qualidade genética e produção, que são fatores de 

relevância para a propriedade.  

Os animais eventualmente adquiridos produzirão em média no mínimo 15 

litros/dia, considerando serem bem alimentados e providos de todos os cuidados 

sanitários obrigatórios, pois sendo animais de boa genética, com uma boa 

alimentação, logo, corresponderão com uma boa produção.  

Segundo o site da Embrapa “Gado de Leite”, em texto publicado por 

MARTINS et. al. (2017), animais apurados nas raças, tem uma lactação normal de 

305 dias, levando em conta o período seco dos animais que é de 60 dias. Isso faz 

com que animais tenham uma boa produção de leite durante o ano. 

Outro fator de extrema importância relacionado à compra dos animais, e que 

irá gerar lucro para a propriedade, serão os animais provenientes da reprodução, 

que podem substituir o plantel futuramente, ou podem ser destinados para a venda, 

vez que animais em perfeitas condições de saúde, nutrição e qualidade genética em 

dez anos podem gerar 12 bezerros, sendo essa a média ideal para propriedades 

leiteiras (MARTINS et. al., 2017). 

Já a propriedade de estudo possui uma média considerada boa, pois em 

média ocorrem de 8 a 9 partos durante os 10 anos produtivos, levando em 

consideração a média de lactação das raças escolhidas para a propriedade.  

 

Tabela 16 – Produção esperada no decorrer dos dez anos 

Quantidade de 

animais 

Produtividade 

média diária 

(levando em 

consideração a 

média das raças) 

Produtividade 

anual 

esperada 

(considerando 

305 dias de 

lactação) 

Media de venda da 

produção 

(levando em 

consideração a média 

paga a propriedade) 

1,20R$/litro 

3 15litros/dia 13.725litros/ano 16.470,00R$ 

Projeto de investimento Pronaf 
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Para o projeto da sala de ordenha, reutilização da água da chuva e aquisição 

de animais, foi elaborado um projeto de financiamento único, juntando todos os 

valores a serem gastos com as melhorias e aquisições. Para esse financiamento o 

total orçado foi de R$ 40.014,10 (quarenta mil e quatorze reais e dez centavos), o 

qual foi realizado em um prazo de 120 meses, sendo 20 parcelas que serão pagas 

de forma semestral com uma taxa de juros de 5,50 % aa. As parcelas serão pagas 

nos meses de novembro e maio, começado no mês de novembro de 2018, e assim 

sucessivamente até o término do financiamento que se encerra em maio de 2028. 

A tabela abaixo representa o financiamento com seus valores de parcelas, 

taxas de juros, parcelas com juros já embutidos, total de juros, total do valor a ser 

financiado, bem como a diferença entre o valor total e o valor financiado, sendo que 

o projeto completo de financiamento será demonstrado nos Anexos B e C. 

 

Tabela 17 – Demonstração do financiamento 

Parcelas Total das 
parcelas em 

R$ 

Data de 
vencimento 
das parcelas 

Juros do 
financiamento 

Parcelas 
com os 
juros R$ 

1 2.000,71 Novembro 
2018 

 

5,50 % aa 3.101,10 

2 2.000,71 Maio 2019 
 

5,50 % aa 3.101,10 

3 2.000,71 Novembro 
2019 

 

5,50 % aa 2.991.35 

4 2.000,71 Maio 2019 
 

5,50 % aa 2.991,35 

5 2.000,71 Novembro 
2020 

 

5,50 % aa 2.881,02 

6 2.000,71 Maio 2021 
 

5,50 % aa 2.881,02 

7 2.000,71 Novembro 
2021 

 

5,50 % aa 2.770,89 

8 2.000,71 Maio 2022 
 

5,50 % aa 2.770,89 

9 2.000,71 Novembro 
2022 

 

5,50 % aa 2.660,94 

Parcelas Total das 
parcelas em 

R$ 

Data de 
vencimento 
das parcelas 

 

Juros do 
financiamento 

Parcelas 
com os 
juros R$ 



43 

 

10 2.000,71 Maio 2023 
 

5,50 % aa 2.660,94 

11 2.000,71 Novembro 
2023 

 

5,50 % aa 2.550,90 

12 2.000,71 Maio 2024 
 

5,50 % aa 2.550,90 

13 2.000,71 Novembro 
2024 

 

5,50 % aa 2.440,86 

14 2.000,71 Maio 2025 
 

5,50 % aa 2.440,86 

15 2.000,71 Novembro 
2025 

 

5,50 % aa 2.330,92 

16 2.000,71 Maio 2026 
 

5,50 % aa 2.330,92 

17 2.000,71 Novembro 
2026 

 

5,50 % aa 2.220,79 

18 2.000,71 Maio 2027 
 

5,50 % aa 2.220,79 

19 2.000,71 Novembro 
2027 

 

5,50 % aa 2.110,75 

20 2.000,71 Maio 2028 
 

5,50 % aa 2.110,75 

Total R$ - - 
 

- 52.119,04 

Total do 
financiamento 

R$ 

- - 
 

- 40.014,10 

Total de juros 
R$ 

- - 
 

- 12.014,94 

 
 

4.4 Calçamento dos carreadores dos animais 

 

Na Chácara Bica D’água os animais são expostos em piquetes, sendo que 

estes são responsáveis por manter o tráfego dos animais diariamente em um 

caminho principal que os leva para a sala de ordenha. Esse trajeto é repetido pelos 

animais duas vezes ao dia, devido às duas ordenhas que o produtor realiza. 

Portanto, foi planejado o calçamento para tais trajetos, pois devido ao tráfego 

intenso o caminho principal fica todo deformado, dificultado o caminhar dos animais, 
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além de proliferação de doença como a mastite e problemas de casco devido ao 

grande acumulo de lama no decorrer do percurso. 

O calçamento pode ser feito com pedras irregulares, que tem alta duração e 

custo relativamente baixo, e caso ocorra uma mudança do trajeto futuramente essas 

pedras podem ser retiradas e utilizadas e outros lugares. O calçamento é uma forma 

muito efetiva de controle de doenças, além de colaborar com o tráfego dos animais, 

diminuindo seu estresse com o deslocamento irregular do terreno, além disso, o 

custo inicial é baixo, facilitado a execução do projeto.  

Para o calçamento dos carreadores o produtor somente terá o gasto com a 

mão de obra para quebra das pedras, pois o mesmo possui um local para fazer a 

retirada dessas pedras e o transporte das pedras já quebradas até a propriedade. 

Para o assentamento das pedras o produtor pode fazer com a ajuda de seu filho,  

economizando, assim, com mão de obra. Na propriedade serão calçados dois 

carreadores principais totalizado 600m², totalizando um custo aproximado de R$ 

1.000,00 (Mil reais). 

 

4.5 Uso de Sêmen Sexado 

 

O sêmen sexado traduz-se, na concepção de (THEDY, 2010), na utilização de 

sêmen separado por sexo em população com cromossomos X (fêmea) e Y (mancho) 

aonde são separados por um aparelho denominado citômero de fluxo, o qual separa 

os cromossomos pelo seu peso, sabendo que o cromossomo Y é o mais pesado. 

Como na Chácara Bica D’água o intuito é a produção de matrizes para a 

reposição e produção de leite, é interessante para o produtor inseminar seus animais 

com o sêmen feminino, para que não ocorra o nascimento de animais machos na 

propriedade, pois não existe interesse nenhum em sua criação. 

Com o uso do sêmen sexado a probabilidade de nascimento de animais do 

sexo feminino é muito alta, além de contribuir para um melhoramento genético do 

rebanho, pois o sêmen escolhido será de animais de alta genética voltada à 

produção de leite. Contudo a taxa de prenhes obtida com sêmen sexado ainda é 

menor que a do convencional, portanto seu manuseio deve conter um maior 

cuidado, para que se possa efetivar a inseminação. Atualmente a dose de sêmen 

sexado possui um valor comercial relativamente mais alto que o comum, pois sua 
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probabilidade de nascimento de animais da raça escolhida é muito grande, sendo 

essa uma tecnologia que viabiliza a produção tornando o rebanho mais homogêneo 

e apurado em genética, auxiliando na produção e na rentabilidade da propriedade. 

Portanto, o sêmen sexado, na área de criação de gado leiteiro é um fator de 

grande importância para o melhoramento genético do rebanho e aumento do índice 

de nascimento de animais do sexo feminino, que são os de grande interesse para a 

propriedade e seus produtores.  

 

Tabela 18 - Demonstração mensal de uso de sêmen sexado 

Preço das doses 

em R$ 

Quantidade de 

doses por mês 

(média) 

Total em R$ por 

mês 

Total em R$ gasto 

Por ano 

98,00 3 294,00 3.528,00 

 
 

4.6 Irrigação 

 

Esse modelo de irrigação utilizado para o planejamento é um sistema 

composto por dispositivos denominados aspersores, aonde a pressão necessária 

para o fracionamento da água é obtida com a utilização de conjuntos de 

motobombas, entre a captação e a áreas irrigadas. Não existe um modelo de 

irrigação perfeita, existe um método que se adapta melhor a cada tipo de condição 

de solo, topografia e cultura a ser irrigada. 

A irrigação vai distribuir a água de forma homogênea sobre a pastagem, a 

qual irá suprir as necessidades da forrageira em momentos de estresse hídrico ou 

não, pois a forragem é um dos principais alimentos oferecidos aos animais, sendo 

ela um dos mais importantes fatores de produção, portanto, sua manutenção de 

qualidade é imprescindível no ciclo produtivo.  

A irrigação na pastagem da Chácara Bica D’água pode ser considerada um 

dos mais complexos planejamentos do trabalho, devido sua dificuldade de 

montagem e seu alto custo de implantação. Contudo, a irrigação é um fator 

primordial na propriedade em estudo, devido a várias circunstâncias encontradas 

durante o desenvolvimento do planejamento da propriedade. O seu alto custo inicial 

acaba se recuperando no decorrer dos anos, pois uma irrigação bem dimensionada 
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e aplicada da forma correta traz grandes retornos produtivos, ainda mais quando 

falamos de pastagens para pecuária leiteira, a qual é extremamente importante na 

alimentação dos animais, em razão de que é a pastagem em conjunto com outras 

formas de alimentos responsáveis pela boa produção dos animais. 

Dentre as vantagens do uso da irrigação em pastagens destaca-se a redução 

dos efeitos da estacionalidade na produção de forragem e da ampliação da 

possibilidade de prover forragem aos animais por um período mais longo do ano, 

dependendo da temperatura e da luminosidade. A irrigação será usada conforme a 

falta de chuva, sendo que em média a irrigação funciona de 4 a 6 meses em 

momentos aleatórios, vez que só irá irrigar quando ocorrer a falta de água na 

pastagem.  

Além disso, a irrigação da pastagem contribui para reduzir a quantidade de 

volumosos e concentrados na dieta dos animais e intensifica a produção de leite por 

área, melhorando o desempenho produtivo e reprodutivo do rebanho.  

Resultados positivos em pesquisas cientificas na atividade leiteira foram 

encontrados por Lugão et al. (2008), trabalhando com adubação de pastagens em 

sistemas intensificados nas pequenas propriedades do Noroeste do Paraná, em 

pastagens adubadas com 300kg de N/ha/ano e manejadas com 95% de 

interceptação luminosa, onde obtiveram produção de forragem de até 4.200kg de 

MS por ha por ciclo de pastejo, permitindo taxas de lotação de até 9 U.A./ha com 

produções que chegaram a 16.923kg de leite por ha/ano com a utilização 

suplementar de concentrado. 

Portanto, a técnica de irrigar a pastagem possibilita uma melhoria na 

qualidade da forragem e consequentemente um aumento na produção de matéria 

seca por área, assim podem conceder um acréscimo de animais na área, 

aumentado a taxa de lotação, e auxiliando em índices satisfatórios de lucratividade, 

tornando a produção competitiva no setor do agronegócio.  

 Na sequência do trabalho será representado o planejamento da irrigação na 

área da propriedade, aonde foi feito o dimensionamento da irrigação na área real 

que será implantada no projeto. O Dimensionamento mostrará como a área ficará 

constituída com a irrigação, apresentando os tipos de encanamentos que serão 

usados conforme seu diâmetro, além de dimensionar a posição dos aspersores e a 

quantidade que será utilizada.  
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O orçamento da irrigação obteve um custo final de R$ 15.389,35 (quinze mil 

trezentos e oitenta e nove reais  e trinta e cinco centavos), sendo que foi levado em 

consideração o uso de materiais provindos da propriedade, como o uso de madeira 

para o suporte dos aspersores. Como o produtor possui linhas de crédito para 

financiamento, foi indicado ao mesmo um financiamento de investimento pelo 

Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf).  

As características gerais da irrigação que será utilizada possuirá uma pressão 

de 30m.c.a/ 3bar/ 3kgf, tendo uma vazão de 810 litros de água por hora, sendo 

usado o espaçamento de 18x18m. Uma irrigação como essa em média gastará 300 

reais por mês de energia.  

 

Figura 14 - Esquema de dimensionamento da irrigação 

 
 
 
 
 

Tabela 19 - Custo detalhado do projeto de irrigação 
Descrição  Quantidade Valor unitário  Total em R$ 
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Tubo DN 35 70 12,00 840,00 

Tubo DN 25 130 10,00 1300,00 

Aspersor  63 28,00 1764,00 

Tubo DN 50  42 19,80 831,60 

Tubo DN 50 PN 80  2 22,00 44,00 

Registro esfera 25 mm  18 9,00 162,00 

Joelho 25 mm  50 1,50 75,00 

Tee 25 mm  50 1,50 75,00 

Tee 35x25mm 13 4,00 52,00 

Adaptador 25x3/4” 63 1,50 94,50 

Redução 35x 25 mm  18 5,00 90,00 

Tee 50 mm 9 8,00 72,00 

Adaptador longo 50 x 11/2” 5 5,00 25,00 

Luva RR 11/2” 5 6,00 30,00 

Bucha de redução 11/2” x 1” 5 5,00 25,00 

Válvula de ar 1 ” 5 29,00 145,00 

Tee 50 x 35 mm  9 9,00 81,00 

Tee 35 mm 20 7,00 140,00 

Registro esfera 35 mm 10 12,00 120,00 

Redução 50 x 35 mm  3 4,00 12,00 

Curva 35 mm x 90° 2 6,00 12,00 

Motobomba    

3 cv trifásica  1 2.200,00 2.200,00 

Sucção    

Nipel 1” 1 10,00 10,00 

União 1” 1 32,00 32,00 

Luva excêntrica 2” x 1” 1 70,00 70,00 

Adaptador niple simples 2” 2 20,00 40,00 

Abraçadeira 2” 2 7,00 14,00 

Mangote 2” 8 22,00 176,00 

Valvula sucção 2” docol  1 120,00 120,00 

Tela 50% 0,75 5,00 3,75 

Recalque     

Curva rosca dupla 1” x 11/2” 1 72,00 72,00 

União Tupy 11/2” 1 55,00 55,00 

Descrição  Quantidade Valor unitário  Total em R$ 
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Nipel tupy 11/2” 3 15,00 45,00 

Tee 11/2” x 1” tupy  1 42,00 42,00 

Bucha 1” x 3/8” 1 7,00 7,00 

Bucha 3/8” x ¼” 1 4,00 4,00 

Manometro  1 55,00 55,00 

Registro de gaveta 11/2” docol  1 75,00 75,00 

Adaptador longo 50 x 11/2”  1 5,00 5,00 

Curva 50 x 90° 2 8,00 16,00 

Valvula retenção docol 2” 1 150,00 150,00 

Adaptador curto 2”x 50 mm 2 4,00 8,00 

Horas máquina  1300 2 2.600,00 

Mão de obra  2 1.800,00 3.600,00 

  Total em R$ 15.389,35 

 
 
Viabilidade da irrigação: Como o projeto de irrigação possui um custo inicial 

elevado é necessário mostrar ao produtor que esse investimento é um fator de 

extrema importância para sua propriedade, devido suas condições e suas formas de 

produção, aonde esse valor pode ser pago com o retorno da própria irrigação que irá 

aumentar satisfatoriamente o teor de matéria seca das pastagens, sendo que isso 

refletirá em um aumento de produção dos animais. 

Para a montagem da irrigação foi feita uma pesquisa em três diferentes 

propriedades de municípios vizinhos que ficam próximos a propriedade de estudo, 

que já possuem a irrigação montada e em pleno funcionamento, sendo as condições 

dessas propriedades muito semelhantes à da Chácara Bica D’água, como as 

pastagens, modelo de irrigação, tamanho da área irrigada e animais. 

Fora levantado alguns dados com esses três diferentes produtores, como o 

aumento de produção após a instalação da irrigação, rentabilidade econômica e 

expectativas após a montagem. Com essa pesquisa se verificou que em média 

houve um aumento de 2,5 litros/animal/dia, aonde os três produtores inquiridos 

disseram que a implantação da irrigação se paga com a maior produção dos 

animais, além de poder aumentar o número de animais por hectare o que ajuda 

ainda mais no aumento de produção. 

Com isso foi possível fazer uma estimativa de produção após a implantação 

da irrigação, levando em consideração a média atual da propriedade mais o 
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incremento da irrigação que será de 2,5 litros por animal. Para isso foi considerado a 

quantidade de 15 animais em lactação o qual é a quantidade de animais existentes 

na propriedade, sendo que essa estimativa não levou em conta a capacidade de 

aumento de animais na área, pois a irrigação vai permitir que o produtor aumente 

seu número de animais devido a sua maior disponibilidade de pastagem. A tabela 

abaixo representara essa estimativa para o próximo ano, levando em consideração o 

preço pago médio do litro de leite R$ 1,20 (um real e vinte centavos). 

  

Tabela 20 - Produtividade esperada com a implantação da irrigação  

 Quanti-

dade de 

animais 

Média de 

produção 

esperada 

por 

animal em 

litros 

Quanti- 

dade de 

litros por 

dia 

Quantida-

de de 

litros no 

mês 

Quantida- 

de de 

litros no 

ano 

Quanti-

dade 

em 

reais 

por 

ano 

Com 

irrigação 

15 14,5 217,5 6.554,79 78.657,5 R$ 

94.389,

00 

Sem 

irrigação 

15 12 180 5.575 65.700 R$ 

78.840,

00 

Diferença 

entre os 

sistemas 

- - 35,5 979,79 12.954,5 R$ 

15.549,

00 

 

Após essa análise feita sobre a produtividade esperada, conseguiu observa 

que a produção que tinha uma média de 180 litros por dia passara a ser de 217,5 

litros por dia, sendo que esse valor convertido em reais até o final do ano é 

equivalente a 94.389,00 (noventa e quatro mil trezentos e oitenta e nove reais) onde 

o sistema sem a irrigação tem um valor de 78.840,00(setenta e oito mil oitocentos e 

quarenta) por ano. Portanto, a diferença de produção esperada com a irrigação, 

equivale a um aumento de 12.945,50 litros no ano que convertido em reais é 

equivalente a R$ 15.549,00 (quinze mil quinhentos e quarenta e nove reais). Em 
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vista disso, pode se concluir que a irrigação se paga com a própria produtividade 

dentro de um ano.  

Projeto de investimento Pronaf: Para execução da obra de irrigação foi 

elaborado um projeto de investimento que tem a finalidade de aquisição de materiais 

e mão de obra para irrigação de 2 hectares de pastagens, na propriedade do Senhor 

Valdir Ferreiro Maximiano, onde o total do orçado foi de R$ 15.389,85 (quinze mil 

trezentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), em um prazo de 120 

meses dividido em 20 parcelas semestrais com uma taxa de juros de 2,50% aa, no 

qual as parcelas serão pagas nos meses de novembro e maio, começando no mês 

de novembro de 2018, assim sucessivamente até o término do financiamento que se 

encerra em maio de 2028.  

 

Tabela 21 - Demonstração do financiamento da irrigação 

Parcelas Total das 
parcelas 
em R$ 

Data de 
vencimento 
das parcelas 

Juros do 
financiamento 

Parcelas 
com os 
juros R$ 

1 769,49 Novembro 
2018 

 

2,50%aa 961,86 

2 769,49 Maio 2019 
 

2,50%aa 961,86 

3 769,49 Novembro 
2019 

 

2,50%aa 942,62 

4 769,49 Maio 2019 
 

2,50%aa 942,62 

5 769,49 Novembro 
2020 

 

2,50%aa 923,39 

6 769,49 Maio 2021 
 

2,50%aa 923,39 

7 769,49 Novembro 
2021 

 

2,50%aa 904,15 

8 769,49 Maio 2022 
 

2,50%aa 904,15 

9 769,49 Novembro 
2022 

 

2,50%aa 884,91 

10 769,49 Maio 2023 
 

2,50%aa 884,91 

11 769,49 Novembro 
2023 

 

2,50%aa 865,67 

12 769,49 Maio 2024 
 

2,50%aa 865,67 

Parcelas Total das Data de Juros do Parcelas 
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parcelas 
em R$ 

vencimento 
das parcelas 

 

financiamento com os 
juros R$ 

13 769,49 Novembro 
2024 

 

2,50%aa 846,44 

14 769,49 Maio 2025 
 

2,50%aa 846,44 

15 769,49 Novembro 
2025 

 

2,50%aa 827,20 

16 769,49 Maio 2026 
 

2,50%aa 827,20 

17 769,49 Novembro 
2026 

 

2,50%aa 807,96 

18 769,49 Maio 2027 
 

2,50%aa 807,96 

19 769,49 Novembro 
2027 

 

2,50%aa 788.69 

20 769,49 Maio 2028 
 

2,50%aa 788,69 

Total - - 
 

- 17.505,78 

Total do 
financiamento 

- - 
 

- 15.389,85 

Total de juros - - 
 

- 2.115.93 

 
 Como foi demonstrado na tabela acima o financiamento para a irrigação 

possui uma taxa de juros muito atrativa para o produtor, visto que, as parcelas são 

pequenas com um prazo longo para seu pagamento. Com essa forma de pagamento 

o produtor vai pagar as parcelas a cada seis meses o que não vai pesar em seu 

orçamento. 

 

4.7 Esterqueira 

 

A Chácara Bica D’água não possui nenhuma forma de armazenamento ou 

tratamento de resíduos dos animais, portanto, seria interessante para a propriedade 

o planejamento de uma esterqueira para o armazenamento e reutilização dos 

dejetos dos animais, que são liberados durantes as ordenhas, que ocorrem duas 

vezes ao dia. 

O planejamento da esterqueira é uma forma barata e muito eficiente para 

armazenar os dejetos dos animais, pois a mesma evita que os dejetos percorram ou 
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lixiviem pelo solo, podendo assim serem carreados para cursos d’água superficiais 

ou subterrâneos, causando danos ao ambiente, além de evitar a proliferação de 

moscas e o mau cheiro, que ocorrem devido ao acúmulo dos dejetos de forma 

indevida. 

A esterqueira é um método barato e eficiente quando se diz respeito ao 

controle de poluição, e possibilita o seu aproveitamento como fertilizante na 

pastagem, além do fato de que seu período de fermentação destrói a maioria das 

sementes de pragas e germes causadores de doenças, ajudando no controle 

sanitário da propriedade e dos animais.  

Como na propriedade será realizado o planejamento de uma nova sala de 

ordenha, seria muito interessante para a propriedade implantar esse sistema de 

esterqueira. O sistema auxiliará em um maior reaproveitamento dos dejetos, pois 

durante a alimentação com ração e silagem, os animais não absorvem todos os 

nutrientes que estão presentes na alimentação, e esses nutrientes serão eliminados 

nas fezes dos animais, os quais serão de extrema importância para a manutenção 

da fertilidade do solo, sempre completando a adubação de acordo com as análises 

de solo, com ajuda de adubos minerais. O uso dos dejetos terá um auxilio muito 

interessante no apoio a fertilidade da pastagem da propriedade.  

O local para a construção da esterqueira é de extrema relevância, pois a 

mesma deve ficar no mínimo 50 metros da sala de ordenha e a 200 metros da 

residência para evitar transtornos com o mau cheiro e a proliferação de moscas. 

Além desses quesitos, o declive da sala de ordenha para o depósito deve ser maior 

que 2% para facilitar a translocação dos dejetos pelo cano da sala de ordenha até o 

depósito, sabendo que os dejetos serão levados durante as limpezas que são feitas 

durante as duas ordenhas diárias, e durante dias de chuva.  

A esterqueira possui uma forma de montagem muito simples, a mesma é 

dimensionada de acordo com a quantidade de animais. Como a propriedade tem um 

intuito de aumentar sua capacidade de animais, a esterqueira será dimensionada 

considerando 100litros/animal/dia, incluindo dejetos como fezes, urina e água 

(BANET, 2017). 

Esse dimensionamento vai suprir uma necessidade maior que a encontrada 

na propriedade nos dias atuais, isso ajudará no futuro para que não precise de 

mudança com o aumento de animas. A esterqueira será dimensionada com 25m³ o 
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qual terá uma capacidade de 250 mil litros de chorume, sendo que esse líquido será 

jogado sobre a pastagem conforme suas necessidades. 

Para a distribuição do chorume na pastagem o produtor precisará de um trator 

com o tanque acoplado que fará a distribuição uniforme na área. Como o mesmo 

não possui nenhum dos dois equipamentos será utilizado o equipamento da 

prefeitura do município aonde se encontra a propriedade, pois a mesma já presta 

esse tipo de serviço para as pequenas propriedades do município. O produtor 

somente terá custo com o óleo diesel do maquinário, que será de custo muito baixo 

devido ao tamanho do terreno de pastagem que será aplicado o chorume. Para a 

aplicação deve haver alguns cuidados como: evitar que escorra o excesso do 

chorume, evitar o trabalho com solo saturado que dificulta a infiltração do esterco, 

tomar cuidado com erosões. Esses são alguns fatores que podem prejudicar a 

aplicação.  

Para a montagem da esterqueira o produtor irá ter um gasto inicial de R$ 

4.150,00 (quatro mil cento e cinquenta reais), sendo que o custo maior da 

implantação será gasto com a lona que reveste o buraco de armazenamento, essa 

lona é uma matéria especial chamado de geomembrana de alta resistência, 

impermeável e alta durabilidade. A tabela abaixo irá mostrar detalhadamente os 

custos para essa instalação.  

 

Tabela 22 – Custo do projeto da esterqueira 

Descrição 
Unidade Quantidade Valor Unitário  R$ Total R$ 

Lona de 

geomembrana 

Metros 250 12,00 3.000,00 

Maquinário para 

escavação 

Horas 5 180,00 900,00 

Tubo de PVC 100mm Metros 12 5,85 70,00 

Registro de 

contenção 

Peça 1 180,00 180,00 

Total    4.150,00 
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Abaixo segue uma foto de uma esterqueira semelhante a qual foi projetada e 

apresentada como base para a propriedade, sendo suas dimensões e capacidade 

idênticas a do projeto.  

 

Figura 15 - Amostra da esterqueira 

 
 

Tabela 23 - Total de gastos com as melhorias e infraestrutura  
Infraestrura e melhorias Custo total da operação em R$ 

Sala de ordenha com sala de espera 25.763,10 

Reaproveitamento da agua da chuva 2.251,00 

Calçamentos de carreadores principais 1000,00 

Uso de sêmen sexado 294,00/mês 

Irrigação 15.389,35 

Aquisição de novos animais 12.000,00 

Esterqueira 4.150,00 

Total 60.847,45 

 
Conclusão dos Projetos: Para os planejamentos como a irrigação e sala de 

ordenha e aquisição de animais foram feitos projetos de financiamento, mostrando 
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as formas de financiamentos, taxa de juros e quantidades de parcelas a serem 

pagas. Esses projetos mostram ao produtor formas de financiamento que auxiliam o 

mesmo na aquisição de melhorias e benfeitorias para sua propriedade, tudo isso 

voltado para uma maior produção e rentabilidade da propriedade, gerando 

futuramente mais lucro para o produtor, fazendo com que esses métodos de 

melhoramento se paguem ao decorrer do tempo com o próprio incremento da 

produtividade.  

Todas essas formas de planejamentos serão feitas progressivamente com o 

passar do tempo, pois esses melhoramentos terão um custo inicial elevado de 

implantação, e, contudo, o produtor irá necessitar de financiamentos para executar 

esses melhoramentos, dado que, todos eles buscam um aumento de produção e 

incremento na renda financeira da propriedade. Todos os investimentos serão de 

extrema importância, pois serão pagos com a própria produtividade que os mesmos 

irão proporcionar para a propriedade.  

Vale ressaltar que todos os projetos de financiamentos feitos para execução 

dos planejamentos foram aprovados pelo banco, tendo em vista que todos foram 

considerados viáveis, além de serem aprovados também pelo produtor, que possuirá 

condições necessárias para o pagamento das parcelas dos financiamentos.   

 

5 CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos com esse estudo observaram a realidade da 

propriedade rural do município de Ariranha do Ivaí, localizado no noroeste do Estado 

do Paraná, onde foi relevado os fatores que interferem na produção e produtividade 

da propriedade, consequentemente afetando a rentabilidade econômica da mesma.  

Com esse trabalho foi possível unir o conhecimento acadêmico adquirido 

durante o período de graduação e a parte prática em uma propriedade rural, assim, 

contribuindo com conhecimentos que serão requeridos na carreira de agrônomo. 

De forma geral, foi possível concluir que as análises e levantamentos feitos da 

propriedade se tornaram informações úteis para o planejamento estratégico e 

tomadas de decisões na propriedade rural objeto do estudo, trazendo grandes 

benefícios tanto para a propriedade quanto para o autor deste levantamento, tendo 

em vista o aprendizado adquirido durante toda a execução do trabalho.  
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Anexo A – Planta baixa e cortes 
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Anexo B – Projeto de investimento Pronaf – Aquisição de Materiais e Mão de 
Obra para Sala de Ordenha e sistema da reutilização da água da chuva e 

aquisição de matrizes com aptidão leiteira 
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Anexo C – Projeto de investimento Pronaf – Aquisição de Materiais e Mão de 
Obra para Irrigação de 2 há de pastagem 
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