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RESUMO 

 Com o consumo de carne bovina em constante crescimento no Brasil, a 

visão que se pode ter é o acréscimo do rebanho no país. Para isso ocorrer, os 

pecuaristas devem realizar investimentos em suas propriedades para atender o 

mercado consumidor. Com isso, eles devem estar atentos no momento em que 

podem investir para que não seja um investimento que não dê lucro. Dessa 

maneira, o presente trabalho foi realizado com o intuito de melhorar as 

condições dos animais e renda do pecuarista, onde foi realizado um 

levantamento, diagnóstico e planejamento da Fazenda RS, localizada no 

município de Paraíso do Norte, no noroeste do estado do Paraná, na qual toda 

a atividade é toda voltada para a bovinocultura de corte. Esse trabalho visou 

identificar a condução da atividade pecuária na propriedade, analisar a cadeia 

produtiva e os fatores que podem influenciar na bovinocultura de corte, 

conhecendo o sistema de produção e as formas de trabalho que são adotadas 

na propriedade, também desenvolvendo o conhecimento prático e de campo, 

avaliando as receitas, a rentabilidade e os custos de produção, sugerindo 

assim algumas possíveis melhorias na propriedade, onde as mesmas  

possibilitariam  um aumento do rebanho e melhor alimentação para os animais, 

pensando sempre em uma maior rentabilidade econômica para o proprietário.  

Palavras-chaves: Bovinocultura de corte; Pecuarista; Cadeia produtiva. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Segundo a EMBRAPA (2017), o Brasil atualmente é um dos principais 

países na produção e comércio de carne bovina no mundo, reflexo de um ótimo 

processo de desenvolvimento que elevou não somente a produtividade como 

também a qualidade do produto brasileiro, aumentando assim sua 

competitividade e abrindo novos mercados. No ano de 2015 o Brasil tinha o 

maior rebanho bovino, com aproximadamente 209 milhões de cabeças, e era o 

segundo maior consumidor com 38,6 kg/habitante/ano, também, o segundo 

maior exportador com 1,9 milhões toneladas de carne bovina do mundo. A 

exportação de carne bovina representa 3% das exportações brasileiras e um 

faturamento de 6 bilhões de reais, e isso representa uma grande parte do PIB 

brasileiro com aproximadamente 6%, ou 30% do PIB do Agronegócio, com um 

movimento superior a 400 bilhões de reais, que aumentou em quase 45% nos 

últimos 5 anos. 

A bovinocultura de corte é uma atividade de muita importância para o 

Brasil, que conta com o maior rebanho comercial do mundo. Entretanto, os 

sistemas de criação predominantes são caracterizados por baixos índices 

zootécnicos, em consequência da precária nutrição, dos problemas sanitários, 

do manejo ineficiente e do baixo potencial genético dos animais (UNEB, 2005). 

Localizado na região noroeste do estado do Paraná, Paraíso do Norte, 

assim como algumas cidades daquela região possui terras com bons níveis de 

fertilidade. Segundo IBGE (2010) Paraíso do Norte possui 11.781 habitantes, 

com uma área territorial de 204,565 Km2, altitude média de 500 metros e sua 

topografia está entre plana e ligeiramente ondulada. A alta fertilidade do seu 

solo é propícia para a atividade agrícola e pecuária, principais práticas 

econômicas do local. Atualmente, as principais atividades econômicas de 

Paraíso do Norte são a agricultura de cana-de-açúcar e a pecuária bovina.  

A bovinocultura de corte é desenvolvida em todos os Estados e 

ecossistemas do Brasil, com grande variedade, expressa na densidade dos 

bovinos nas diferentes regiões, nas taxas de crescimento dos rebanhos e nos 

sistemas de produção praticados (EMBRAPA, 2005). Além disso, o município 
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também conta com algumas propriedades que cultivam commodites brasileiras, 

como soja e milho, que são culturas essenciais para o desenvolvimento 

nacional. A principal leguminosa comercializada pelo Brasil, é a soja, fonte de 

alimentos para o homem e animais, matéria-prima para produção de 

cosméticos, produtos farmacêuticos, adesivos, fibras e também tem feito parte 

dos biocombustíveis (MISSÃO, 2006). Por sua vez, o milho, com adequação, o 

seu cultivo vai desde climas tropicais, subtropicais à climas temperados. Pode 

ser utilizado na alimentação humana e animal, pois possui elevados níveis 

nutricionais (CRUZ, 2006). 

De acordo com Sette (1999), a propriedade rural faz parte do sistema 

agroindustrial, localizando-se entre o mercado de insumos e o processamento, 

distribuição e comercialização. Todos os segmentos desta cadeia produtiva 

visam o consumidor final, que muda constantemente seus hábitos de consumo 

e aumenta sua exigência quanto à qualidade dos produtos adquiridos. Fatores 

econômicos, políticos, legais, sociais, naturais, competitivos e tecnológicos 

ajudam a aumentar esta complexidade. Silva (2007), lembra que cada 

propriedade rural apresenta características específicas, com isso, o 

administrador rural deve utilizar métodos para aumentar a competitividade do 

empreendimento, tal qual exige habilidades técnicas, conceituais e humanas. 

A partir dessas informações, pode-se afirmar que a bovinocultura e as 

culturas de soja e milho têm extrema importância no desenvolvimento do país, 

assim tornando-se indispensável a orientação aos produtores sobre tais 

culturas. Com base neste contexto, o trabalho realizado na forma de 

levantamento, diagnóstico e planejamento em uma propriedade rural, que está 

localizada na região Noroeste do Paraná, no território que abrange a cidade de 

Paraíso do Norte, teve como finalidade mostrar ao produtor rural um 

planejamento das atividades que são realizadas na propriedade para que a 

relação custo/benefício seja satisfatória, e que se possa obter uma redução dos 

custos e consequentemente com maior lucratividade.   
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2. LEVANTAMENTO 

 

2.1. O Município de Paraíso do Norte 

  

 Segundo dados obtidos pela Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte, 

em 1943 iniciou-se a demarcação dos lotes, através da Companhia de 

Melhoramentos do Norte do Paraná, ocorrendo grande procura por 

colonizadores de várias partes do país. A partir de 1950, Leôncio de Oliveira 

Cunha, que até então era funcionário do governo estadual, deixou o seu cargo 

e passou a colonizar por conta própria. Em 12 de março de 1950, foi fundado 

Paraíso do Norte, com a inauguração da primeira escolinha, a qual nomearam 

Manuel Ribas. As terras pertenciam ao município e comarca de Mandaguari, 

mas passou a ser distrito de Paranavaí, quando este foi elevado a município.              

No dia 2 de dezembro de 1954 Paraíso do Norte foi elevado à categoria 

de Município. No dia 27 de novembro de 1955 foi instalada a primeira câmara 

de vereadores, e Pedro Stocchero como primeiro prefeito, que venceu as 

eleições contra José Furtado Rezende (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

PARAÍSO DO NORTE, 2018).  

 

2.2. Dados Sócio - Econômico  

 

 Através dos dados da Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte, obteve-

se informações de que o município, território destacado em vermelho na figura 

1, localiza-se na região Noroeste do Paraná, no sul do Brasil, com latitude 23º 

16' 51" S e longitude 52º 36' 08" W, com altitude aproximada de 372m. Estando 

à margem direita do Rio Ivaí, Paraíso do Norte faz divisa com 7 municípios: 

Norte com Nova Aliança do Ivaí, Sul com Rondon, São Manuel do Paraná e 

Guaporema, Leste com Tamboara e São Carlos do Ivaí, Oeste com Mirador, 

como se destaca na figura 2. Paraíso do Norte fica a uma distância de 508 km 

da capital Curitiba, e conta com uma área territorial de 205 km2, com uma 

população de aproximadamente 13.345 habitantes. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B4ncio_de_Oliveira_Cunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Le%C3%B4ncio_de_Oliveira_Cunha
https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_Dezembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1954
https://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_Novembro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1955
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Figura 1-  Mapa do Estado do Paraná com identificação do território do 
município de Paraíso do Norte. 

Fonte: Adaptação Wikipedia (2017). 
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Figura 2- Território do Município de Paraíso do Norte. 
Fonte: Adaptação do Google Maps (2018). 

 

    

 O município de Paraiso do Norte é conhecido por grandes empresas 

geradoras de empregos para a população, tais como uma empresa que produz 

bicarbonato de sódio através de gás carbônico, com outra empresa no abate 

de frango, conta também com uma cooperativa de cana-de-açúcar, que por sua 

vez tem suas instalações no município de São Carlos do Ivaí, mas sua sede, 

pátio para máquinas e implementos, juntamente com toda sua parte 

administrativa ficam no município de Paraíso do Norte, gerando muitos 

empregos para os munícipes; e conta também  com duas fábricas de 

confecções (IBGE, 2016). 

 Segundo dados do IBGE (2010), em Paraíso do Norte existem 3.727 

domicílios na zona urbana e 297 domicílios na zona rural. Possui 482 

estabelecimentos agropecuários e uma área de 18.201 ha.  



18 
 

 O município possui grande parte de sua área voltada para atividades 

agrícolas, sendo elas: lavouras temporárias ocupando uma área de 11.562 ha, 

sendo divididos em 261 propriedades; pecuária e criação de outros animais 

com uma área de 6.278 ha, divididos em 169 propriedades; lavouras 

permanentes com área de 260 ha, sendo dividido em 33 propriedades; 

produção florestal de florestas plantadas com área de 50 ha, divididos em 3 

propriedades; horticultura e floricultura com uma área de 39 ha, divididos em 13 

propriedades (IPARDES, 2012). 

 As atividades econômicas se destacam no município de Paraiso do 

Norte e dentre as lavouras temporárias se sobressaem a cana-de-açúcar com 

uma área colhida de 8.057 ha, produzindo 576.332 toneladas e com 

rendimento médio de 71.532 kg/ha. A soja com área colhida de 3.595 ha, 

produzindo 10.156 toneladas e com rendimento médio de 2.825 kg/ha, seguida 

do milho que tem uma área colhida de 2.377 ha, com uma produção de 9.053 

toneladas e rendimento médio de 3.809 kg/ha; a mandioca conta com uma 

área colhida de 83 ha, com produção de 2.445 toneladas e rendimento médio 

de 29.458 kg/ha. Vale destacar também como cultura permanente, a laranja, 

que se destaca entre outras, com uma área colhida de 60 ha, produção de 

2.400 toneladas e rendimento médio de 40.000 kg/ha (IPARDES, 2016). 

 O município apresenta uma área de 6.278 ha, divididos em 169 

estabelecimentos para a pecuária e criação de outros animais, e se destaca o 

rebanho de bovinos com aproximadamente 7.022 animais (IPARDES, 2016). 
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2.3. Condições Climáticas da região de Paraíso do Norte 

 

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 & 

HORN, 1980). Segundo Köppen e IAPAR, o estado do Paraná pode 

primeiramente ser dividido em dois tipos climáticos, sendo Cfa e Cfb. 

Cfa - Clima subtropical; temperatura média no mês mais frio do ano,  

inferior a 18ºC (mesotérmico), com temperatura média no mês mais quente do 

ano,  acima de 22ºC, com verões quentes, geadas pouco frequentes e 

tendência de concentração das chuvas nos meses de verão, contudo sem 

estação seca definida. 

Cfb - Clima temperado propriamente dito; temperatura média no mês 

mais frio do ano, abaixo de 18ºC (mesotérmico), com verões frescos, 

temperatura média no mês mais quente do ano, abaixo de 22ºC e sem estação 

seca definida. Classificação climática representada na pela Figura 3: 
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Figura 3- Representação da classificação de Köppen no Estado do Paraná. 
Fonte: Iapar (2017). 

. 

  

 No município de Paraíso do Norte, o clima quente e temperado, com 

uma boa pluviosidade ao longo do ano, mesmo no mês mais seco do ano 

apresenta uma boa quantidade de chuvas. A classificação do clima do 

município de Paraíso do Norte é Cfa (clima subtropical úmido com verão 

quente), segundo a classificação de Köppen e Geiger (IAPAR, 2017). 

 

2.3.1. Precipitação e Temperatura 

 

 

 Devido ao município de Paraíso do Norte não possuir uma estação 

climatológica para a descrição das medidas pluviométricas e de precipitação, 

foram utilizado os dados da estação climatológica do IAPAR localizada no 

município de Paranavaí-PR. A temperatura média na região do município é de 
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21.4ºC, e tem uma pluviosidade média anual de  1306mm, sendo o mês de 

agosto o mês mais seco e com 53mm de precipitação, e o mês de outubro teve 

a maior precipitação com 158mm, assim foi o mês com maior precipitação. A 

temperatura média mais quente do ano foi registrada no mês de fevereiro com 

24.8ºC, e no mês de julho foi registrado a temperatura mais baixa do ano, que 

chegou a 10.6ºC, representando assim o clima e precipitação a Figura 4, 

temperatura Figura 5 e a tabela climática a Figura 6. 

 

Figura 4- Representação do gráfico do clima e precipitação do ano de 2017, no 
município de Paraíso do Norte-PR. 
Fonte: IAPAR (2017). 

 

 



22 
 

 

Figura 5- Representação do gráfico de temperatura do ano de 2017, no 
município de Paraíso do Norte-PR. 
Fonte: IAPAR (2017). 

 

 

 

Figura 6- Representação da tabela climática do ano de 2017, no município de 
Paraíso do Norte-PR. 
Fonte: IAPAR (2017). 
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2.4. Dados do Pecuarista 

 

 O pecuarista e dono da propriedade tem 45 anos, brasileiro, casado; o 

casal tem dois filhos, uma filha de 20 anos e um filho de 17 anos. Ele reside 

juntamente com sua esposa e o filho mais novo em uma residência no centro 

do município de Paraíso do Norte, a aproximadamente três quilômetros de sua 

propriedade, e sua filha estuda e reside no município de Maringá. 

 O proprietário fez a aquisição da propriedade no final de 2012, quando 

toda a propriedade era inteiramente voltada para o cultivo de cana-de-açúcar, 

desde então ele veio transformando e melhorando a propriedade para a 

pecuária. No ano de 2013 acabou o contrato de arrendamento da cana-de-

açúcar, então foi realizado o plantio de soja e depois da soja foi convertida para 

a pastagem.  

 

2.4.1. Grau de satisfação com a atividade e perspectivas para o futuro 

 

O proprietário afirma que está satisfeito com o que faz, apesar da 

pastagem não estar de acordo com o esperado e a seca que atingiu a região 

não colaborar com a atividade, e se diz satisfeito e confiante para os próximos 

anos.  

Com relação ao futuro da pecuária, o pecuarista disse que pretende 

continuar “com firmeza e os pés no chão nesse ramo”, pois ele se sente muito 

bem realizado e gratificado pelas atividades realizadas na sua propriedade. O 

pecuarista também enfatizou que espera aprimorar ainda mais sua propriedade 

com a melhoria da pastagem e aquisição de novas tecnologias para elevar 

ainda mais a qualidade de seus animais. 

  

2.5. Rotas de acesso 

  

 Tendo como ponto de partida para o  destino, a Unicesumar, no 

município de Maringá-PR, segue pela BR 376, sentido a Paranavaí, até o 

município de Presidente Castelo Branco-PR, onde muda de rota e segue com 

destino ao município de São Carlos do Ivaí-PR, pela PR 498, em seguida 

segue pela PR 559 até o município de Paraíso do Norte, totalizando 97km, 

como mostra a figura 7. 
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Figura 7- Rota de acesso do município de Maringá a Paraíso do Norte-PR. 
Fonte: Adaptação do Waze (2018). 

 

 Após o município de Paraíso do Norte-PR, segue caminho sentido à 

Paranavaí, aonde chegará a um trevo que fica a aproximadamente 3 km do 

centro do município, no trevo fica a entrada principal da propriedade, 

totalizando 100 km, a Figura 8, mostra o trajeto do município de Paraíso do 

Norte-PR até a entrada da propriedade, e a Figura 9 mostra o acesso à 

propriedade.  



25 
 

 

Figura 8- Itinerário de acesso do município de Paraíso do Norte até a Fazenda 
RS. 
Fonte: Adaptação do Google Maps (2018). 
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Figura 9- Itinerário de acesso à propriedade Fazenda RS. 
Fonte: Adaptação do Google Maps (2018). 

 

 

2.6. Descrição da Propriedade  

 

 A propriedade é destinada à pastagem, sendo voltada totalmente para a 

atividade de cria, recria e engorda de bovinos; a qual sua área total é dividida 

em piquetes para se obter um melhor aproveitamento da pastagem pelos 

animais, que também recebem um complemento proteinado como fonte de 

alimentos, sendo uma mistura entre farelo de soja, farelo de milho, ureia, sal 

branco e sal 130, que são misturados na própria propriedade, e servido nos 

cochos de cada piquete durante horários definidos pelo proprietário.  

 A Fazenda RS tem uma área de 317.02 ha, na qual conta com 66.5 ha 

de Área de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal, estando, portanto 

dentro da Lei 12.651 de 25/05/2012, o novo Código Florestal. A pastagem é 

dividida em uma pequena parte de capim MG5 (Brachiaria brizantha Hochst 

Stapf vr. MG-5, Vitória), outra pequena parte em capim Ruziziensis ( Brachiaria 
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ruziziensis Germain et Evrard), e a maior parte da pastagem em capim Piatã 

(Brachiaria brizantha c.v brs piatã). A propriedade conta com 353 bovinos, 

sendo 210 vacas nelores, 50 novilhas, 90 bezerros e 3 touros Aberdeen Angus, 

estes que são utilizados para o cruzamento com as vacas nelores. Segundo o 

Portal Agropecuário (2011), quando se faz o cruzamento de uma vaca Nelore 

com touro Angus, o vigor híbrido se manifesta em máxima intensidade, porque 

se trata de  duas raças puras diferentes e distantes geneticamente. O resultado 

é a geração de descendentes com capacidade de produção até 25% superior à 

média dos seus pais (EMBRAPA, GADO DE CORTE, 2014). 

 Nas propriedades vizinhas da Fazenda RS se cultiva cana-de-açúcar em 

um dos lados, do outro lado se faz divisa com a Vila Rural Ouro Verde de 

Paraíso do Norte por toda sua extensão lateral, já o fundo da propriedade se dá 

com o Rio Suruquá, e o outro lado da propriedade faz divisa com propriedades 

onde é cultivada a cana-de-açúcar.   

 
 

2.7. Benfeitorias 
 

 A propriedade possui um barracão de 200 m2 que é utilizado para a 

armazenagem de alguns implementos, um outro barracão novo de 70 m2 para a 

armazenagem de outros implementos e máquinas, uma tulha de 60 m2 para 

armazenagem de insumos, uma casa de 100 m2 para o funcionário e sua 

esposa. A propriedade possui também um salão de 100 m2 para eventos 

familiares, além de possuir uma casa de 120 m2 do proprietário da Fazenda RS 

e uma mangueira de 500 m2 para trato dos animais. Todas as benfeitorias 

encontram-se em ótimas condições de conservação, muitas delas não 

necessitam de nenhum tipo de conserto pois são benfeitorias novas, (Figura 

10). 
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Figura 10- Benfeitorias instaladas na propriedade Fazenda RS. A- Casa do 
proprietário da fazenda. B- Salão para eventos familiares. C- Casa do funcionário. D- 
E- Barracão de máquinas e implementos. F- Tulha para insumos. G- Mangueira. 
Fonte: O autor (2019). 
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2.8. Máquinas 
 

 O proprietário possui dois tratores destinados aos serviços gerais da 

propriedade e uma camionete Toyota Hilux para sua locomoção e alguns 

serviços na fazenda. As especificações das máquinas podem ser analisadas de 

acordo com o Quadro 1 e a Figura 11. 

Quadro 1 - Relação de Máquinas 

Marca Modelo Tração Potência Ano de 
Fabricação 

Valor 
Estimado 
R$ 

Estado de 
Conservação  

Trator 
Case 
 
 
Trator 
Massey 
Ferguson  
 
Toyota  
Hilux 

80  
Farmall 
 
 
292 
Turbo 
 
 
3.0 CD 
 

4 x 4 
 
 
 
4 x 4 
 
 
 
4 x 4 

78 cv 
 
 
 
105 cv 
 
 
 
160 cv 

2014 
 
 
 
2001 
 
 
 
2007 

85.000,00 
 
 
 
60.000,00 
 
 
 
70.000,00 

Ótimo 
 
 
 
Bom 
 
 
 
Bom 

*Ótimo: não necessita nenhum conserto para que possa desempenhar seu 
trabalho. 
*Bom: raramente necessita de conserto para que possa desempenhar seu 

trabalho.  
Fonte: Levantamento a campo (2018). 
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Figura 11- Máquinas da Propriedade. A- Trator Massey Ferguson 292. B- 
Trator Case 80 Farmall. C- Camionete Toyota Hilux 3.0 CD. 
Fonte: O autor (2018). 
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2.9. Implementos  

 

 Na propriedade também existem alguns implementos que são utilizados 

para as diversas atividades nessa área. Sendo que tais implementos atendem 

às necessidades da fazenda. As especificações dos implementos estão 

identificadas no Quadro 2 e Figura 12. 

Quadro 2- Relação de Implementos 

Marca Modelo Tamanho Ano de 
Fabricação 

Valor 
Estimado R$ 

Estado de 
Conservação  

Tatu 
 
 
 
Triton 
 
 
Jumil  
 
 
Mantovani 
 
 
Jacto 
 
LNR 
 
 
Inroda 
 
 
Tatu 
 
 
Triton 

Semeadora e 
Adubadora 
 
 
Rotax 
Distribuidor 
 
Esparramadeira 
 
 
Guincho big-bag 
 
 
Pulverizador 
 
Lâmina 
Niveladora 
 
Perfurador de 
solo 
 
Arado 
subsolador 
 
Carreta 

9 linhas 
 
 
 
1300 litros 
 
 
5500 kg 
 
 
2000 kg 
 
 
2000 litros 
 
470 kg 
 
 
126 kg 
 
 
470 kg 
 
 
3000 kg 

2008 
 
 
 
2014 
 
 
2014 
 
 
2014 
 
 
2009 
 
2000 
 
 
2016 
 
 
2002 
 
 
2010 

35.000,00 
 
 
 
7.000,00 
 
 
20.000,00 
 
 
12.000,00 
 
 
30.000,00 
 
1.500,00 
 
 
5.000,00 
 
 
1.000,00 
 
 
2.500,00 

Bom 
 
 
 
Ótimo 
 
 
Ótimo 
 
 
Ótimo  
 
 
Bom  
 
Bom 
 
 
Ótimo  
 
 
Bom 
 
 
Bom 

*Ótimo: não necessita nenhum conserto para que possa desempenhar seu 
trabalho. 
*Bom: raramente necessita de conserto para que possa desempenhar seu 

trabalho.  
Fonte: Levantamento a campo (2018). 
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Figura 12- Implementos da propriedade. A- Semeadora e adubadora Tatu 
PST3. B- Distribuidor Rotax Triton. C- Esparramadeira Jumil. D-Guincho Big 
Bag Mantovani. E- Pulverizador Jacto. F- Lâmina Niveladora LNR. G- 
Perfurador de solo Inroda. H- Arado Subsolador Tatu. I- Carreta Triton. 
Fonte: O autor (2018). 

 

 2.10. Custos indiretos  

  

 Segundo Vasconcellos (2014), custos fixos ou custos indiretos 

correspondem à parcela dos custos totais, independentemente da variação na 

produção da empresa. São custos decorrentes dos gastos com os fatores fixos 

de produção, como por exemplo: máquinas, depreciação de benfeitorias, 

implementos e a sua manutenção. 
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2.11. Depreciação de máquinas implementos e benfeitorias 

 

 De acordo com Marion (2000), a depreciação é caracterizada como 

sendo o desgaste que equipamentos, maquinários e instalações sofrem 

durante um período de vida útil, ou seja, desvalorização econômica em relação 

ao tempo de existência. Assim, a depreciação decorre da perda do valor em 

função dos anos de operação. Desta forma, se um bem for pouco utilizado no 

ano, sua depreciação será devido ao desuso, se for muito utilizado, sua 

depreciação se dará devido ao desgaste, ainda podendo ocorrer a depreciação 

em função de eventuais acidentes.  

 Pode-se considerar que as construções de madeira apresentam uma 

estimativa de 15 anos de duração, com depreciação de 6,67% ao ano, já as 

construções de alvenaria apresentam 50 anos de vida útil, com uma 

depreciação de 2% ao ano, enquanto as máquinas, implementos agrícolas e 

equipamentos apresentam uma vida útil em média de 20 anos, com uma 

depreciação de 5% ao ano (MARION, 2000). 

 Levando em consideração a depreciação que representa a perda de 

valor que sofrem os bens de capital por influência dos anos de operação, torna-

se necessário apresentar as depreciações das máquinas, implementos 

agrícolas e instalações da Fazenda RS. Foram desconsiderado as construções 

de madeira com mais de 15 anos de construção e os implementos e máquinas 

com mais de 20 anos, (Quadro 3). 
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Quadro 3- Depreciação de benfeitorias, máquinas e implementos. 

          DESCRICAO                 Valor R$            Depreciação                Depreciação 
                                                                                 anual %                        anual R$ 

      Benfeitorias  

Casa do proprietário                  250.000,00               2%                               5.000,00              
 
Casa do funcionário                  150.000,00               2%                                3.000,00 
 
Barracão de máquinas                25.000,00               2%                                   500,00  
e implementos 
 
Mangueira                                 140.000,00          6,67%                                9.338,00 

 
          Máquinas 

Camionete Toyota Hilux             70.000,00               5%                                 3.500,00 
 
Trator Massey Ferguson            60.000,00               5%                                 3.000,00 
 
Trator Case Farmall                   85.000,00               5%                                 4.250,00 

        Implementos 

Semeadora adubadora Tatu     35.000,00               5%                                 1.750,00 
  
Esparramadeira Triton               20.000,00               5%                                 1.000,00 
 
Guincho Mantovani                    12.000,00               5%                                   600,00 
 
Pulverizador Jacto                     30.000,00               5%                                  1.500,00 
 
Lâmina niveladora LNR               1.500,00               5%                                       75,00 
 
Perfurador de solo Inroda           5.000,00                5%                                    250,00 
 
Arado subsolador Tatu               1.000,00                 5%                                      50,00 
 
Carreta Triton                             2.500,00                 5%                                    125,00 

TOTAL                                   887.000,00                                                     33.938,00 

 Fonte: Pesquisa direta (2018). 
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2.12. Capacidade do Uso da terra 

 

 De acordo com Giboshi (1999), para se determinar a capacidade de uso 

de cada terra, todos os fatores que influenciam devem ser interpretados e 

analisados; após analisados e interpretados, serão categorizados em grupo, 

sendo que cada um apresenta classes específicas e subclasses no geral. 

Também segundo Giboshi (1999), os grupos, classes e subclasses são:  

  Grupo A: considera as terras próprias para lavouras, pastagens e/ou 

reflorestamento abrangendo quatro classes: 

• Classe I: Terras passíveis de cultivos intensivos e sem problemas de 

conservação. 

• Classe II: Terras com pequenas limitações, com problemas simples de 

conservação. 

• Classe III: Terras com limitações que reduzem a escolha dos cultivos ou 

necessitam de práticas complexas de conservação. 

• Classe IV: Terras com limitações severas para cultivos intensivos, cultivadas 

com lavouras anuais e com cultivos perenes protetoras quanto à conservação 

do solo. 

Grupo B: inclui as terras impróprias para lavouras, mas adaptáveis para 

pastagens, silvicultura e refúgio da vida silvestre: 

• Classe V: Terras sem práticas especiais de conservação, com outras limitações 

porque possuem risco de inundação frequente devido ao encharcamento. 

• Classe VI: Terras com limitações tão severas quanto a degradação,  impróprias 

para cultivos, por isso pastagens e reflorestamento são usos recomendados. 

• Classe VII: Terras com limitações com problemas complexos de conservação 

de solos e impróprias para culturas, pastagens e reflorestamentos são os usos 

indicados. 

Grupo C: terras impróprias para exploração econômica, servindo para 

recreação: 

Classe VIII: Terras impróprias, servindo apenas para a fauna e flora. 

As subclasses existentes são: 
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➢ Subclasse E: Limitações pela erosão e/ou risco de erosão; 

➢ Subclasse S: Limitações relativas ao solo; 

➢ Subclasse F: Limitações relativas à fertilidade do solo; 

➢ Subclasse A: Limitações por excesso de água; 

➢ Subclasse C: Limitações climáticas. 

Neste caso, pode-se dizer que a classificação que melhor apresenta a           

Fazenda RS, é o Grupo A, classe II e subclasse S. 

 

2.13. Topografia 

 

 A propriedade do fica localizada em uma região sem muito declive, onde 

somente em três pontos da propriedade ultrapassam os 8% de declividade, 

sendo esses pontos classificados em suavemente ondulado e ondulado. Não 

sendo preocupante ao ponto de vista que possa ter algum obstáculo para os 

cultivos da propriedade.  

  Bertoni e Lombardi Neto (2005) definem a declividade de acordo com: 

• 0 – 3%     Plano; 

• 3 – 8%     Suavemente ondulado; 

• 8 – 20%   Ondulado; 

• 20 – 45% Montanhoso.  

 

A partir das medições realizadas com o auxílio de um altímetro, apenas 

três pontos passaram de 8% de declividade. Na Figura 13 se encontram os 

valores das declividades de cada talhão. 
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Figura 13- Declividade da propriedade. 
Fonte: Google Maps (2018). 

 

 

2.14. Área de Preservação Permanente e Reserva Legal 

 

 De acordo com o novo código florestal Lei 12.651 de 25/05/2012,  são 

determinados limites na utilização de áreas rurais, sendo também relacionado 

com áreas de Preservação Permanente, conservação de matas ciliares, 

florestas e Reserva Legal (PEREIRA, 2013). A partir dessa Lei as propriedades 

devem ter uma Reserva Legal, que pode ser uma área com uma vegetação 

nativa. Essa Reserva Legal tem função de preservar a fauna e a flora, garantir 

a preservação ecológica e garantir a biodiversidade local (SPAROVEK et al., 

2011).  
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 A Área de Preservação Permanente (APP), área coberta ou não por 

vegetação, área protegida, com função de preservar os recursos hídricos, a 

estabilidade geológica, biodiversidade, paisagem e proteger o solo (LANDAU, 

2012), a APP, pode variar de acordo com os módulos fiscais da área e de 

acordo com o recurso hídrico presente na propriedade. De acordo com os 

módulos fiscais, se contar com menos de 4 módulos fiscais o tamanho pode ter 

a variação de 5 a 30 metros de faixa a ser recomposta, se contar com mais de 

4 módulos fiscais a variação vai de 30 a 500 metros de faixa a ser recomposta. 

Em Paraíso do Norte o módulo fiscal é de 24 ha, 24 x 4 = 96 ha, e na 

propriedade possui 317.02 ha, sendo que 66.5 ha, o que seria cerca de 21% da 

área total da propriedade, é de Reserva Legal. A propriedade faz fundo com 

um rio, conhecido na região como Rio Suruquá, que o mesmo tem menos de 

10 metros de largura, sendo assim deve-se possuir 30 metros de APP, ainda 

assim, a propriedade apresenta área superior a tal medida. A propriedade 

também conta com uma nascente, e de acordo com o Código Florestal deve 

um raio de no mínimo de 50 metros ao entorno de nascentes, contudo, 

apresenta uma área superior a essa medida mínima. 

 

2.15. Compactação do solo 

 

 A compactação do solo vem cada vez mais aumentando, principalmente 

pelo uso inconsequente e desenfreado de maquinários e implementos 

agrícolas (SILVA et al., 2000). As camadas de solo compactadas da área 

agrícola e de pastagens podem chegar a até 20 cm, mas podem variar de 

acordo do preparo do solo. De acordo com Torres et al. (1993), solos são 

constituídos por partículas de tamanhos diferentes, e normalmente são mais 

facilmente compactados, pois as partículas menores se encaixam nos espaços 

que as partículas maiores deixam. 

 O solo quando compactado, compromete sua estrutura, a porosidade 

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

afetados (TAYLOR; BRAR, 1991).  A partir dessa consequência, o 

desenvolvimento das plantas passa a ser menor e este acontecimento é 

atribuído ao impedimento que a compactação causa ao crescimento radicular, 

o qual acaba resultando em solos menos explorados, menor absorção de 

nutrientes e água, e consequentemente menor produção das culturas 

(TORMENA; SILVA; LIBARDI, 1998; MEROTTO; GUIMARAES; STONE; 

MOREIRA, 2002; BEUTLER; CEUNTURION, 2003). 

 Os níveis de compactação devem ser medidos e analisados, como 

mostra o Quadro 4. 
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Quadro 4- Níveis de Compactação do Solo 

    Níveis de Compactação        

            do solo 

  

     Tipo do solo em função ao teor de                      

                            argila 

(Resistência a Penetração)        Leves  

(Abaixo de 

20%) 

 Médios  

(Entre 20 e 

     50%)  

   Pesados 

(Acima de 

50%) 

       Nível Tolerável  

 

    Nível Intermediário  

 

        Nível Crítico 

    Abaixo de 

2000 (kpa) 

Entre 2000-

3000(kpa) 

 

Acima de 

3000(kpa) 

Abaixo de 

2000 (kpa) 

Entre 2000-

3000(kpa) 

 

Acima de 

3500(kpa) 

Abaixo de 

2500(kpa) 

Entre 2500-

4000(kpa) 

 

Acima de 

4000(kpa) 

 Fonte: Falker (2015). 

 

 Foi utilizado nas medições o penetrômetro modelo PLG1020. A 

propriedade foi dividida em sete talhões, e foram realizadas 15 medidas por 

talhão, coletadas em zig-zag aletoriamente. As Figuras de 14 a 20 mostram a 

média individual de cada talhão.  

 

 
Figura 14- Nível de compactação talhão 1. 
Fonte: Penetrômetro PGL 1020 (2018). 
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Figura 15- Nível de compactação talhão 2. 
Fonte: Penetrômetro PGL 1020 (2018). 

 

 

 
Figura 16- Nível de compactação talhão 3. 
Fonte: Penetrômetro PGL 1020 (2018). 
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Figura 17- Nível de compactação talhão 4. 
Fonte: Penetrômetro PGL 1020 (2018). 

 

 
Figura 18- Nível de compactação talhão 5. 
Fonte: Penetrômetro PGL 1020 (2018). 
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Figura 19- Nível de compactação talhão 6. 
Fonte: Penetrômetro PGL 1020 (2018). 

 

 
Figura 20- Nível de compactação talhão 7. 
Fonte: Penetrômetro PGL 1020 (2018). 
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 Pode-se observar pelas Figuras de 14 a 20, que o talhão 1 a uma 

profundidade de 20 cm apresentou um nível de compactação de um pouco 

mais de 2500 kpa, e em 40 cm apresentou um nível de compactação de quase 

3500 kpa. O talhão 2 a uma profundidade de 20 cm apresentou um nível de 

compactação de pouco mais de 2000 kpa, já a 40 cm o nível de compactação 

foi de um pouco mais de 3500 kpa. No talhão 3 a uma profundidade de 20 cm 

apresentou um nível de compactação e quase 3000 kpa, e a 40 cm apresentou 

nível de compactação de um pouco mais de 3000 kpa. Já o talhão 4 a uma 

profundidade de 20 cm apresentou um nível de compactação de um pouco 

mais de 2500 kpa e a 40 cm 3500 kpa. O talhão 5 a 20 cm apresentou um 

pouco mais de 2000 kpa de nível de compactação e a 40 cm 2500 kpa. No 

talhão 6 a 20 cm o nível de compactação foi de quase 3000 kpa e a 40 cm foi 

de 3000 kpa. Já no talhão 7 a 20 cm o nível de compactação foi de quase 2000 

kpa e a 40 cm o nível de compactação foi de 3500 kpa. Os pontos de coletas 

foram feitos fora de lugares que poderiam interferir nos resultados, como 

bordaduras ou carreadores.  

 

2.15. Preço da terra 

 

 De acordo com o Departamento de Economia Rural (DERAL, 2018), 

existe um preço médio de terras agrícolas, e cada município apresenta sua 

média de preço relativo ao hectare de terra, servindo somente para uma base, 

pois o mesmo varia de acordo com algumas características presentes na 

propriedade como, topografia, vias de acesso, fertilidade do solo, localização e 

algumas outes características. 

 Conforme DERAL (2018), a fazenda RS teria um valor médio de 

R$47.400,00 por hectare, contudo, através de pesquisas realizadas na região, 

a média paga por agricultores é por volta de R$ 90.000,00 por hectare. 

 

 

2.16. Fertilidade do solo 

 

 Para realizar um bom levantamento da fertilidade do solo, foram 

realizadas análises químicas, realizadas em zig-zag com profundidade de 0-20 

cm e de 20-40 cm, sendo coletadas 25 amostras simples por talhão, onde 

foram misturadas formando apenas uma amostra por talhão. Os Resultados se 

encontram na Tabela 1. 
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Tabela 1- Fertilidade do Solo. 

Elementos Talhão 1 Talhão 2 Talhão 3 

pH em CaCl2 

pH em H2O 
M.O (g/dm3) 
P (mg/dm3) 
K (cmol/dm3) 
Ca (cmol/dm3) 
Mg (cmol/dm3) 
H+Al (cmol/dm3) 
Al (cmol/dm3) 
SB (cmol/dm3) 
CTC (cmol/dm3) 
    V% 
Cu (mg/dm3) 
Zn (mg/dm3) 
Fe (mg/dm3) 
Mn (mg/dm3) 
Na (mg/dm3) 

4,70 
5,20 
10,51 
4,72 
0,15 
0,99 
0,23 
2,45 
0,15 
1,36 
3,81 
35,67 
1,49 
1,35 
23,76 
28,18 
0,90 

4,30 
4,80 
7,76 
2,65 
0,03 
0,94 
0,19 
2,54 
0,55 
1,16 
3,70 
31,41 
0,94 
0,61 
20,68 
19,86 
2,53 

4,80 
5,30 
7,12 
2,39 
0,05 
1,12 
0,40 
2,19 
0,05 
1,57 
3,76 
41,80 
1,15 
1,32 
22,83 
23,58 
2,46 

Saturação do  
Complexo de troca 
K% 
Ca% 
Mg% 
Al% 
H% 

 
 

3,84 
25,91 
5,91 
3,94 
60,40 

 
 

0,83 
25,41 
5,16 
14,85 
53,74 

 
 

1,36 
29,82 
10,62 
1,33 
56,87 

Fonte: Laboratório Rural de Maringá (2018). 

 

 

De acordo com os resultados da Tabela 1, é capaz estabelecer e avaliar as 

necessidades para conservar um bom nível de fertilidade do solo. Para auxiliar 

nos resultados, foi utilizado o Manual de Adubação e Calagem para o Estado 

do Paraná (2017). 

• pH: conforme as análises de solo, todos os talhões estão abaixo do 

ideal, desta forma necessita de aplicação de corretivo de acidez, para 

que tais valores cheguem ao ideal, utilizando por exemplo o calcário. 

• Matéria Orgânica: todos os talhões apresentam níveis baixos de matéria 

orgânica no solo. 

• Fósforo: segundo os níveis de P apresentados nas análises, todos os 

talhões apresentam concentrações baixas. 

• Potássio: os níveis de K no solo estão em concentrações baixas no solo 

de todos os talhões. 

• Cálcio: os níveis de Ca nos talhões encontram-se em baixas 

concentrações no solo. 

• Magnésio: todos os talhões apresentam níveis baixos de Mg no solo. 
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• Alumínio: os talhões 1 e 3 apresentam níveis baixos de Al no solo, já o 

talhão 2 apresenta nível médio. 

• Capacidade de Troca Catiônica: os 3 talhões apresentam níveis baixos 

de CTC no solo. 

• Saturação de Bases: os níveis de V% nos 3 talhões são inferiores a 

50%, sendo neles necessário a aplicação de calcário para a correção 

dos níveis. 

•  Micronutrientes: nos talhões 1 e 3 os níveis de cobre (Cu) se encontram 

alto; nível de zinco (Zn) se encontra médio; o nível de ferro (Fe), médio, 

manganês (Mn), alto e o nível de sódio (Na),  baixo. Já no talhão 2 o 

cobre está alto, o zinco está baixo, ferro  médio, manganês  alto e o 

sódio está baixo.   

Conforme os resultados apresentados, a Fazenda RS, possui um solo 

agricultável com a maioria dos nutrientes com baixos níveis no solo.  

 

2.17. Classificação do solo 

 

 Na propriedade foi encontrado apenas um tipo de solo. Onde foi 

realizado a abertura de apenas uma trincheira de 0 a 1 metro de profundidade, 

foram coletadas amostras de solo, uma do horizonte A em 0,2 metros de 

profundidade para realização da análise granulométrica, e uma segunda coleta 

onde foi realizada a 1 metro de profundidade no horizonte B para realizar a 

análise granulométrica e física. Os resultados das análises podem ser 

observados na Tabela 2. 

 

Tabela 2- Resultado das Analises Físicas do Solo. 

AMOSTRA  Areia Silte  Argila Classe textural 

0,0 – 0,2 m 
 

  81%   3%   16% Franco Arenosa 

0,8 – 1 m 
 

  86%   2%   12% Areia Franca 

Fonte: Laboratório Rural de Maringá, 2018. 

  

De acordo com os resultados das análises o solo da Fazenda RS, é um 

Neossolo Quartzarênico Órtico (EMBRAPA, 2013).  Segundo a Agência 

Embrapa de Informação Tecnológica (AGEITEC), solo com esses parâmetros 

apresentam textura arenosa ao longo do perfil e abaixo do horizonte A, que é 

levemente escuro, e tem uma coloração amarelada. Os Neossolos 
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Quartzarênicos também podem ser classificados no SiBCS (Sistema Brasileiro 

de Classificação de Solos) no terceiro nível como Hidromórficos ou Órticos, os 

solos classificados como Hidromórficos têm característica de forte restrição à 

drenagem, já os solos classificados como Órticos têm características de não 

apresentarem restrição ao uso e manejo. 

 

2.18. Análise de água 

 

 Além de poder ser utilizada de diversas formas como na produção de 

energia elétrica, na irrigação agrícola, atividades de lazer e recreação e no 

abastecimento público e industrial, a água é um recurso de valor inestimável 

para a sobrevivência humana (OLIVEIRA et al., 2017). Sendo assim, torna-se 

necessário obter informações à qualidade da água para aprimorar o 

conhecimento sobre ela, para poder apropria-la ao consumo e algumas outras 

atividades. 

 Na propriedade foi realizada a análise bacteriológica e fisioquímica da 

água da nascente, onde a mesma é utilizada para o consumo humano e 

consumo dos animais. Os resultados das tais análises se encontram na 

Tabelas 3. 

 

Tabela 3 - Análise da água nascente na propriedade 

Dados da amostra Resultados 

Tipo de amostra Água não tratada 

pH 6,7 

Turbidez 0,21uT 

Coliformes Totais Ausente 

Escherichia Coli Ausente 

Conclusão Satisfatória 

Fonte: Laboratório de Qualidade de Água e Controle de Poluição- UEM, (2018). 

 

 Conforme os resultados apresentados na Tabela 3 pode-se aferir que a 

água da nascente da propriedade pode ser consumida por seres humanos e 

pelos animais sem a ocorrência de nenhum problema, em questão da 

qualidade da água, pois, a análise realizada no laboratório teve o resultado 

satisfatório. 
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2.19. Bovinocultura 

  

A bovinocultura é desenvolvida em todos os estados do País, desde 

uma pecuária extensiva, onde se realiza em pastagens nativas e cultivadas 

com baixa produtividade e baixo uso de insumos, até uma pecuária intensiva, 

onde se tem pastagens de alta produtividade, confinamento e suplementação 

alimentar (Sistemas de Produção de Gado de Corte no Brasil, 2005). 

 

2.19.1. Rebanho 

 

 Segundo a Rural Pecuária (2017), a raça Nelore corresponde a 

aproximadamente 80% da indústria da carne no país, pois é uma raça que vem 

representando índices de desempenho econômicos notáveis. Essa raça tem 

por característica o porte de médio a grande, com pelagem branca.  

 Já a raça Aberdeen Angus vem se destacando entre os pecuaristas por 

possuir características positivas que geram grandes resultados como gado de 

corte. A fertilidade, longevidade, precocidade, rusticidade, facilidade de parto e 

qualidade de carne, são um dos grandes diferenciais da raça, pois produz 

animais com alta qualidade de carne, fortemente aceita tanta no mercado 

externo quanto no mercado interno, sendo sua carne famosa por lhe conferir 

sabor e maciez, uma boa distribuição da gordura e um bom marmoreio (Rural 

Pecuária, 2017).  Ainda de acordo com a Rural Pecuária (2017), o cruzamento 

entre as raças Nelore e Aberdeen Angus, que são realizadas principalmente 

nos estados do sul do país, apresentam características que se completam, 

tornando o produto advindo do cruzamento, muito eficiente.  

A Fazenda RS conta com 353 bovinos para a cria, recria e engorda dos 

mesmos, sendo 210 vacas Nelore, 50 novilhas, 90 bezerros e 3 touros 

Aberdeen Angus para o cruzamento.  

 

2.19.2. Sistema de Pastejo 

 

 Os sistemas de pastejo são divididos entre pastejo extensivo, intensivo e 

semi-intensivo. Onde o pastejo extensivo compreende a criação dos animais a 

pasto, sem a ocorrência de grandes investimentos e ocupando grandes áreas, 

para o gado de corte, esse tipo de pastejo é considerado o ideal. O pastejo 

extensivo tem como uma das principais vantagens a baixa necessidade de 

investimentos, ainda que existam gastos com suplementação e reposição 
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mineral, já a desvantagem é a necessidade de ocupar grandes áreas 

(PROCREARE, 2016). 

 Segundo Procaere (2016), a pecuária intensiva ocorre de modo em que 

se tem o confinamento dos animais, maior número de procedimentos animais, 

onde se inclui a inseminação artificial, manipulação genética, entre outras. As 

principais vantagens são a ocupação de pequenos espaços e o aumento da 

produtividade, e suas desvantagens se dão por conta de elevados custos de 

produção e de sua mão de obra que deve ser especializada. 

 Já o sistema de pecuária semiextensiva conta com a criação dos 

animais soltos, com a ocorrência de cuidados com o aprimoramento do 

rebanho e seleção. Este sistema é uma mistura entre o sistema extensivo x 

intensivo com alguma proporção (PROCAERE, 2016).  

 A propriedade conta com o sistema de pecuária extensiva, onde seu 

rebanho fica em grandes lotes de pastagem com as vacas, bois, touros e 

bezerros, até a desmama, no mesmo talhão. As novilhas ficam juntas com os 

bezerros desmamados e separados das vacas, bois e touros até atingirem o 

peso ideal para comercialização. Os bezerros ficam com as vacas desde o 

nascimento até a desmama, que ocorre por volta de 7 a 8 meses, onde os 

bezerros são desmamados e colocados para pastar juntos às novilhas. 

 A unidade animal (UA) tem como objetivo uniformizar as diferentes 

raças e categorias dos animais no que se refere à demanda por recursos, 

pasto e outros tipos de alimentos, nessa definição não se é considerada o 

potencial do consumo das forragens disponíveis para os animais. Uma unidade 

animal (UA) corresponde a 450 kg de peso vivo (EMBRAPA, 2012), sendo 

assim pode-se conferir na Tabela 4, a descrição de cada fase dos animais.  

 

Tabela 4- Demonstração da Unidade Animal UA. 

Bovinos            0-1 Ano     1-2 Anos     2-3 Anos     V e B     Touros          

Bezerros            0,25 UA       ------             -------           ------       ------ 
Novilhos               ------         0,50 UA         -------           ------       ------ 
Novilhos               ------          ------            0,75 UA        ------       ------ 
Vacas e bois        ------          ------             ------            1 UA      ------  
Touros                  ------          ------             ------            ------      1,25 UA  

   

Fonte: Embrapa Gado de Corte (2016). 

 

 De acordo coma Tabela 4 e com os animais presentes na propriedade, 

pode-se concluir que na propriedade contém 22,5 UA de bezerros, 37,5 UA de 

novilhas, 2,10 UA de vacas e bois e 3,75 UA de touros, totalizando 273,7 UA 

em 245 ha. 
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3. DIAGNÓSTICO 

 

Após a análise dos dados e levantamento da atividade pecuária na 

propriedade de estudo, foram observados alguns pontos negativos e outros 

positivos. Os pontos positivos auxiliam na produção e na lucratividade, 

trazendo maiores benefícios ao produtor, por outro lado, os pontos negativos,  

merecem uma grande atenção do produtor, pois necessitam ser melhorados ou 

até extintos. 

Serão representados a seguir, os pontos positivos e os negativos 

encontrados na propriedade. 

 

3.1. Pontos Positivos 

 

3.1.1. Nascente 

 

 A nascente a qual o proprietário utiliza para consumo próprio e para 

fornecer para os animais, pode ser consumida tranquilamente, pois, após 

análise da água da propriedade foi constatado que a mesma possui índices 

satisfatórios para o consumo. 

 

3.1.2. Produtor 

 

 O produtor é muito preocupado com a qualidade de seus animais e com 

a nascente de água de sua propriedade, pois está sempre conservando o 

entorno da nascente.  

 

3.1.3. Área de Preservação Permanente 

 

 A área de preservação permanente é maior que a área exigida por lei, e 

o proprietário não vê a necessidade de diminui-la.  
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3.1.4. Mangueira 

 

 A mangueira para vacinação dos animais é grande e nova, sem nenhum 

reparo a fazer. 

 

3.1.5. Localização da Propriedade 

 

 A propriedade fica localizada em frente à COCAMAR, no trevo do 

município, a uma distância de aproximadamente 3 km do centro de Paraíso do 

Norte-PR. 

  

3.1.6. Bem-estar animal  

 

O proprietário sempre leva em consideração o melhor manejo de seus 

animais, tentando diminuir o estresse destes, sendo que tal cuidado será 

recompensado na produção. Procura ainda manter os animais bem tratados e 

livres de patógenos e doenças. 

 

3.1.7. Rotação dos Lotes 

 

 O proprietário realiza a rotação dos animais nos lotes da propriedade, de 

maneira que a pastagem não seja completamente pisoteada, com isso ela não 

sofre muito para se regenerar. 

 

3.1.8.  Raça dos Animais 

 

 A propriedade conta com vacas da raça Nelore e alguns touros, para 

reprodução, da raça Aberdeen Angus, que são raças excelentes para a 

produção de carne de excelente qualidade. 

 



52 
 

3.1.9. Topografia 

 

 A propriedade possui áreas onduladas, levemente onduladas, com 

inclinação máxima de 9% em somente um ponto, o que a torna inteiramente 

agricultável.  

 

3.1.10. Conservação do Solo 

 

 A propriedade contém terraços em níveis, capazes de reter águas 

pluviais, assim impede a perda do material vegetal que está presente na 

superfície do solo, evita ainda o revolvimento do solo impedindo erosões.  

 

3.1.11. Carreadores 

 

 A propriedade conta com bons carreadores que, apesar do pisoteio dos 

animais, estão em boas condições para o tráfego.  

 

3.2. Pontos Negativos 

 

3.2.1. Benfeitorias 

 

  A propriedade conta com dois barracões para guardar os implementos e 

maquinários, mas são dois barracões pequenos nos quais não cabem todos os 

implementos e maquinários. 
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3.2.2. Compactação do solo 

 

 Todos os talhões da propriedade então com altos níveis de 

compactação, podendo prejudicar a pastagem com um menor desenvolvimento 

radicular e consequentemente menor absorção de água e nutrientes.  

 

3.2.3. Controle de Plantas Daninhas 

 

 Um dos talhões da propriedade está tomado por Capim Amargoso. O 

proprietário não tomou decisões antecipadas para o controle e o capim já 

disseminou suas sementes. 

 

3.2.4. Implementos 

 

 Na propriedade faltam alguns implementos, como uma grade roma, para 

uma possível reforma de talhão ou até mesmo para a implantação de uma 

nova cultura. 

3.2.5. EPI 

 

 Na Fazenda RS o responsável pela pulverização é o funcionário, o 

mesmo não utiliza o EPI completo na realização das pulverizações na 

propriedade.  

   

3.2.6. Silagem 

 

  Devido ao tamanho da propriedade e a quantidade de animais, o 

proprietário poderia investir em silagem para os meses mais frios do ano, onde 

ocorre um menor número de precipitações e a pastagem não se recupera 

rapidamente do pisoteio dos animais. Com a silagem os animais ganhariam 

mais peso nos meses mais frios. 
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3.2.7. Adubação e Calagem do solo 

 

 A propriedade conta com vários talhões com a adubação muito baixa, 

com isso a pastagem não se desenvolve corretamente e não fornece seus 

nutrientes aos animais de forma satisfatória; também a regeneração da 

pastagem é mais demorada e o aparecimento de plantas invasoras e daninhas 

é maior. 

 

3.2.8. Piquetes 

 

 A propriedade pode ser dividida em mais piquetes para que o período de 

ocupação dos mesmos seja menos duradouro para proporcionar pastagem de 

melhor qualidade para seus animais. 
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4. PLANEJAMENTO 

 

4.1. Objetivo do Planejamento 

 

O planejamento tem o intuito de apresentar novas maneiras para 

solucionar os problemas na Fazenda RS. O planejamento apresentado neste 

trabalho foi proposto para que o pecuarista possa ter uma melhor produção, e 

consequentemente, um maior lucro. O planejamento foi proposto através dos 

melhores parâmetros, como segurança no trabalho, melhor uso dos 

implementos e maquinários, uso de novas tecnologias e o melhor 

aproveitamento do solo.  

 

4.2 Benfeitorias 

 

 Segundo Marion (2000), se um bem for pouco utilizado no ano, sua 

depreciação será devido ao desuso, se for muito utilizado, sua depreciação se 

dará devido ao desgaste, ainda podendo ocorrer a depreciação em função de 

eventuais acidentes.  

Na propriedade alguns maquinários ficam expostos ao sol e chuva, com 

isso diminui sua vida útil e sua depreciação é maior que os demais que ficam 

em locais cobertos. Com isso, recomenda-se a construção de um novo 

barracão destinado aos implementos e maquinários, que deve ter o tamanho 

de 3 x 10 totalizando uma área de 30 m2. A construção deve ser realizada 

coma armação de ferro e a cobertura de telhas de zinco, pois tais materiais são 

resistentes e seu custo não é elevado. Para o levantamento de custo da 

construção do barracão e mão-de-obra, houve uma pesquisa junto a 

metalúrgicas e serralherias na cidade de Paraíso do Norte-PR, estando os 

dados colhidos apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5- Custo para implantação de um novo barracão. 

ITENS UNIDADE DE  
    MEDIDA 

   QUANTI- 
     DADE 

VALOR 
UNITARIO 
(R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

Estrutura Pé 
Direito 

        Pç        4    400,00   1.600,00 

Telha zinco 
(43mm) 

        m2       44     24,00   1.056,00 

Viga U 
Cobertura 

        M       48     39,00   1.872,00 

Parafuso 
Autobrocante 

        Um       90       0,25        22,50 

Mão de obra  
 

        m2       30     50,00    1.500,00 

  TOTAL       6.050,50 
Fonte: Pesquisa Direta (2018). 

 

4.3. Compactação do solo 

  

  Os altos níveis de compactação do solo da propriedade podem 

estar prejudicando o desenvolvimento radicular dos capins e, 

consequentemente, sua absorção de água e nutrientes. De acordo com os 

níveis de compactação do solo, é recomendado o uso de aveia + nabo para 

diminuir os níveis de compactação. Além de oferecer uma boa proteção do 

solo, também proporcionar uma melhora nas condições físicas, e a aveia 

também é utilizada como adubação verde (DERPESCH et al., 1992). Segundo 

Monegat (1991), o nabo forrageiro auxilia na descompactação do solo devido 

ao seu rápido crescimento e seu sistema radicular pivotante.  

 O nabo forrageiro e a aveia preta acumulam um alto teor de massa seca 

da raiz quando são implantadas em solos compactados, mostrando assim, sua 

grande capacidade de aumentar a aeração do solo e diminuir sua 

compactação, além de apresentar um bom acúmulo da sua parte aérea 

(MULLER, 2001).  

  De acordo com estes e outros estudos, espera-se que a implantação da 

cultura de aveia preta e o nabo forrageiro, contribuam na descompactação do 

solo, além de poderem alimentar o gado da propriedade, podendo ser servidos 

tanto no cocho quanto na própria pastagem.  

 O plantio da Aveia Preta deve ser realizado a partir de março de 2019, 

por ser uma cultura de inverno e ter um ciclo vegetativo anual de 140 a 160 

dias. Além de auxiliar na descompactação do solo a aveia preta pode ser 

servida para os animais tanto na pastagem como no cocho, pois, a mesma tem 
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uma produção de 5 a 8 t/MS/ha-1, com um valor de proteína de 13 a 15% da 

MS (Massa Seca), tendo palatabilidade e digestibilidade muito boas (FEALQ, 

2010).  

 O plantio do Nabo Forrageiro deve ser realizado a partir de abril, 

também tem seu ciclo vegetativo anual, com aproximadamente 110 dias atinge 

sua plenitude. Auxilia na descompactação do solo, pode ser servido aos 

animais diretamente no cocho ou na pastagem, tem uma produção de 3,5 a 8 

t/MS/há-1, (FEALQ, 2010). Neste caso recomenda-se o plantio para ambos no 

mês de abril, o plantio pode ser realizado a lanço. Plantio e gasto da 

descompactação de toda a pastagem da propriedade (Tabela 6). 

 

Tabela 6- Custos de Implantação em Área Total. 

PLANTIO 
ÁREA 
TOTAL 

  Preço (R$) 
        Kg 

    Kg/ha-1 Total de ha-1 Valor Total 
     (R$) 

Aveia Preta 
 

      0,90        82         242   17.859,60 

Nabo 
Forrageiro 

     3,60        10          242     8.712,00 

   TOTAL      26.571,60 
Fonte: Pesquisa direta (2018). 

 

A recomendação é de 60 a 70 kg/ha-1 de Aveia Preta na semeadura em 

linha, mas como o plantio será realizado  a lanço, recomenda-se 30 a 50% de 

acréscimo na quantidade de sementes por há-1 (AGRO IPE, 2017). A 

recomendação de sementes para a semeadura de Nabo Forrageiro em linha é 

de 4 a 12 kg/ha-1, com o plantio realizado a lanço ocorre o acréscimo de 

aproximadamente 20% e é recomendado a mistura de 1 kg de semente para 

50 kg de calcário ou adubo fosfatado (AGRO LINK, 2018).  

De acordo com a tabela 6, são recomendados 60 kg/ha-1 de Aveia Preta 

mais o acréscimo de 40% de sementes, totalizando 82 kg/ha-1 de Aveia Preta. 

Já o Nabo Forrageiro é recomendado 8 kg/ha-1, com o incremento de 20% 

chega a um total de 10 kg/ha-1.  

É recomendado realizar a implantação de Nabo Forrageiro e Aveia Preta 

nos piquetes separadamente e em anos diferentes, para reduzir o custo de 

implantação dessas culturas na propriedade. Neste caso, recomenda-se o 

plantio, de início, no ano de 2019 em dois piquetes, os piquetes 6 e 7. No ano 

seguinte (2020), recomenda-se o plantio nos Piquetes 2,3,4 e 5, e no Piquete 1 

recomenda-se o plantio em 2021, pois o piquete 1 se localiza na cabeceira da 

propriedade, separado dos demais piquetes. Custo para a implantação nos 

piquetes presente nas Tabelas 7,8 e 9.  
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Tabela 7- Custo para Implantação nos Piquetes 6 e 7. 

PIQUETES   
6 e 7   2019 

  Preço (R$) 
        Kg 

    Kg/ha-1 Total de ha-1 Valor Total 
     (R$) 

Aveia Preta 
 

      0,90        82        116,1    8.568,18 

Nabo 
Forrageiro 

     3,60        10         116,1    4.179,60 

   TOTAL      12.747,18 
Fonte: Pesquisa direta (2018). 

 

Tabela 8- Custo para Implantação nos Piquetes 2,3,4 e 5. 

PIQUETES  
2,3,4 e 5 (2020) 

 Preço (R$) 
        Kg 

    Kg/ha-1 Total de ha-1 Valor Total 
     (R$) 

Aveia Preta 
 

      0,90        82       111,2    8.206,56 

Nabo 
Forrageiro 

     3,60        10        111,2    4.003,20 

   TOTAL     12.209,76 
Fonte: Pesquisa direta (2018). 

 

Tabela 9- Custo para Implantação no Piquete 1. 

PIQUETE 1 
   (2021) 

  Preço (R$) 
        Kg 

    Kg/ha-1 Total de ha-1 Valor Total 
     (R$) 

Aveia Preta 
 

      0,90        82        14,5    1.070,10 

Nabo 
Forrageiro 

     3,60        10         14,5       522,00 

  TOTAL       1.592.10 
Fonte: Pesquisa direta (2018). 

  

4.4. Implementos 

 

 A Fazenda RS não conta com uma grade aradora pesada roma, um 

implemento que tem grande utilidade na propriedade. O proprietário empresta 

de vizinhos ou conhecidos quando precisa do serviço da mesma, com isso, 

recomenda-se a aquisição de uma grade aradora pesada do tipo roma, para 

que a mesma possa realizar serviços na propriedade e que não necessite 

emprestar dos vizinhos tal implemento. Para esta propriedade, uma grade 

aradora de 14 discos, pois nesta fazenda tem maquinário capaz de trabalhar 

com a mesma, assim não ocorre necessidade de adquirir outro maquinário, 
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mas adquirir apenas o implemento. Para levantamento do preço do 

implemento, foi realizada uma pesquisa e encontrado o implemento na cidade 

de Tamboara –PR, cidade à aproximadamente 19 km de distância. O preço do 

implemento e do frete, estão descritos na Tabela   10. 

 

Tabela 10- Preço do Implemento. 

IMPLEMENTO NUMERO DE DISCO    VALOR (R$) 

Grade Aradora Baldan 
2011 

        7 x 7       14.000,00 

Frete 
 

         ------         250,00 

    TOTAL     14.250,00 
 Fonte: Pesquisa Direta (2018). 

 

4.5. EPI 

 

 O uso do Equipamento de Proteção Individual (EPI) é obrigatório pelo 

Ministério do Trabalho, o empregador é, por lei, obrigado a fornecê-lo e o 

empregado pode ser demitido por justa causa se não usá-lo.  Na propriedade  

o uso de EPI ainda deixa a desejar, pois a falta de conscientização de todos faz 

com que o uso seja inapropriado, o empregado da propriedade não utiliza o 

EPI completo desde o momento do preparo da calda até o momento da 

aplicação dos defensivos agrícolas. É recomendado o uso de EPI a todas as 

pessoas que forem trabalhar com defensivos agrícolas em qualquer ambiente, 

este deve incluir, bota, calça, máscara, luvas, viseira, touca árabe, camisa e 

avental. As vestimentas devem ser hidro-repelentes, material repelente de 

água, para maior segurança e as botas não podem ser feitas de couro, pois 

couro absorve líquido, as botas devem ser feitas de PVC.  

O EPI deve ser lavado após cada utilização, separadamente das roupas 

normais, deve se utilizar sabão neutro sem a utilização de amaciante e 

alvejante, não devem ser deixados de molho, pois podem perder a 

hidrorepelência, e no enxágue sempre deve se utilizar água corrente 

abundantemente, e sua secagem deve ocorrer na sombra. Quando é 

observado que não está ocorrendo a formação de gotículas sobre o tecido do 

EPI, quando o tecido está absorvendo o liquido, significa que estragou o 

produto ou o mesmo atingiu o final de sua vida útil, então recomenda-se 

descarta-lo e adquirir novos produtos. É recomendável ao empregado da 

propriedade que realize o curso do Senar, Trabalhador na Aplicação de 

Agrotóxicos norma regulamentadora NR 31.8. Onde, segundo Senar, este 

curso tem o objetivo de capacitar o aluno ao correto uso de aplicação de 
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defensivos agrícolas com pulverizadores. Com isso, o empregado da 

propriedade seria um funcionário apto a trabalhar corretamente e sabendo dos 

riscos que o mesmo corre caso não utilize EPI. 

 

4.6. Piquetes 

 Os piquetes da propriedade onde o gado pasta, são grandes e em 

número de 7 piquetes, com isso o gado demora muito para sair de um piquete 

para o outro, pisoteando e amassando muito o capim, além de quase sempre 

se alimentar de um capim que nem sempre é de boa qualidade pelo sistema de 

pastejo implantado e a falta da correção da adubação. Figura 21. 

 
Figura 21. Piquetes da Propriedade. 
Fonte: Adaptação do Google Maps (2018). 

 



61 
 

De acordo com a Embrapa (2003), a rotação de pastejo é caracterizada 

pela pastagem que é dividida em piquetes, pela frequente e periódica mudança 

dos animais aos piquetes na mesma pastagem. O método de pastejo 

rotacionado permite uma maior eficiência no pastejo e uniformidade da 

pastagem, permitindo ainda o patejo com mais grupos de animais, o controle 

da taxa de lotação (EMBRAPA, 2003).  

Recomenda-se a divisão para piquetes menores, aumentando assim o 

número de piquetes, pois assim os animais passariam mais rapidamente pelo 

piquete, alimentando-se de um capim de melhor qualidade, não sapatearia o 

capim e o capim teria um tempo de descanso para crescer novamente, pois a 

rotação pelos piquetes demoraria um tempo maior e até os animais retornarem 

em um mesmo piquete e capim do mesmo já teria rebrotado e serviria de boa 

alimentação para os bovinos.  

De acordo com a Embrapa (2003), para definir o número de piquetes é 

necessário utilizar a seguinte fórmula: Número de piquetes = Período de 

descanso / Período de Ocupação + 1. Período de descanso é o tempo em dias 

em que a pastagem presente no piquete necessita para rebrotar, já período de 

ocupação é o período em dias em que os animais irão permanecer nos 

piquetes. 

Segundo o Galpão Centro-Oeste (2017), para realizar o cálculo da taxa 

de lotação dos piquetes é necessário quatro etapas, ambas descritas na Figura 

22. 
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Figura 22. Cálculo de Lotação de Piquetes. 
Fonte: Galpão centro-oeste (2017). 

  

De acordo com o Galpão Centro-oeste (2017), a estacionalidade é 

calculada de acordo com a variação da produção na época das águas e na 

seca, onde se considera 10%, assim, se utiliza 0,1 na fórmula. Já a perca de 

pastejo é considerada a quantidade de forrageira que sobra posteriormente ao 

pastejo, onde varia de 30 a 40%, no cálculo foi utilizado 40% de perca de 

pastejo. Segundo a Embrapa Gado de Corte (2009), o consumo de forragem 

de um gado de corte é de 2%, assim, o mesmo foi utilizado no cálculo. 

Depois de realizado os cálculos, no qual conta com Brachiaria brizantha 

cv. BRS Piatã, que de acordo com a Embrapa (2010), tem uma produção de 11 

t/MS/ha-1/ano, com isso foi encontrado o número de 7 piquetes em uma área 

de 55,6 ha-1, esse valor é resultado da soma dos piquetes 2,3,4 e 5, dividido 

por 2. Com isso, onde se tem 4 piquetes, é recomendado que venha a ter 14, e 

a cada 7 piquetes venha a ter 43 UA, sabendo que a média de peso dos 

animais da propriedade é de aproximadamente 300 kg, em cada piquete pode 

ter até 65 animais.  

No piquete 6, onde conta com Brachiaria ruziziensis cv. Ruzizienses, 

que segundo a Germipasto (2016), tem uma produção de 10 a 18 t/MS/ha-1/ano 

e um período de descanso de 30 dias. A partir do cálculo realizado, o piquete 6 

passará de 43,3 ha-1 para 55,5 ha-1, e sendo dividido em 7 novos piquetes, 
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onde terá um período de ocupação de 5 dias, após o 5º dia os animais são 

trocados de piquete, até os animais retornarem ao piquete de início a pastagem 

rebrotou. De acordo com o cálculo o piquete pode contar com 71 UA, sendo 

assim, pode ter 106 animais no piquete.  

 Para que se possa realizar o pastejo rotacionado com as vacas e 

bezerros antes do desmame, se recomenda a instalação de Creep Feeding. 

Segundo IEPEC (2016), o Creep Feeding é um cocho privativo para 

alimentação dos bezerros sem ter que retirá-los da presença da mãe, onde a 

entrada das vacas não seja permitida, devendo ter o espaço adequado para 

todos os bezerros do lote. Esse sistema de cria faz com que bezerros possam 

ser desmamados antes do tempo, beneficiando assim as vacas e bezerros, 

pois, os mesmos irão depender menos de leite e as vacas irão se recuperar 

mais rapidamente para nova prenhez.  

Segundo a Embrapa, Gado de Corte (1995), o sistema Creep Feeding 

deve ser instalado junto ou nas proximidades do choco de sal e das caixas de 

água, as dimensões sugeridas para o cercado é de 1,5 m2/cria, deixando 

espaço de 2 m, no mínimo, entre o cocho e a cerca, para a entrada do bezerro 

0,40 m de largura x 1,20 de altura, com lascas ou palanques fincados bem 

firmes, o comprimento do cocho é de 0,10 m/cria, para possibilitar a 

alimentação dos animais, o cocho privativo deve contar com aproximadamente 

4 entradas, o que é recomendado para 50 bezerros. A Figura 23 representa um 

tipo de instalação de Creep Feeding.  
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Figura 23. Demonstração do Creep Feeding. 
Fonte: Representante Tortuga, (2013). 

 

De acordo com as recomendações já descritas, a Figura 24, demonstra 

os novos piquetes com os Creep Fiding e as caixas de água. É recomendado 

que a rotação dos piquetes seja do piquete 2 ao 7, do piquete 8 ao 13 e do 

piquete 14 ao 20.   

 



65 
 

 
Figura 24. Demonstração dos novos Piquetes. 

Fonte: Adaptação do Google Maps (2018). 

 

 

 O custo para a implantação do sistema de rotação de pastagem na 

Tabela 11, com o desconto dos itens que contém na propriedade.  
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Tabela 11- Custo para o sistema de rotação na pastagem. 

ITENS    QUANTIDADE       VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR TOTAL 
          (R$) 

Palanque 
Eucalipto (novo) 

          252 un           15,00        3.780,00 

Arame (usado) 
 

          280 kg            4,00 kg       1.120,00 

Caixa de Água 
1000 L (usada) 

             4 un         300,00       1.200,00  

Porteira de Ferro 
(usada) 

           17 un         250,00        4.250,00 

½ Tambor cocho 
 

           48 un           20,00          960,00 

Catraca (usada) 
 

         100 um             3,00          300,00 

½ Tábua cocho 
 

          120 m             4,00 m          480,00 

Parafuso 
 

         144 un              0,19            27,36 

    TOTAL        12.117,36 
Fonte: Pesquisa Direta (2018). 

 

4.7. Adubação e Calagem do Solo  

 

 A adubação e calagem do solo são essenciais para melhor produção da 

pastagem. De acordo com a Embrapa (2012), os principais objetivos da 

calagem são, além de eliminar a acidez do solo, fornecer suprimento de cálcio 

e magnésio para as plantas; o cálcio incentiva o crescimento radicular, devido a 

calagem ocorre maior exploração dos nutrientes e da água do solo, pois, ocorre 

o aumento do sistema radicular, contribuindo com a planta na tolerância à 

seca.  

 De acordo com o Manual de Adubação e Calagem para o Estado do 

Paraná (2018), na propriedade será necessário a aplicação de calcário calcítico 

em todos os talhões. Dos talhões 1 ao 6 será necessário a aplicação de 2 t/ha 

de calcário, já no talhão 7 será necessário a aplicação de 1,3 t/ha de calcário.   

A adubação, recomenda-se realizar em todos os talhões, sendo recomendável 

aplicar 170 kg/ha de KCl , nos talhões 1,2,3,4 e 5, já nos talhões 5 e 6 é 

recomendável aplicar 200 kg/ha de KCl, recomenda-se aplicar 100 kg/ha de 

MAP nos talhões 1,2,3,4 e 5, já nos talhões 6 e 7 é recomendável aplicar 140 

kg/ha de MAP, e em todos os talhões recomenda-se aplicar 100kg/ha de Ureia.  
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TABELA 12- Custo de Calagem na Propriedade. 

PIQUETES QUANTIDADE 
    DE ha-1 

      VALOR (R$) 
      TONELADA 

    VALOR 
TOTAL  (R$) 

1,2,3,4 e 5 
 

     125,7           180,00    22.626,00 

6 e 7 
 

     116,1           180,00    20.898,00 

      TOTAL       43.524,00 
Fonte: Pesquisa Direta (2018).  

 

  

Tabela 13- Custo da Adubação nos Piquetes 1,2,3,4 e 5. 

  PIQUETES 
   1,2,3,4 e 5 

 QUANTIDADE 
      DE ha-1 

QUANTIDADE      
        DE 
 TONELADA 

  VALOR (R$) 
  TONELADA 

   VALOR  
TOTAL (R$) 

Uréia 
 

     125,7        12,5     1.250,00   15.625,00 

MAP 
 

     125,7        12,5     1.553,00  19.412,50 

KCl 
 

     125,7         21,4     1.200,00   25.680,00  

  TOTAL     60.717,50 
Fonte: Pesquisa direta (2018). 

 

  

Tabela 14- Custo da Adubação nos Piquetes 6 e 7. 

PIQUETES 
   6 e 7 

 QUANTIDADE 
      DE ha-1 

QUANTIDADE      
        DE 
 TONELADA 

  VALOR (R$) 
  TONELADA 

   VALOR  
TOTAL (R$) 

Uréia 
 

     116,1        14,9     1.250,00   18.625,00 

MAP 
 

     116,1        16,2     1.553,00  25.158,60 

KCl 
 

     116,1         23,2     1.200,00   27.840,00  

   TOTAL     71.623,60 
Fonte: Pesquisa direta (2018). 
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4.8. Silagem 

 

 De acordo com a Embrapa Produção e Utilização de Silagem de Milho e 

Sorgo (2005), no período seco do ano, quando as pastagens estão cada vez 

mais insatisfatórias, ocorre a necessidade de produzir um bom alimento 

volumoso para os animais do rebanho.  

  Segundo a Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz (2010), a 

silagem é um alimento consequente do processo de ensilagem, processo esse 

que faz a conservação de forragens com alta umidade, onde o oxigênio é 

retirado através da compactação e ocorre a fermentação desta forragem. E 

para a realização de todo esse processo, tem a necessidade de várias etapas 

(FEALQ, 2010).  

  

 

4.8.1. Dimensionamentos para a confecção do silo e quantidade de silagem 

 

 Segundo o Guia de Campo Sementes Agroceres Milho e Sorgo Silagem 

(2017), para se dimensionar a quantidade de silagem, tamanho da área a ser 

plantada e o tamanho do silo, devem ser realizados alguns cálculos; os 

mesmos estão presentes na Figura 25. 
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Figura 25. Cálculos de Dimensionamentos da Silagem. 
Fonte: Guia de Campo Sementes Agroceres Milho e Sorgo Silagem (2017). 
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4.8.2. Semeadura e Condução do Milho 

 

  Para realizar a semeadura na propriedade é recomendável a utilização 

do milho 30S31VYHR, um híbrido da marca Pioneer. Segundo Pioneer 

Sementes (2017), o híbrido conta com a tecnologia Leptra, proteção contra 

insetos, e com o gene Roundup ReadyTM Milho 2, tendo como pontos fortes a 

excelência para silagem, grande potencial produtivo, estabilidade elevada e a 

capacidade de tolerar melhor as condições de estresse hídrico, quando 

comparado com outros híbridos.  

 É recomendável o consórcio do milho com braquiária, neste caso, a 

Brachiaria ruziziensis, onde o produtor já conhece suas qualidades; a 

propriedade já conta com alguns piquetes com a B. ruziziensis, facilitando 

assim a implantação, evitando a infestação de plantas daninhas durante a 

instalação do milho e após sua colheita, podendo ainda fornecer como uma 

boa forrageira para o rebanho, tanto servindo nos cochos quanto na própria 

pastagem. Segundo a Embrapa Milho e Sorgo (2016), o espaçamento para a 

semeadura do milho deve ser de 0,70 a 0,90 m, pois diversos trabalhos 

mostraram que com esse espaçamento, se tem uma maior produção de grãos.  

 A implantação das culturas deve ocorrer na segunda quinzena do mês 

de novembro de 2019 no piquete 21, onde a semeadura da B. ruziziensis deve 

ser em todo o piquete e a semeadura do milho em 55 ha-1. Recomenda-se a 

regulagem dos implementos que serão utilizados na implantação. A semeadura 

da B. ruziziensis será realizada a lanço, sendo utilizados 10 kg/ha-1 de semente 

com CV de 50%. A semeadura da B. ruziziensis deve ocorrer momentos antes 

da semeadura do milho, pois a própria semeadora do milho fará o papel de 

incorporar as sementes de B. ruziziensis ao solo. Já a semeadura do milho 

será realizada com aproximadamente 4 a 5 sementes por metro linear do 

híbrido 30S31VYHR, para que se possa obter aproximadamente 50.000 

plantas/ha-1, com uma germinação de 95%.  

  Segundo a Embrapa Milho e Sorgo (2010), a cultura do milho exporta 

aproximadamente 10 kg de P2O5 e 10 kg de K2O, para cada tonelada de grão 

produzida. Sendo recomendado aplicar 250 kg/ha-1 do adubo com formulado 

10-15-15 no sulco da semeadura, e quando o milho estiver no estádio 

fenológico entre V4 e V6 deve-se aplicar 170 kg/ha-1 de ureia protegida 45% a 

lanço.  

 Para o manejo de plantas daninhas será recomendado a aplicação do 

herbicida de nome comercial Zapp, sua aplicação será realizada em pré-

emergência do milho, na dosagem de 3L/ha-1, devendo-se utilizar pontas do tipo 

leque, uma pressão de 50 lb pol-2 e a velocidade de aplicação deverá ser de 

6,0 km/h.  
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 Assim que ocorrer a emergência do milho, deve-se realizar 

monitoramentos constantes na área para tentar localizar percevejos, caso 

encontrado um percevejo a cada 10 plantas, o controle das mesmas deve ser 

realizado. De acordo com esse caso é recomendado o produto com nome 

comercial Conect, com uma dosagem de 0,8 L/ha-1; de 5 a 7 dias após a 

aplicação deve ser realizado outro monitoramento, se encontrar novamente a 

presença de um percevejo a cada 10 plantas, deve-se realizar nova aplicação 

na mesma dosagem. Segundo a Embrapa (2005), não se deve realizar 

aplicações com ventos acima de 10 km/h e chuvas, podendo perder a 

eficiência da aplicação, caso realizar a aplicação com ventos superiores a 10 

km/h poderá provocar deriva, assim as gotículas não chegarão ao alvo. A 

velocidade de trabalho de cada aplicação deve ser de aproximadamente 6,0 

km/h, utilizar pontas do tipo leque e uma pressão de serviço de 50 lb pol-2. As 

aplicações não devem ocorrer nas horas mais quentes do dia, nem em dias 

chuvosos.  

  Para melhor controle de pragas é recomendável a área de refúgio, que 

segundo a Embrapa Milho e Sorgo (2010), é o plantio de milho não Bt (milho Bt 

que foi geneticamente modificado e introduzidos genes da bactéria Bacillus 

thuringiensis Bt, onde ocorre na planta a produção de toxina para um certo 

grupo de insetos), em uma parte da lavoura de milho Bt, a área de refúgio 

serve para manter as pragas sensíveis à tecnologia da toxina Bt, onde a praga 

alvo sobreviverá e irá se reproduzir onde não tem presença do milho Bt, os 

insetos oriundos dessa área se acasalarão com insetos sobreviventes da área 

com milho Bt, assim possibilitando a  manutenção da suscetibilidade a toxina 

Bt. De acordo com a Embrapa Milho e Sorgo (2010), a recomendação para a 

área de refúgio varia de 5 a 10% da área total. Com isso na Fazenda RS, a 

área de refúgio deve ser de 5 ha-1. 

            

 

4.8.3. Tipo de Silo 

 

 Segundo a Agência de Informação Embrapa Agronegócio do Leite 

(2016), os tipos de silos mais utilizados são o silo tipo trincheira, silo de 

superfície e silos cilíndricos, tendo cada um deles suas vantagens. O silo mais 

utilizado hoje em dia é do tipo trincheira, devido ao seu custo de construção, 

sua facilidade na compactação e suas facilidades no descarregamento e 

carregamento.  

 Com isso para melhor eficiência e menor custo para o produtor o silo 

do tipo trincheira é o mais recomendado. 
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4.8.4. Localização do Silo 

 

 De acordo com a Produção e Utilização de Silagem de Milho e Sorgo 

(2001), o silo deve estar o mais próximo dos cochos possível para poder servir 

o rebanho mais rapidamente. Com isso é recomendado que a silagem seja 

ensilada no piquete 21, na própria área de plantio, sendo que o piquete não 

será totalmente semeado com milho, somente 55 ha-1 de todo piquete, e que a 

quantidade semeada de milho servirá para suprir o rebanho em 

aproximadamente 5 anos.  Segundo a Embrapa Gado de Corte (2014), um silo 

pode permanecer por vários anos, desde que esteja vedado e a fermentação 

esteja completa.  

 Neste caso é recomendado a abertura de 5 silos, onde cada silo 

servirá o rebanho por 120 dias, e os 5 silos servirão o rebanho, caso não 

aumente a quantidade de animais, por aproximadamente 5 anos. 

  

  

4.8.5. Colheita e Ensilagem 

 

 Segundo a Embrapa Produção e Utilização de Silagem de Milho e Sorgo 

(2005), o estágio ótimo para a ensilagem do milho depende principalmente do 

teor de matéria seca, da produção, do valor nutritivo esperado da silagem e da 

qualidade da planta. Para a ensilagem do milho é recomendado o teor de 

matéria seca na faixa de 30 a 40%, podendo variar de acordo com o tipo de 

silo, recomendando de 30 a 35 % para silo tipo trincheira, para silo tipo torre é 

recomendado de 32 a 40% e para silo tipo superfície é recomendado de 28 a 

35%, segundo a Embrapa Produção e Utilização de Silagem de Milho e Sorgo, 

(2005). O milho deve ser cortado com os grãos com textura entre pastosa e 

farinácea mole, o ponto que tem como principal característica o alto consumo e 

que eleva seu valor nutritivo, é o ponto farináceo mole (AGEITEC, 2016).  

Segundo Embrapa Tecnologia e Custos na Silagem de Milho (2017), o 

tamanho das partículas da silagem é muito importante tanto para o processo de 

fermentação quanto para a alimentação do rebanho, sendo que o tamanho da 

picagem é recomendado entre 0,8 a 1,5 cm tanto das folhas, do colmo e 

sabugos, de maneira mais uniforme.  

Será recomendado então a colheita do milho para a ensilagem, com 

teores de matéria seca na faixa de 30%, para ter uma boa silagem, também é 

recomendado a regulagem e afiação das facas da ensiladeira antes da 

picagem, para que o material picado tenha maior uniformidade, e é 
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recomendado a utilização de uma colhedora de forragem JF modelo C120 

Cardan/semi hidráulica. Recomenda-se também o corte da planta do milho a 

uma altura de 15 cm do solo para um melhor aproveitamento.  

 Segundo a Embrapa Tecnologia e Custos na Silagem de Milho (2017), 

logo após o descarregamento da carreta no silo, é necessário que a forragem 

seja espalhada em uma camada de 20 cm no máximo, assim, a compactação é 

mais rápida e eficiente; para a melhor compactação é recomendável que um 

trator mais pesado seja utilizado na compactação. De acordo com Embrapa 

Tecnologia e Custos na Silagem de Milho (2017), uma ensiladeira de uma linha 

colhe 30 t/MS/dia aproximadamente (8 Horas de serviço), e uma boa 

compactação corresponde a 225 kg/MS/m3, isso significa 750 kg de forragem 

com 30% de MS.  

 Uma fórmula foi desenvolvida pela Universidade de Wisconsin, para 

calcular qual o peso necessário para atingir uma compactação de 225 t/MS/m3. 

O peso utilizado para a compactação deve ser igual à tonelada de forragem por 

hora e descarregada no silo, multiplicada por 360, assim dando o resultado em 

quilos necessários de um trator para a compactação da forragem, e nos silos 

tipo trincheira a silagem deve formar um embaulamento acima do nível do solo, 

pois, o material ensilado, depois de fechado o silo, devido à ação de seu 

próprio peso, cede dentro do silo pelos processos de fermentação e respiração 

residual, e o embaulamento auxilia no escoamento da água nos dias de chuva, 

pode-se ter um aumento de 30% no volume do silo por causa do 

embaulamento (EMBRAPA TECNOLOGIA E CUSTOS NA SILAGEM DE 

MILHO, 2017).  

Para a compactação é recomendável a utilização de um trator, para que 

possa compactar, retirando assim o oxigênio do meio das partículas, evitando 

que microrganismos aeróbios realizem a fermentação.  

 Segundo a Embrapa Tecnologia e Custos na Silagem de Milho (2017), 

para o fechamento do silo deve-se utilizar lona, cuja principal função é evitar a 

penetração de ar; a espessura mínima para uma lona utilizada para cobertura 

de silagem é de 200 micras, a lona mais recomendada é a lona de dupla face, 

ela protege com mais eficiência a silagem além de facilitar o momento de 

cobertura e abertura do silo. 

Para deixar a lona em contato com a silagem é recomendado colocar um 

material pesado por cima da lona: pneus velhos, madeira ou sacos de areia, 

podem ser utilizados; também é recomendado que a lona dupla face seja 

colocada com a parte branca para cima, onde a mesma pode refletir a radiação 

solar e não ficará muito aquecida como no caso da utilização da lona preta. A 

lona deve ser enterrada ou fixada no início do fechamento do silo e, no final do 

fechamento, a lona também deve ser enterrada ou fixada.  
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4.8.6. Processo de Fermentação 

 

 Segundo o Guia de Campo Sementes Agroceres Milho e Sorgo Silagem 

(2017), após o fechamento do silo, acontece a fermentação da silagem em 

duas fases. A Primeira fase é a fase da fermentação aeróbica, onde acontece o 

aumento do gás carbônico, o consumo de oxigênio pelos microrganismos 

aeróbicos, o aumento da temperatura, o início da produção de ácido acético e a 

mudança do pH de 6,0 para 4,2. Já a segunda fase, chamada de fase 

anaeróbica, ocorre a paralisação das bactérias em pH da 4,0, a formação de 

ácido lático, a diminuição de ácido acético e a temperatura se estabiliza. 

 De acordo com a Produção e Utilização de Silagem de Milho e Sorgo 

(2001), uma silagem de qualidade de milho ou sorgo apresenta pH 4,0 – 4,5; 

Ácido Lático 6,0 – 8,0%; Ácido Acético <2,0%; Ácido Propiônico 0,0 – 1,0% e 

Ácido Butírico <0,1%. 

 Segundo o Guia de Campo Sementes Agroceres Milho e Sorgo Silagem 

(2017), para saber a qualidade da silagem deve realizar uma avaliação da 

mesma, devendo verificar se a silagem apresenta odor agradável, se está com 

aspecto uniforme, e se está sendo bem consumida pelos animais. Deve ser 

realizada uma avaliação bromatológica da silagem, na qual poderá se 

encontrar os valores dos ácidos presentes na silagem. O primeiro passo é 

retirar amostra de 5 a 10 pontos diferentes do silo, homogeneizar as amostras, 

encher um saco plástico com uma capacidade de aproximadamente 1 kg e 

compactá-lo bem, identificar a amostra com a data da coleta, tipo de material e 

nome do solicitante; junto deve conter a ficha da solicitação de análise e enviá-

la ao laboratório no mesmo dia (GUIA DE CAMPO SEMENTES AGROCERES 

MILHO E SORGO SILAGEM, 2017).  

 

4.8.7. Abertura do Silo 

  

 Segundo a Produção e Utilização de Silagem de Milho e Sorgo (2001), a 

abertura do silo deve ser realizada de 21 – 30 dias após o fechamento do silo; 

ao ser retirada a cobertura do silo, como pneus, madeiras, deve-se analisar se 

tem ocorrência de mofo ou fungo, caso tenha algum ponto de contaminação, é 

necessário que seja retirado e descartado; quando aberto o silo a silagem entra 

em contato com o ar e começa a se deteriorar, para evitar ou diminuir esta 

perda,  tomar cuidados como: retirar uma camada mínima de 15 cm do silo, 

retirar a silagem em camadas para reduzir a camada de silagem exposta, se a 

silagem for fornecida mais de duas vezes ao dia, a silagem deve ser retirada 
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duas ou mais vezes, não se deve tirar a silagem que vai utilizar o dia todo e 

deixá-la exposta, pois sua deterioração será muito mais rápida. 

Para a melhor distribuição da silagem nos cochos é recomendada a 

utilização de um vagão forrageiro Nogueira modelo VFN 8000, que  tem uma 

capacidade de 8 t de silagem; para a retirada da fatia do silo pode ser utilizado 

um garfo de silagem e carregado o vagão com uma concha para trator, concha 

traseira. 

  

4.8.8. Custos para a Implantação da Silagem 

 

Tabela 15- Custo para Produção de Milho + Braquiaria. 

   INSUMOS E  
   SERVIÇOS 

     CUSTO ha-1 TOTAL DE ha-1  VALOR (R$) 

 Semente de  
       milho 

         640,00            55      35.200,00 

  Semente de  
 B. ruziziensis 

         107,50          60,5        6.503,75 

    Adubo 
 

         490,00          60,5     29.645,00  

  Defensivos 
 

         248,50           55     13.667,50  

Combustível            95,00           60,5       5.747.50 
 

Funcionário  
temporário 2 

          80,00            60,5       4.840,00 

TOTAL       95.603,75 
Fonte: Pesquisa Direta (2018).  

 

Tabela 16- Custos dos Implementos e Lona. 

IMPLEMENTOS 
E COBERTURA 

QUANTIDADE  TAMANHO  VALOR (R$) 
  UNIDADE 

VALOR (R$)  
  TOTAL 

 Colhedora de  
   forrageira  

           1       1 linha   19.500,00  19.500,00 

     Vagão       
  forrageiro 

           1         8 t.   14.000,00  14.000,00 

Concha Traseira 
 

           1        500 l.     5.445,00    5.445,00 

Garfo Manual 
 

           1   6 dentes          54,00         54,00 

       Lona  
  (Dupla Face) 

           5     10x25        603,00    3.015,00 

TOTAL     42.014,00 
Fonte: Pesquisa Direta (2018). 
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4.9. Custo de todas as Benfeitorias Recomendadas. 

 

Tabela 17- Custo de Todas as Benfeitorias Recomendadas. 

Infraestrutura e Melhorias   Custo total da Operação (R$) 

      Adubação e Calagem                        175.865,10 
     Grade Aradora                          14.000,00 
     Divisão dos Piquetes                          12.117,36 
     Silagem                         137.617,75 
     Barracão                             6.050,50 
     Descompactação do solo                          26.571,60 

TOTAL                        372.222,31 

Fonte: Pesquisa Direta (2018). 

 

4.10. Análise Econômica  

 

 De acordo com a propriedade, a taxa de natalidade atual é 85%, onde a 

propriedade conta com 200 vacas e se tem o nascimento de 170 bezerros, com 

as melhorias indicadas para a propriedade, a taxa de natalidade pode chegar a 

95%, na qual nasceriam 190 bezerros. Ainda com a implantação dessas 

melhorias o proprietário poderá aumentar o número de vacas matriz, para 

consequentemente aumentar o número de bezerros na propriedade, podendo 

passar de 200 para 226 vacas, aumentando assim o número de nascimento de 

bezerros de 170 para 214 bezerros por ano, podendo ser 50% de fêmeas e 

50% de machos, onde o proprietário realizará a venda dos bezerros paras 

pecuaristas da região de Paraíso do Norte a um valor fixo de R$1.250,00, 

independente do peso ou sexo do animal. 

 A análise econômica para a Fazenda RS leva em consideração todos os 

gastos durante um ano com o rebanho; dentre os gastos estão a 

suplementação alimentar, vacinas e mão-de-obra.  
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Quadro 5- Análise Econômica da Fazenda RS. 

1 Custos Variáveis  R$  Ano 

1.1 Sementes    26.571,60  

1.4 Adubos   20.807,88 

TOTAL  A    47.379,48 

2 Custos Fixos  

2.1 Energia Elétrica     1.800,00 

2.2 Vacinas     5.600,00 

2.3 Silagem   27.553,55 

2.4 Suplementação mineral     4.800,00 

2.5 Mão-de-obra fixa   24.000,00 

2.6 Diesel     7.896,00 

2.7 Benfeitorias    12.553,55 

2.8  Máquinas e implementos   52.999,00 

TOTAL  B  137.202,10 

3 Total dos custos (A+B) 184.581,58 

Receita Bruta   

Venda dos Bezerros  267.500,00 

Custos  184.581,58 

Receita Líquida     82.918.42 
Fonte: Pesquisa Direta (2018). 
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5. CONCLUSÃO 

 

A Fazenda RS, conforme levantado, apresenta como qualquer outra 

propriedade pontos positivos e pontos negativos, mas de nenhuma maneira 

estes pontos negativos não possam ser revertidos em pontos positivos, como a 

compactação do solo, a divisão dos piquetes, a adubação e calagem dos 

pastos da propriedade e a silagem.  

Este trabalho trouxe a possibilidade de vivenciar o papel de um 

Engenheiro Agrônomo de forma pratica.  É de grande importância saber 

partilhar de conhecimentos adquiridos e de novos conhecimentos para se 

tornar um bom executor da Engenharia Agronômica, e para se ter uma ótima 

formação profissional esse trabalho, juntamente com novas experiências, 

agregam grandemente valores ao nosso conhecimento 

E para manter de pé a agricultura devemos executar com integridade e 

virtude tudo de bom que aprendemos e vivenciamos, e sempre estar dispostos 

a aprender.  
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