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RESUMO 

 

Assunção, Renan, M. Universidade de Brasília, dezembro de 2013. Projeto para Recria e 

Engorda de Bovinos em uma Fazenda Localizada no Estado do Tocantins – Estudo de 

Caso. Orientador: Dr. Clayton Quirino Mendes. 

 

A pecuária de corte brasileira enfrenta atrasos históricos. Entretanto as novas 

tecnologias de produção estão surgindo, tornando ainda mais eficiente a produção de carne no 

Brasil. O consumo de proteína animal é essencial para sobrevivência dos humanos. A 

pecuária de corte mostrou-se importante ferramenta econômica para se alcançar o superávit 

brasileiro. É nesse cenário que surge a importância e necessidade de se estudar as mais 

variadas formas de produção de carne disponíveis no território brasileiro. Portanto, este 

trabalho teve por objetivo detalhar a viabilidade econômica de uma cadeia produtiva de 

animais bovinos da raça nelore pura ou anelorados, em um processo de recria e engorda aos 

quais os mesmos chegavam ao sistema com seis arrobas e saem para venda com dezesseis 

arrobas de peso. Espera-se com este trabalho apresentar um projeto de otimização de recursos 

disponíveis e detalhar os custos e ganhos com o sistema produtivo. 
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ABSTRACT 

 

Assunção, Renan, M. University of Brasília, in December 2013. Project for growing and 

fattening cattle in a farm located in the State of Tocantins – Case Study. Advisor: Dr. 

Clayton Quirino Mendes. 

 

 Livestock Brazilian cut faces historical delays. However the new production 

technologies are emerging, making it even more efficient meat production in Brazil. The 

consumption of animal protein is essential for human survival. The beef cattle industry was an 

important economic tool to achieve the Brazilian surplus. It is in this scenario that the 

importance and necessity of studying the various forms of meat production available in 

Brazil. Therefore, this study aimed to detail the economic viability of a supply chain of bovine 

animals of pure Nellore Zebu or in a process of growing and fattening to which they arrived to 

the system with six arroba and go out for sale with sixteen arroba of weight. It is hoped that 

this essay presents a project of optimizing available resources and detail the costs and gains 

on the production system. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Historicamente o Brasil vem de uma longa caracterização de atraso nos sistemas de 

produção, resistência às novas tecnologias e gestão arcaica. Entretanto, a Bovinucultura de 

Corte vai em sentido contrário a essa cultura de atraso e, atualmente, passa a aceitar as novas

e importantes tecnologias (Barcellos et al., 2004). 

 A carne bovina é extremamente importante na alimentação humana uma vez que as 

proteínas com seu alto valor biológico, altos teores de ferro e zinco, vitamina B12 e ácidos 

graxos essenciais contribuem para a nutrição humana de forma adequada (Alvim et al., 2007). 

 A agropecuária de corte representa um importante lugar no agronegócio brasileiro. 

“Nos últimos 10 anos, se não fosse o Agronegócio, a balança comercial brasileira seria 

negativa. Sem o Agronegócio teríamos um déficit de R$ 40 bilhões em 2010" afirma Katia 

Abreu, presidente da CNA. 

 O importante cenário descrito revela o quão importante devem-se trabalhar as mais 

disponíveis unidades de área no território brasileiro para que se obtenha um produto final para 

agronegócio, produto animal, terminado ou não, cabível de conquistar os mercados em que 

for inserido. 

  

2. OBJETIVO 

 

 Objetiva-se com este trabalho analisar a viabilidade técnica da implantação de um 

sistema de produção de bois de recria e engorda de animais com peso inicial de 6@ até que 

atinjam 16@, da forma mais rápida e economicamente viável possível em uma propriedade 

do Tocantins.  

 

3. RECOMENDAÇÃO TÉCNICA 

 

3.1. Manejo das Pastagens 

As pastagens constituem um importante papel no ganho de peso dos animais uma vez 

que o manejo correto maximiza a utilização do pasto e o ganho de peso. 

Uma vez que o sistema de criação é extensivo, a carga de animais deve ser ajustada à 

capacidade de suporte para que a recuperação do pasto seja natural e impossibilite o 

aparecimento de pragas e plantas invasoras, o que diminuiria a qualidade do pasto e 
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consequentemente forçaria a uma recuperação antecipada e assim a uma elevação dos custos 

de produção. 

A organização estratégica dos componentes do pasto como, cochos, bebedouros, áreas 

de sombra etc. contribuem para uma melhor distribuição do rebanho pela manipulação dos 

hábitos de vida dos bovinos e essa é uma importante ferramenta para minimizar problemas de 

super-pastejo devido a variações agudas de terreno e facilidade de obtenção de alimento e 

sombra.  

O aconselhável seria escolher um sistema que permitisse a máxima utilização da 

pastagem e a máxima produção animal sem que se extrapole a taxa de lotação limite 

compatível com a capacidade de suporte da pastagem escolhida evitando assim possíveis 

custos adicionais com reformas, tratamentos contra invasoras e pragas, super-pastejo etc. 

 

3.2. Método de pastejo contínuo 

Pastejo contínuo caracteriza-se pela permanência dos animais por um longo período de 

tempo no pasto, é um método que possui baixas taxas de eficiência uma vez que os animais 

precisam de muito tempo para atingir o peso determinado. Porém é um método que possui 

taxas, relativamente, altas de sucesso, uma vez que o pouco capital investido; baixa mão de 

obra e manejo menos intensivo se tornam viáveis.  

Entretanto alguns cuidados devem ser obedecidos: uso adequado do número de 

animais; é necessário o diferimento de áreas com o objetivo de reduzir períodos críticos uma 

vez que se torna vantajoso, pois necessita de poucos bebedouros e aguadas. 

 

3.3. Implantação do Pasto 

Um pasto passível de utilização a níveis adequados sem que haja subuso dos insumos 

deve ser corretamente implantado sendo que se torna mais oneroso possíveis reformas ou até 

mesmo consertos realizados no futuro que realizar uma implantação adequada e correta. 

Portanto deve-se destacar importância acentuada no que diz respeito a pasto, uma vez que 

tem-se por pasto uma unidade dinâmica e todos os processos para sua formação, manejo e 

manutenção. 

 

3.4. Escolha da Forrageira 

 A escolha das forrageiras depende de vários fatores, bem como: o potencial produtivo; 

as condições edafoclimáticas do local e a adaptabilidade da forragem às mesmas; condições 

de manejo disponíveis e o objetivo da propriedade. 
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 O uso de mão de obra especializada, forragem altamente produtiva, manejo altamente 

intensivo, ou seja, uma intensificação nas práticas, métodos e técnicas da propriedade visando 

um aumento na produção e consequentemente no capital de retorno, requer uma atenção 

especial pois, uma vez que essas práticas intensivas não trouxerem retorno para a empresa as 

mesmas não se justificam podem acarretar em prejuízo de capital. Portanto deve-se fazer um 

estudo detalhado dos custos de produção e de viabilidade econômica.  

  

3.5. Forragens Utilizadas  

 Escolher uma só forragem pode não trazer os ganhos esperados, o ano possui, 

basicamente, duas estações facilmente reconhecíveis. A estação de seca e a de chuva. Na 

estação das chuvas a produção de biomassa da forragem está garantida, pois taxas de 

luminosidade e índices de pluviometria maiores estão presentes nesse período. O que não 

acontece na estação de seca e assim quedas no ganho de peso dos animais são comumente 

relatadas. A produção de forragem está presente basicamente no período das águas, a maioria 

das forragens possui uma redução na produção de biomassa quando se está no período seco do 

ano, o que afeta o ganho de peso dos animais criados em um sistema extensivo. Uma solução 

bastante simples seria formar a forragem com duas espécies ou cultivares que produzam, 

juntas, biomassa suficiente para, pelo menos, suprir as necessidades alimentares dos animais 

no período de menor produção de biomassa e assim manter o peso dos animais e, em uma 

análise mais otimista, ter um leve ganho de peso. 

 O aconselhável seria escolher forragens que sejam favorecidas pelo período mais seco 

mantendo sua produção nesse período e forragens que aumentem sua produção no período das 

chuvas. Assim teria biomassa suficiente em todo período do ano. Já se sabe que fazer 

consórcios com outras forrageiras leguminosas traz enormes benefícios, pois reduz a 

quantidade de nitrogênio aplicada, insumo de valor elevado, o nitrogênio eleva a produção, 

evita a degradação da pastagem e garante sustentabilidade ao projeto. 

 O fornecimento de nitrogênio via plantas que fazem fixação biológica é uma 

alternativa extremamente viável uma vez que os custos dessa técnica, se comparado com os 

custos de uma aplicação de nitrogênio convencional, tornam-se muito reduzidos. 

 

3.5.1. Brachiaria brizantha cv. Marandu 

Cultivares do gênero brachiaria sp. podem, facilmente, ser consideradas as principais 

forragens utilizadas para suprir as necessidades alimentares dos animais que compõem o 

rebanho da pecuária brasileira, 70 a 80% das pastagens são formadas pelo gênero. 
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A brachiaria brizantha cv. Marandu conhecida popularmente como braquiarão possui 

uma boa palatabilidade para os animais, uma exigência a fertilidade média, crescimento de 

1,0 a 1,5 m de altura, não necessita de alta pluviometria, porém caso os níveis pluviométricos 

sejam elevados o fato não se torna um problema. Tem a capacidade de suporte, em períodos 

chuvosos, de 1,5 a 2,5 UA/ha e de 1,0 a 1,5 UA/ha em períodos secos. E os ganhos de peso 

para os animais variam, nos períodos chuvosos, de 450 a 600 g/animal/dia e 400 a 500 

kg/ha/ano. E produção de forragem estimada em 11.000 kg/MS/ha ao ano. 

 

3.5.2. Brachiaria humidicola 

Originaria da África equatorial, cresce e se desenvolve bem na Região Norte do país 

em decorrência do elevando índice pluviométrico da região. Possui uma alta adaptabilidade a 

vários tipos de solo, em especial os de alta humidade. Tem uma capacidade de rebrota fácil e 

vigorosa mesmo quando o manejo da pastagem é baixo e com curtos intervalos de corte sob o 

pastejo. Extremamente resistente ao pastejo em ambientes de alta umidade. 

Apresenta como um principal atributo a facilidade que seus estolões possuem de 

enraizar e assim cobrem e protegem rapidamente o solo, consequentemente competem com 

plantas invasoras e, eventualmente, pragas, como o blissus leucopterus, percevejo-das-

gramíneas. Sua baixa necessidade de fósforo também é uma característica desejável. As 

plantas podem chegar até a 1,20m, requer uma precipitação mínima pluviométrica de 800 

mm/ano. A produção de matéria seca é em torno de 15t/ha/ano. Os teores de proteína bruta na 

matéria estão em 12% no verão e 5% no inverno. 

 

3.5.3. Calopogonium mucunoides cv. Calopogônio 

Tem sua origem na América do Sul, é uma forrageira perene e possui uma produção 

de sementes de 200 a 300 kg/ha. O calopogônio pode ser uma alternativa para melhoras as 

condições das pastagens principalmente do gênero brachiaria pelo seu crescimento rápido e 

agressivo, bom valor nutritivo e pela sua capacidade de incorporar grandes quantidades de 

nitrogênio ao solo (80 a 120 kg/ha/ano).  

Seu melhor desempenho se dá em regiões úmidas com precipitações entre 1500 e 2500 

mm anuais, apresentam teores de proteína bruta que variam de 14 a 18 %, boa palatabilidade 

durante o período chuvoso, tolera moderadamente a desfolha causada pelo pastejo e os ganhos 

podem variar de 300 a 400 g/animal/dia e 200 a 300 kg/ha/ano. 

 

3.6. Implantação das pastagens 
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3.6.1. Correção da acidez do solo 

O crescimento radicular é prejudicado na presença elevada de alumínio (Al), sendo, 

também, afetada pela deficiência de cálcio (Ca), assim limitando a absorção de água e 

nutrientes prejudicando expressamente o crescimento e rendimento das pastagens, portanto 

promovendo uma baixa produtividade de matéria seca. 

 

4. ESTUDO DE CASO 

 

4.1. Escolha da área  

 O projeto será realizado em uma propriedade no estado do Tocantins, município de 

Nova Olinda, com área de 246,0014 ha.  

 

4.2. Características Edafoclimáticas  

 A área ocupada pela fazenda possui pequenas variações de terreno, que vão de áreas 

planas (80%) a áreas acidentadas (20%). Os solos são de média a alta fertilidade, em 

decorrência da presença de mata ciliar, e com uma boa drenagem. O clima é tropical semi-

úmido com a presença definida de um período chuvoso e um período seco, o período seco vai 

de maio a setembro. A precipitação média está em torno de 1200 mm anuais. A temperatura 

varia em torno 22,5°C. 

 

Tabela 1: Precipitação média para os anos de 2010 a 2012. 

 

Precipitação (2010 - 2012) (mm) 

Janeiro 300 

Fevereiro 255 

Março 151 

Abril 40 

Maio 76 

Junho 26 

Julho 2 

Agosto 1 

Setembro 36 

Outubro 95 

Novembro 177 

Dezembro 111 

TOTAL 1270 

                                Fonte: INMET (adaptado) – Estação Metereológica de Araguaína 
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4.3. Descrição do Local 

A área de trabalho (Imagem 1) possui pouco mais de 246 ha. A vegetação de cobertura 

é maioritariamente de baixo porte, porém as matas próximas a córregos perenes ou não são de 

médio porte. A área a ser trabalhada é de 196 ha, em respeito à Lei de Reserva Legal, 40% da 

forragem será composta por brachiaria brizantha cv. Marandu, 40% será composta de 

brachiaria humidicola e os outros 20% devem ser de calopogonium mucunoides cv. 

Calopogônio para fixação de nitrogênio atmosférico.  

As gramíneas podem sofrer a ataques de fitopatógenos, uma vez que os nutrientes do 

solo podem se tornar indisponíveis (não-lábeis) em decorrência de uma variação do potencial 

de oxirredução dos solos, por causa dos elevados índices pluviométricos da região, 

principalmente nos períodos de outubro a abril, que elevam a umidade do solo, passando, em 

muitas vezes, a uma umidade excessiva, e associada à desfolha forçada causada pelo pastejo 

dos animais, ocorre um enfraquecimento das plantas e uma possível morte das plantas, isso se 

torna um problema uma vez que o hábito de crescimento das plantas é cespitoso e suas 

respectivas mortes precoces são em reboleiras, o solo fica descoberto e assim pode aparecer 

plantas invasoras e pragas, como cupins, que dificultam o manejo do solo e as práticas 

necessárias. Problema facilmente resolvido com a presença de indivíduos de brachiaria 

humidicola, resistentes à deficiência de nutrientes. 

 

 

   Imagem 1 – Área de trabalho do projeto 
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A fazenda terá três piquetes, em respeito às orientações da EMBRAPA, que diz, o 

pasto deve ser divido em três partes sendo que 1/3 deve ser destinado a forragens que estão se 

recuperando do pastejo no início das águas, ou seja, que, no futuro, terão melhores teores de 

nutrientes e conseguirão nutrir o rebanho em termos de alimento volumoso. Os outros 2/3 

ficam para a alimentação do pasto nos períodos de seca. Resumindo, um piquete deverá ser 

fechado no período das águas, para recuperação, e os outros dois piquetes se mantem em 

atividade. No ciclo completo desse processo, com a atividade de pastejo, um piquete ficará 

completamente inutilizável e, portanto será fechado para recuperação. 

 

4.4. Benfeitorias a serem realizadas 

Segue, abaixo, o croqui (Figura 1) de como será estruturada a sede da fazenda. Como 

o território não possui as estruturas mínimas necessárias para implantação do projeto serão 

construídas as seguintes estruturas básicas demonstradas na Tabela 2. Os custos para 

construções civis foram obtidos pelo IBGE, os mesmos, para construções rurais simples ficam 

em R$ 874,14/m² (para o ano de 2012). Estruturas de construção mais simples, como o 

estacionamento descrito não levam em consideração o custo mencionado, ficando em R$ 

200,00/m². Segundo o Relatório da Avaliação de Execução de Programas de Governo de N°3 

de 2011 uma cisterna custa em média R$ 1.600,00, parte desse valor foi abatido pelo do 

Governo Federal.  

 

 Figura 1 – Croqui da sede da Fazenda 
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A manutenção de estradas rurais adequadas custa aproximadamente US$ 540 Km/ano, 

adaptando esse valor para a realidade brasileira, mais especificamente, a da fazenda tem-se o 

valor R$ 1560,60/km.  

 

Tabela 2: Estruturas básicas a serem implantadas no projeto 

 

Especificações Unidade Quantidade 
Valor 

(R$) 

Curral de 520 m² (26x20) - BELGO Unidade 1 26172,95 

Barração de Sal m² 100 87414 

Barração de Máquinas m² 72 62928 

Almoxarifado m² 20 0 

Alojamento + Refeitório + Cozinha m² 200 174828 

Casa Sede m² 50 43707 

Casa Vaqueiro e sua família m² 100 87414 

Cisterna m² 12 1600 

Estrada de Terra km 2,5 7800 

Estacionamento Coberto m² 100 20000 

Melhoria das Estradas Existentes km 20 31212 

Cerca com Dois Arames Lisos km 7 3080 

Bebedouro para gado circular - 1000 Litros 

(Automático) - Avaré Concreto 
Unidade 3 1102,32 

Cerca Fixa com 5 Fios de Arame Ovalado km 5 5500 

Cocho Coberto  Unidade 6 192 

TOTAL   552950,27 

 

Para a realização das atividades de manejo, tanto dos animais como das forragens, das 

atividades agronômicas, de pecuária e de zootecnia que conduzam a produção mais 

econômica e de menor custo de 340 cabeças de gado num período de um ano, se faz 

necessário o investimento para a compra dos seguintes bens e equipamentos (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Bens e equipamentos necessários durante o projeto 

 

Item - Discriminação Quantidade Preço (unid.) Total 

Máquinas e Equipamentos 
   

Bomba Costal JACTO 20 litros 2 R$ 160,00 R$ 320,00 

Carroça 1 R$ 1.250,00 R$ 1.250,00 

Roçadeira TATU ROAT 3400 1 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 

Distribuidor de fertilizante Lancer 400 Kg 1 R$ 2.800,00 R$ 2.800,00 

Tanque de combustivel 5.000 litros Diesel 1 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 
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Tanque de combustivel 5.000 litros Gasolina 1 R$ 3.200,00 R$ 3.200,00 

Tambores para transporte de combustível 200 litros 4 R$ 30,00 R$ 120,00 

Grupo gerador 5 kva Agrale Diesel 1 R$ 5.350,00 R$ 5.350,00 

Bateria Impact 12V 90AH 5 R$ 500,00 R$ 2.500,00 

Televisão Gradiente 21" 2 R$ 220,00 R$ 440,00 

Freezer CONSUL 305 litros 1 R$ 1.108,72 R$ 1.108,72 

Rádio Comunicador Walk Talk Motorola 

Talkabout 56km  
3 R$ 195,99 R$ 587,97 

Antena de rádio 1 R$ 29,90 R$ 29,90 

Antena Parabolica TECSAt 1 R$ 94,00 R$ 94,00 

Inversor de voltagem 12v - 110v 2 R$ 89,00 R$ 178,00 

Balança Bovina 1.500 Kg 1 R$ 8.500,00 R$ 8.500,00 

Gps Multilaser GP 014 1 R$ 182,00 R$ 182,00 

Trator New Holland TM135 2003 1 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 

Betoneira 63 litros 1 R$ 677,00 R$ 677,00 

 
   

Veículos 
   

Veiculo Ford Pampa 1.8 2007 1 R$ 13.900,00 R$ 13.900,00 

 
   

Materiais de Escritório 
   

Computador Space BR 1 R$ 799,00 R$ 799,00 

Impressora HP 1 R$ 139,00 R$ 139,00 

Mesa 2 R$ 194,30 R$ 388,60 

Cadeiras diversas 6 R$ 74,60 R$ 447,60 

Armário 2 R$ 234,90 R$ 469,80 

Arquivo 1 R$ 367,20 R$ 367,20 

 
   

Ferramentas de Manutenção 
   

Aparelho de solda Oring Arc 1 R$ 1.800,00 R$ 1.800,00 

Compressor 1 R$ 989,54 R$ 989,54 

Esmeril Ferrari 1/4 cv 1 R$ 184,90 R$ 184,90 

Vulcanizadora 1 R$ 255,00 R$ 255,00 

Furadeira de bancada Schulz 1 R$ 264,00 R$ 264,00 

Macaco hidráulico Bovenau 15 toneladas 2 R$ 355,00 R$ 710,00 

Engraxadeira 2 R$ 79,00 R$ 158,00 

Jogo de Chaves de Boca 3 R$ 49,80 R$ 149,40 

Jogo de chaves estrela 3 R$ 47,80 R$ 143,40 

Jogo de chaves allen 3 R$ 58,00 R$ 174,00 

Jogo de chaves L 3 R$ 129,00 R$ 387,00 

Martelo 3 R$ 39,80 R$ 119,40 

Marreta 3 R$ 44,00 R$ 132,00 

Alicate 3 R$ 24,90 R$ 74,70 

Caixa de ferramentas 3 R$ 59,80 R$ 179,40 

Jogo de chave de fenda 3 R$ 56,00 R$ 168,00 
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Panelas, etc... (total cozinha) 1 R$ 174,90 R$ 174,90 

 
   

Animais Serviço 
   

Cavalo de 2,5 anos de idade 2 Unidade 2 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00 

Burro de 2,5 anos de idade 2 Unidade 2 R$ 3.500,00 R$ 7.000,00 

 
   

TOTAL   
R$ 

142.112,43 

 

4.5. Curral 

A topografia deve ser plana ou, no máximo, levemente ondulada. As águas devem ter 

um escoamento rápido para que o terreno fique seco em um tempo mais reduzido evitando 

assim atoleiros que dificultam o trabalho e manejo dos animais. Terrenos arenosos são bons 

nestes aspectos, portanto o curral será construído próximo à sede, no terreno mais alto e plano 

da fazenda. Terrenos argilosos exigem obras de drenagem que encarecem a construção. 

A posição em relação aos pastos deve ser o mais equidistante possível. Uma distância 

razoável de residências é recomendável para evitar mal estar, por exemplo, causado por poeira 

e barulho. É importante ter boas estradas de acesso durante o ano inteiro mesmo nas épocas 

mais úmidas do ano. O suprimento de água e o de energia elétrica são de grande importância. 

A área do setor de serviço (e o corredor de circulação, caso haja) deve ser excluída no cálculo 

da área em relação ao número de animais a serem manejados.  

A capacidade de trabalho será de 175 animais/dia na época de vacinação, em que todos 

os animais passam pelo curral, essa capacidade fica sendo como máxima uma vez que o 

rebanho todo terá 336 cabeças. 

O curral será feito em cordoalha, desenvolvido pela empresa Belgo Bekaert Arames 

S.A. Essa escolha foi tomada pela praticidade e facilidade de manutenção que esse tipo de 

curral apresenta. Além de possuir seu custo de implantação muito reduzido, se comparado 

com os currais convencionais de régua de madeira. Um Curral com as dimensões e marca 

citados ficam em torno de R$ 26.172,95. 

 

4.6. Cocho para Sal Mineral 

Os cochos cobertos serão confeccionados na própria fazenda com o auxílio de uma 

motosserra e serão colocados 2 em cada piquete e em lugares estratégicos, de preferência altos 

e de fácil acesso, nunca ficando mais de 1.500 m afastado das aguadas. Os mesmos terão as 

seguintes dimensões: 5m de comprimento por 30 cm de largura, profundidade de 25 cm. Será 

adotado 5 cm linear de cocho de um lado para cada animal, portanto, 5 metros linear de cocho 
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são capazes de 200 cabeças. Comprimento do cocho 5,00 metros = 500 * 2 (lados) / 5 = 200 

cabeças. 

 

4.7. Bebedouros 

A água, preferencialmente, deve ser oferecida em bebedouros artificiais, com o 

propósito de evitar danos ambientais (erosão, assoreamento), muito comuns em áreas de 

maior declividade, solos arenosos e principalmente em pequenos cursos de água. Porém, o 

uso de cacimbas, barragens apresenta-se muito ineficiente. Há várias referências de que a 

água define as ondas de pastejo, com os animais iniciando as ondas de desfolhação da 

forragem a partir dos pontos de água. Em função de tal fato, aconselha-se, quando possível, 

que a aguada do pasto esteja o mais centralizada possível na área, como tentativa de 

uniformização do pastejo.  

O consumo diário de água é em torno de 60 litros por animal adulto, em períodos de 

seca. Serão adquiridos três bebedouros que repõem o volume de água automaticamente para 

gado no formato circular com capacidade máxima de 1000 Litros. Serão dispostos no centro 

de cada um dos três piquetes. 

 

4.8. Cercas 

Serão construídos 7 km de cerca com dois arames liso, um a 0,7 metros de altura do 

solo e o outro a 1,1 metros de altura. O espaçamento entre as estacas será de 10 metros e 

mourão esticador a cada 250 metros. Também serão construídos 5 km de cercas fixas, com 

cinco fios de arame liso. O primeiro fio de arame a 0,5 m e o restante a cada 0,25 m, o 

espaçamento entre as estacas será de 4 metros e mourão esticador a cada 500 m. As estacas e 

arames serão comprados no município de Araguaína – TO e receberão tratamento contra 

cupim e intemperes utilizando óleo queimado e piche (CM-30). 

 

5. PLANO DE ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS 

 

A taxa de lotação é a variável para estabelecer a demanda de alimento por animais em 

pastejo. Determinando assim o desempenho de ganho de peso por dia destes. 

Tradicionalmente no Brasil tem empregado a taxa de lotação em unidade animal (UA) como 

um animal de 450 kg de peso vivo, sem que seja considerado o grau de maturidade, estágio 

fisiológico e o consequente potencial de consumo deste animal. Assim sendo um boi com 450 

kg equivale a um UA. 
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Para mensurar o ganho de peso dos animais no projeto, foi tomado o peso de entrada, 

de 6@ ou 180 kg, dos animais no sistema e o peso de saída como sendo 480 kg. Assim sendo 

ficou consentido que o peso médio dos animais é de 330 kg e 0,74 UA. 

No caso da fazenda em si, tem-se que a média de peso dos animais é de 330 kg, esses 

animais consomem em média 2,4kg do peso vivo de matéria seca por dia, ou seja 8 kg MS/dia 

e 2920 kg/MS/ano. 

Dos 196 ha que a fazenda possui de para produção de forragem, 40% é de b. brizantha 

cv. Marandu e outros 40% são de b. humidicola o que representa 78,4 ha de cada, como já foi 

mencionado, a produtividade admitida de b. brizantha e b. humidicola ficam em torno de 

11.000 e 15.000 kg/MS/ha/ano, respectivamente, para fins de manejo, a eficiência de pastejo 

está em 50%, sendo assim o consumo efetivo é de 5.500 kg/MS/ha/ano de b.brizantha e 7.500 

kg/MS/ha/ano de b. humidicola, ou seja, somadas possuem um consumo efetivo de 13.000 

kg/MS/ha/ano. As duas áreas juntas somam 156,8 ha, entretanto, o consumo de forragem está 

limitado somente a 2/3 da área, para que 1/3 seja recuperado para o próximo ano, ou seja, 

104,6 ha. Nesses 104,6 ha, atribuindo uma produtividade média de 26.000 kg/MS/ha/ano e 

consumo a metade disso, ao ano tem-se 1.358.933,4 kg/MS de forragem que são produzidas e 

de fato, utilizadas pelos animais. Como os animais consomem em média 2920 kg/MS ao ano, 

tem-se que a fazenda suporta, em sua lotação máxima, 465 animais. 

Isso significa dizer que não existe problema na atividade em criar os 336 animais 

previamente dimensionados. 

 

5.1. Manejo das Pastagens 

O manejo das pastagens a ser realizado é do de pastejo contínuo com lotação variada. 

Para que haja alimento o ano todo, tanto no período seco quanto no período chuvoso do ano, 

sem que haja degradação das pastagens resultando em sua perda de vigor e diminuição do 

material ofertado como alimento aos bovinos, será adotado o seguinte procedimento. Durante 

todo o período de duração do projeto, no terço final das chuvas, 1/3 da área de pastagem será 

vedada, para que esta cresça e permita que ocorra um deferimento da forragem, e esta 

somente voltará a ser utilizada no período de estiagem (seca) do ano, e com maior 

intensidade, que os outros 2/3 restantes da passagem. Iniciando-se as chuvas, estas pastagens 

que foram utilizadas com maior intensidade serão vedadas parcialmente, utilizando baixa 

lotação animal para permitir a sua recuperação. A cada ano será escolhido 1/3 da área de 

pastagem da propriedade para ser vedada, então após o período de três anos, toda área da 

propriedade terá sido vedada por pelo menos uma vez. O termo vedado refere-se à retirada 
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parcial ou total de todos os animais de uma determinada área de pastagem, por um período 

determinado, com o objetivo de permitir que esta cresça e ou até sementeie garantindo a sua 

perenidade e alimento para os animais nas épocas críticas do ano. 

 

5.2. Alimentação para período seco do ano 

Devido às condições favoráveis para o crescimento de plantas forrageiras na região, a 

alimentação bovina será essencialmente a pasto. Durante o período de seca não haverá 

necessidade de suplementação alimentar, pois nesta região a seca é amena, favorecendo o 

crescimento de brotações nas gramíneas. 

 

5.3. Divisão das pastagens 

A divisão das pastagens será realizada a fim de viabilizar o manejo apropriado das 

pastagens, assim como para direcionar corretamente o manejo das diferentes categorias do 

rebanho, atendendo as necessidades de cada uma. Todos os pastos deverão ser roçados 

periodicamente, portanto terão aguadas e cercas estrategicamente localizadas para facilitar o 

acesso de tratores e carroças.  

 

6. IMPLANTAÇÃO DE PASTAGEM 

 

Em função da presença de vegetação espontânea no local, será adotado um 

procedimento de implantação de pastagem. Serão introduzidas as espécies forrageiras 

brachiaria brizantha cv Marandu e brachiaria humidicula, de acordo com o seguinte 

procedimento: 

1º) Queima da vegetação – Esta atividade é importante para limpar o solo e será realizada de 

tal forma que sejam prevenidos acidentes com animais e incêndios em outras áreas, além de 

utilizar mecanismos de redução de impactos ambientais.  

2º) Preparo do solo – Para o preparo do solo, será necessário o enleiramento da vegetação 

que sobrou, sempre em forma de montes compridos e em nível, de forma que erosões sejam 

evitadas. 

3º) Semeio das forrageiras – Com o auxílio de um distribuidor de fertilizantes a lanço, 

modelo Lancer 600, acoplada a um trator New Holland TM135, será realizado o semeio das 

espécies forrageiras logo após o enleiramento. Serão utilizados, para semear as forragens, 10 

kg/ha de sementes de brachiaria brizantha cv. marandu e 13 kg/ha de brachiaria humidicola. 
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4º) Controle de plantas invasoras – Com uso de herbicida, o controle de plantas invasoras 

será realizado sessenta dias após a emergência das plantas forrageiras, seguindo o 

procedimento de estipular que 10% da área apresentará infestação de plantas invasoras. O 

herbicida será pulverizado com o auxílio de pulverizador costal Jacto 20 litros. 

5º) Manejo de formação – Para garantir o crescimento da vegetação implantada, a área será 

vedada, permitindo a estruturação de um banco de sementes no solo e assim, prolongando a 

perenidade dessa pastagem.  

 

6.1. Adubação, Correção e Manutenção 

Conforme uma análise do solo e uma análise de histórico da propriedade constatou-se 

que este se apresenta corrigido e com média fertilidade natural. Entretanto, deve-se aplicar 

calcário e nutrientes essenciais para uma otimização da produção de forragem para que esta 

atinja seus níveis ótimos. Sabe-se que os níveis de fertilidade do solo são elevados e, portanto 

não é necessária uma análise completa do perfil do solo.  

Para solos de média fertilidade a EMBRAPA prevê uma aplicação de 1,5 Toneladas de 

calcário por hectare. Portanto serão aplicadas 296 Toneladas de calcário no território. Deve 

ser, também aplicado um formulado simples para nutrir o enraizamento da forragem evitando 

assim a morte precoce. O formulado será 20-05-20 a 200 kg/ha. Essa aplicação será feita após 

a remoção da vegetação nativa com o auxílio do Distribuidor de Fertilizantes a Lanço 

Montado Marca JAN – Modelo Lancer 600 acoplado na Roçadeira TATU ROAT 3400 

rebocado por um trator de pneu New Holland TM135 2003. Para a adubação de manutenção, 

será realizada uma aplicação de um formulado 00-20-18 + micro em um período de cada 3 

anos. 

7. REBANHO 

Para a formação do rebanho, serão adquiridos, no primeiro ano, 168 bezerros com 

peso de 6 arrobas (180 Kg). No segundo ano, serão feitas aquisições de 168 bezerros com 

peso de 6 arrobas (180 Kg). Todos os bezerros adquiridos serão animais de origem anelorados 

ou da raça nelore pura, devido a sua rusticidade e resistência a ecto e endo parasitas da região. 

Serão utilizados como métodos de trabalho para o fluxo do rebanho o índice de mortalidade 

de 0,5% ao ano, taxa de abate de 50% do rebanho ao ano e peso de comercialização dos 

animais de 16@. Os animais serão adquiridos no comércio voltado para a produção de 

bezerros em Araguaína (TO) devido à proximidade dessa região com a propriedade. 
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7.1. Divisão do rebanho em categorias 

Com o objetivo de otimizar a administração da propriedade e facilitar o manejo 

bovino, é necessário direcionar a distribuição do rebanho em lotes de animais de mesma 

categoria. A propriedade terá um rebanho médio ao longo do ano de 336 cabeças de gado.  

Os animais serão distribuídos em diferentes lotes da seguinte maneira: 

 

Bezerro: 5 @ até 8 @. 

Garrote: de 8 @ até 12 @. 

Boi: de 12 @ até 15 @. 

Boi gordo: acima de 15 @. 

 

8. MANEJO SANITÁRIO 

 

Será utilizado o seguinte esquema para manejar os animais: No ato da compra dos 

animais os mesmos serão marcados a fogo, receberão vacinas contra carbúnculo sintomático, 

aftosa caso a compra seja feita no período de vacinação obrigatória, vermifugados com 

vermífugo a base de abamectina a 1% sob a dosagem recomendada pelo fabricante, 1 ml para 

50 kg de peso vivo, + tratamento com suplemento vitamínico modificador orgânico conforme 

recomendação do fabricante, 1 ml para 50 kg de peso vivo, + 5 ml do produto  Vallefer, afim 

de prevenir problemas de anemia, estes também receberão um par de brincos para o cadastro 

no serviço brasileiro de rastreabilidade da cadeia produtiva de bovinos e bubalinos (SISBOV). 

Durante o período de engorda dos animais na fazenda, alguns podem se ferir, apresentar 

problemas de intoxicação, distúrbio nutricional e doenças infecto contagiosas, como medida 

de tratamento serão utilizados medicamentos como modificador orgânico (aminoácidos, 

minerais e vitaminas), vitaminas, antibióticos, antitóxicos, mata bicheira, tanidil (larvicida e 

cicatrizante) e vacinas contra carbúnculo sintomático, aftosa e raiva. 

 

8.1. Vacina contra febre aftosa e raiva 

Independente da idade, todos os animais serão, sempre, vacinados num período de 6 

em seis meses, em maio e novembro, obedecendo ao calendário do calendário vacinal da 

extinta zona tampão. Os animais receberão 5 ml da vacina por via subcutânea, e se utilizando 

da ocasião + 2 ml por via subcutânea da vacina contra a raiva. 

 

8.2. Cuidados com as vacinas e cuidados com a aplicação 
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As vacinas serão armazenadas em refrigeradores que mantêm uma temperatura 

variando entre 2°C e 8°C. Durante a aplicação, a fim de garantir a conservação das vacinas, 

serão utilizadas caixas de poliestireno com gelo que serão armazenadas em locais livre da 

ação dos raios solares. Além desses cuidados, na hora da aplicação as embalagens das vacinas 

devem ser para que ocorra sua homogeneização. 

 

8.3. Vermifugação 

Todos os animais serão vermifugados a cada 60 dias. A fim de evitar a seleção de 

indivíduos resistentes aos princípios ativos, as vermigugações serão feitas sempre respeitando 

o volume de aplicação indicado pelo fabricante, 1 ml para 50 kg de peso vivo do animal, 

também será feita alternância de princípios ativos, usaremos a abamectina e a ivermectina 

alternadamente durante as aplicações. 

 

8.4. Combate a ectoparasitos 

 O combate a ectoparasitos será feito pelo próprio vermífugo, já que o mesmo possui 

essa função profilática, ou na forma de pulverizações do tipo “pour on” que são aplicações na 

região do dorso e na região lombar do animal, nas dosagens recomendadas pelos fabricantes 

para controle de ectoparasitos. 

 

9. MINERALIZAÇÃO 

 

De acordo com a recomendação técnica disponibilizada pela Embrapa Cerrados, o 

gado deverá receber suplementação durante todos os dias do ano, sendo que o consumo 

estimado por animal por dia é da ordem de 80 gramas por animal por dia. Com o auxílio de 

carroças, o sal mineral será distribuído nos cochos pelos vaqueiros ao menos duas vezes por 

semana.  

A suplementação mineral será administrada na própria fazenda, sendo necessário o 

auxílio de uma betoneira 63 litros manual, pás e enxadas para a mistura. Os ingredientes 

deverão ser adicionados com o cuidado de seguir rigorosamente os parâmetros estabelecidos 

pela fórmula. Mistura-se primeiramente os microelementos a uma pequena quantidade de sal 

comum para depois adicionar o fosfato bicálcico. Depois de acrescentar o resto do sal 

mineral, deve-se ter como resultado uma mistura com coloração homogênea, que precisa ser 

ensacada e armazenada até o consumo. O consumo diário de mistura mineral requerido pelo 

rebanho de 336 cabeças foi estimado em 26,88 Kg. 
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Tabela 4: Fórmula de mistura mineral contendo fosfato bicálcico como fonte de fósforo 

para bovinos de corte. 

 

Ingredientes* Unidade Quantidade 

Fosfato bicálcico kg 42,00 

Flor de enxofre (96 % enxofre) kg 2,00 

Sulfato de zinco (20 % zinco) kg 2,50 

Sulfato de cobre (25 % cobre) grama 420,00 

Sulfato de cobalto (20 % cobalto) grama 60,00 

Iodato de potássio (59 % iodo) grama 20,00 

Sal comum kg 53,00 

Total kg 100,00 

* O valor entre parêntese refere-se ao nível de garantia do elemento na 

fonte. 
  

Fonte: Lopes (1998) 

   

10. COMERCIALIZAÇÃO DOS ANIMAIS 

 

A comercialização será feita para frigoríficos situados na região de Araguaína - TO, 

totalizando dez, num raio de 500 km de distância do local de produção, todos localizados no 

Estado do Tocantins. O peso de venda dos animais como já foi dito será de 16 @ em função 

que os frigoríficos da região, remunerarão melhor a arroba de animais com esse peso. As 

vendas serão efetuadas de forma que seja garantida a reserva de animais prontos à 

comercialização no período de entre safras, uma vez que o desempenho de ganho de peso 

animal apresenta variação entre os indivíduos, estes animais ficarão em pastagens apropriadas 

e sua venda será responsável pelo abatimento das despesas para o produto em questão. 

 

11. COEFICIENTES TÉCNICOS 

 

Os coeficientes técnicos necessários para o correto manejo sanitário e mineralização, 

para recriar e engordar um bezerro de 6 arrobas até se atinja um boi de 16 arrobas ou 480 Kg 

de peso vivo, com ganho de peso diário de 450 gramas por dia ou 150 kg de peso vivo ao ano. 

Nas tabelas seguintes estão descritos e calculados os coeficientes técnicos referente 

aos insumos necessários para o correto manejo sanitário de um bovino pelo prazo de um ano, 

também estão descriminadas as quantidades requeridas para se fazer o tratamento como 
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vermifugação, casqueamento etc. dos animais de serviço e equipamentos para montaria destes 

(traia).  

A energia elétrica a ser utilizada na propriedade será fornecida pelo estado e seus 

custos estão descritos, com exceção dos equipamentos elétricos do barracão de máquinas e 

para a movimentação da betoneira na confecção da mistura mineral, que será proveniente de 

um grupo gerador a diesel, a necessidade de horas de funcionamento do grupo gerador esta 

descrita anualmente na tabela a seguir.  

A mão-de-obra assalariada a ser contratada pela fazenda para a condução das 

atividades constará de um operador de máquinas que saiba conduzir um trator de pneu, um 

trabalhador braçal, (serviço geral), um vaqueiro e uma cozinheira, todos acima mencionados 

com alimentação por conta da fazenda e domiciliados no alojamento. 

 

Tabela 5: Coeficiente técnico dos insumos necessários para o correto manejo sanitário 

de um bovino pelo prazo de um ano. 

 

Item Unidade 
Consumo 

Anual 
Preço Total 

Vermífugo ml 35,0000 0,2464 8,6240 

Modificador orgânico ml 35,0000 0,0752 2,6320 

Ferrodex ml 5,0000 0,1512 0,7560 

Vitaminas ml 1,2500 0,6400 0,8000 

Antibiótico ml 1,2500 0,3209 0,4011 

Antitóxico ml 0,6200 0,1743 0,1081 

Mata Bicheira ml 3,1250 0,0460 0,1438 

Tanidil (larvicida e cicatrizante) gr 1,8750 0,0692 0,1298 

Vermífugo Tropa gr 0,4800 1,2420 0,5962 

Peças Seringas jogo 0,0020 1.550,0000 3,1000 

Carbunculo sintomático ml 10,0000 0,4060 4,0600 

Aftosa ml 20,0000 0,7333 14,6667 

Raiva ml 6,0000 0,3978 2,3865 

Marca inox peça 0,0001 89,0000 0,0089 

Gás (marcar o gado) unidade 0,0010 45,0000 0,0450 

Rastreamento (SISBOV) peça 0,5000 7.642,0000 3.821,0000 

Equipamento para montaria jogo 0,0010 270,0000 0,2700 

TOTAL 
  

9.600,5023 3.859,7280 
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Tabela 6: Coeficiente técnico dos insumos necessários para fazer uma correta 

mineralização de um bovino por um ano independente da idade. 

 

Item Unidade Consumo Anual Preço Total 

Sal Branco Kg 16,80 R$ 2,80 R$ 47,04 

Fosfato bicálcio Kg 11,20 R$ 1,03 R$ 11,54 

Kit Embrapa Kg 1,10 R$ 19,00 R$ 20,90 

Total  Kg 29,10 R$ 22,83 R$ 79,48 

 

Tabela 7: Coeficiente técnico para a implantação de 1 hectare de pastagem. 

 

Especificação Unidade Quantidade 

I. Implantação de Pastagem 
  

A) Serviço 
  

1- Enleirar/ Destocar 
  

Tratorista - Serviço Mecanizado  DH 0,3 

2- Semeadura 
  

Trator de pneu 110 CV  h/máquina 0,6 

Distribuidor de fertilizante a lanço 400 Kg  h/máquina 0,6 

Plantio manual, matraca ( Trabalhador fixo)  DH 1,3 

Tratorista - Serviços Mecanizados DH 0,1 

B) Materiais 
  

Diversos (matraca, luva, etc...)*  h/ha 10,0 

C) Insumos 
  

Brachiaria brizantha cv. Marandu kg/ha 10,0 

Brachiaria humidicola kg/ha 13,0 

Calopogonium mucunoides kg/ha 2,0 

* refere-se aos equipamentos para execução da 

atividade   

 

Tabela 8: Coeficiente técnico para manutenção de 1 hectare de pastagem. 

 

Especificação Unidade Quantidade 

II - Roçar/Adubar Pastagem 
  

A) Serviço 
  

1- Roçar pastagem 
  

Trator de pneu 110 CV  h/máquina 0,6 

Roçadeira Roat 3400  h/máquina 0,6 

Tratorista - Serviço Mecanizado  DH 0,1 

2- Adubar pastagem 
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Distribuidor de fertilizante de arasto 700 Kg  h/máquina 0,6 

B) Insumos 
  

1- Adubos/Compostos orgânicos 
  

Fertilizante 0-20-18 + micro  kg/ha 150,0 

 

 

Tabela 9: Coeficiente técnico necessário para controle de plantas daninhas em 1 hectare. 

 

Especificação Unidade Quantidade 

III- Controle de Plantas Daninhas 
  

A) Serviço 
  

1- Aplicação de herbicida folha Larga (manual) 
  

Braçal - Aplicar herbicida  DH 0,3 

B) Defensivos 
  

Plenum  ha 0,2 

Espalhante adesivo  ha 0,1 

 

Tabela 10: Coeficiente técnico necessário para manutenção de 1 km de aceiro de cerca 

fixa, serviço executado por roçadeira. 

 

Especificação Unidade 
Tipo de 

Solo 

Quantidade/Ano 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Km   10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8 

Roçadeira h/máquina  

Bem 

Drenado 432,0 432,0 432,0 432,0 432,0 432,0 432,0 432,0 432,0 432,0 

Operador de 

roçadeira  DH 

Bem 

Drenado 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 54,0 

 

Tabela 11: Coeficiente técnico necessário para manutenção de 1 km de aceiro de cerca 

fixa, serviço executado manualmente. 

 

Especificação Unidade 
Tipo de 

Solo 

Quantidade/Ano 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

  Km   2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 

Braçal- roçar 

foice DH 

Bem 

Drenado 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 
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Tabela 12: Coeficiente técnico necessário para manutenção de 1 km de estrada de 

cascalho. 

 

Especificação Unidade Quantidade 

VII. Manutenção estrada Interna 
  

A) Serviço 
  

1- Manutenção estrada de terra 
  

Trator de pneu 110 CV  h/máquina 21,33 

Raspadeira Tatu  h/máquina 21,33 

Tratorista - Serviços Mecanizados  DH 2,67 

 

12. CUSTO EM 10 ANOS 

 

De acordo com os dados apresentados anteriormente em tabelas e com valores 

fornecidos pela Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento – SEAB a partir de 

planilha pesquisada pela internet, foi possível estimar o custo de produção de implantação 

deste projeto na propriedade em questão por 10 anos. A partir da Tabela 2, temos que as 

benfeitorias geram um custo de R$ 552.950,27. Para adquirir o rebanho, para um lote com 40 

animais a R$29.500,00, o custo será de R$ 1.239.000,00. No caso da semeadura, o total do 

custo será de R$ 35.674,35, pois a área para semear b. brizantha será de 78,4 ha, sendo que o 

custo por hectare é de R$ 111,03. Além disso, a área para semear b. humidicola também será 

de 78,4 ha, sendo que o custo por hectare é de R$ 290,00. 

O custo investido em adubação e manutenção é gerado por uma única aplicação no 

valor de R$ 49.196,00 e por três aplicações a cada 3 anos, ou seja, aplicações de manutenção, 

que custam R$ 94.109,40, gerando um total de R$ 143.305,40.  

Para uma direcionada correção do solo, foi necessário 1,5t/ha de calcário para corrigir 

196ha, sendo que o valor de 150 kg/ha e 29,4 T de calcário é R$ 1.301,00. Portanto, o custo 

total para correção do solo foi de R$ 38.249,40. 

De acordo com a Tabela 5, temos que o manejo sanitário exigiu um custo de 

R$38.597,28. De acordo com a Tabela 6, o custo para mineralização suplementar da 

alimentação bovina gerou um custo de R$ 794,80. Calculando-se os índices técnicos, foi 

possível estimar um custo de R$ 150.000,00 para o uso de maquinário e pessoal. Por fim, de 

acordo com a Tabela 3, serão necessários R$ 142.112,43 para arcar com os novos 

equipamentos indispensáveis. 
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Tabela 13: Custo total de produção em 10 anos 

 

 

 

 

13. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

 

 Considerando-se a venda dos animais a 100 reais por arroba e que serão vendidos 168 

animais, cada um com 16 arrobas, tem-se o retorno estimado por ano em R$266.800,00. Ao 

final de 10 anos, teremos R$2.688.000,00. Abatendo-se os custos, ainda teremos um lucro de 

R$347.316,07 no final desses 10 anos. 

Portanto, no decorrer de 10 anos, o custo total gerado será abatido, com a venda do 

produto final, gerando uma margem de lucro que poderá ser utilizada em novas instalações, 

novas tecnologias, treinamento de pessoal, contratação de pessoal, capitalização dos recursos 

para a manutenção do sistema, financiar casualidades, expansão do sistema etc. 
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