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RESUMO 

Viabilidade do Confinamento de Bovinos com Feno de Resíduos Culturais de Soja no 

Sistema Triângulo 

 

 O presente estudo buscou analisar a viabilidade econômica, agronômica e ambiental de 

um sistema que está em execução em uma propriedade no norte do estado de Goiás. Esse sistema, 

denominado Sistema Triângulo, vai de encontro com a Integração Lavoura-Pecuária e busca 

formas alternativas para o uso dos restos culturais (fardos) de soja fornecendo esse material como 

volumoso para o gado no sistema de confinamento. Para o estudo da viabilidade, foram usadas as 

informações da própria fazenda num estudo de caso. Para tal, realizou-se uma revisão quanto à 

adoção de sistema de produção na área agrícola, quanto às interações dos macronutrientes que 

seriam retirados das áreas por intermédio dos fardos, o papel da matéria orgânica quanto à 

sustentabilidade do sistema, o cenário atual dos confinamentos no Brasil e os custos que 

compõem e determinam a lucratividade dessa atividade. Por ser um estudo de caráter 

incremental, a viabilidade econômica ficou focada à redução dos custos alimentares. Foram 

utilizadas informações produzidas pela Fazenda Triângulo que é produtora de soja desde 2002. 

Sendo assim, foi possível acompanhar a evolução dos teores de macronutrientes (nitrogênio, 

fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre) e do carbono em uma área total de 351 ha. Os 

resultados mostraram uma estabilidade nos níveis dos macroelementos após o início da retirada 

dos restos culturais mas, apresentou-se inconclusivo no caso do carbono. Foi estimada também a 

exportação dos macronutrientes por intermédio da retirada dos fardos das áreas de soja. 

Levantada a composição química dos fardos, foram estabelecidos seis cenários de reposição via 

adubação específica e esses custos foram acrescidos de custos de processamento dos fardos e o 

custo dos outros componentes da dieta no confinamento. Calculado o valor presente líquido para 

cada um dos cenários e comparando com a alternativa tradicional de dieta de confinamento, onde 

se usa a silagem de milho como 100% do volumoso, mostrou-se uma redução de até 5,02% nos 

custos alimentares. Com as práticas agronômicas da produção de soja vigentes hoje, recomenda-

se a adoção do Sistema Triângulo com a ressalva de uma necessidade de maiores estudos quando 

seu impacto nos teores de carbono orgânico no solo. 

 

Palavras-chave: Fardo de soja, confinamento, Glycine max. 



 

ABSTRACT 

Viabilidade do Confinamento de Bovinos com Feno de Resíduos Culturais de Soja no 

Sistema Triângulo 

 

 This study analyze the economic, agronomic and environmental viability of a process that 

is running on a property in the northern state of Goiás. This system, called Triangle System 

(Sistema Triângulo), support crop-livestock integration and seeks alternative ways to the use of 

crop residues (bales) of soybean providing this material as forage for cattle in the feedlot. For the 

feasibility study, the information was provided by the farm. With this information was made a 

review about agriculture systems, as the interaction of macronutrients that would be removed 

from the field through the bales, the role of organic matter and the sustainability of the system, 

the current scenario of feedlot in Brazil and the costs that determine the profitability of this 

activity. This case study have incremental features, the economic feasibility was focused on the 

reduction of feed costs. The Triangle Farm is a producer of soybeans since 2002. There with was 

possible to follow the evolution of the levels of macronutrients (nitrogen, phosphorus, potassium, 

calcium, magnesium and sulfur) and carbon in a total area of 351 ha. The results showed an 

stability of the levels of macronutrients after initiation of removal of crop residues but showed 

inconclusive results about the levels of carbon. Observed the trend of the elements, was estimated 

the export through the removal of bales of soybean from the areas. With the chemical 

composition of the bales were established six replacement scenarios via specific fertilization and 

theses costs were added to processing costs and other components of the diet in the feedlot. To 

determine the feasibility of adopting this system the net present value was calculated, always 

comparing with the traditional alternative diet that use exclusively corn silage on forage, proved a 

reduction on the feed costs within 5,02%. With agronomic practices in soybean production 

prevailing today, we recommend the adoption of the Triangle System with the alert that further 

studies about the impact on soil organic carbon is needed. 

 

Keywords: soybean bale, feedlot, Glycine max. 
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1. INTRODUÇÃO 

 O Sistema de Plantio Direto (SPD) é uma técnica utilizada por mais de 40 anos no Brasil 

e vem aumentando rapidamente atingindo 75% das áreas cultivadas com grãos (WILSON, 2012). 

A manutenção dos restos vegetais na camada superior do solo nesse sistema, além de proteger o 

solo da radiação direta solar, ajuda a dissipar a energia do impacto das gotas de chuva, reduz a 

evaporação da água e ajuda no controle das plantas daninhas (GASSEN; GASSEN, 1996) 

aumentando a matéria orgânica em decorrência da deposição da cobertura vegetal no solo 

(MIYAZAWA; PAVAN; FRANCHINI, 2000). 

 As condições edafoclimáticas do Cerrado brasileiro são difíceis para a formação e 

manutenção da cobertura do solo devido a elevadas taxas de decomposição dos resíduos vegetais 

dado a temperatura e umidade (ALVES; COGO; LEVIEN, 1995). A taxa de decomposição pode 

ser de cinco a dez vezes mais acelerada nas regiões tropicais e subtropicais do que em regiões 

temperadas (LAL; LOGAN, 1995). Além disso, o regime hídrico que ocorre no inverno do 

Cerrado restringe o cultivo de espécies para a formação de palhada na safrinha, ou logo antes da 

safra de verão. 

 Dadas essas condições climáticas e a necessidade de se fazer o SPD a Embrapa Arroz e 

Feijão apresentou o sistema Santa Fé, que consiste na Integração Lavoura-Pecuária pelo 

consórcio de culturas anuais com forrageiras, em áreas de lavouras nos sistemas de plantio direto 

e convencional. Essa tecnologia está pautada no cultivo de grãos, especialmente milho, sorgo, 

milheto e soja com forrageiras tropicais, principalmente as do gênero Brachiaria. Esse sistema 

apresenta uma série de vantagens, pois não altera o cronograma de plantio do produtor podendo 

ser implementado simultaneamente com a cultura de grãos ou após a sua emergência 

(KLUTHCOUSKI et al., 2000). 

 Com esse cenário de sucesso da adoção do SPD e alta decomposição do material 

depositado no período de inverno seco do Cerrado brasileiro além de alternativa para a cobertura 

do solo dada pelo Sistema Santa Fé, esse trabalho busca analisar um novo sistema de produção, 

denominado Sistema Triângulo, apresentado em uma propriedade no norte do Estado de Goiás 

denominada Fazenda Triângulo. 

 Em um mercado competitivo, tendendo à competição perfeita como o setor agrícola, a 

constante busca pela maximização de lucro leva empresas a buscarem romper a fronteira 
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tecnológica pré-estabelecida. Esse rompimento tem como justificativa minimizar os seus custos 

através de um melhor aproveitamento dos seus fatores de produção. Sendo a produção da 

empresa agrícola formada por commodities, as opções de maximização de lucro passam 

obrigatoriamente pela redução dos custos e é com esse propósito que o sistema foi estabelecido. 

 O Sistema Triângulo consiste na combinação do uso da Brachiaria ruziziensis como 

cobertura das áreas de sequeiro de soja com a remoção e utilização dos restos culturais da soja 

através de fardos para a engorda de bovinos em sistema de confinamento. 

 O Sistema Triângulo proposto nesta propriedade teve início na safra 2010/2011 e vem 

passando por diversas melhorias ao longo desses anos. O processo utilizado na safra de verão 

2012/2013 é uma variação do Sistema Santa Fé e consiste em, após a cultura de soja estabelecida 

e no estágio R7 de desenvolvimento (início do aparecimento das folhas e vagens), distribuir a 

lanço a semente de Brachiaria ruziziensis. Na época da colheita da soja a mesma é efetuada 

normalmente com a diferença que os restos culturais não são triturados na saída da saca palha das 

colhedeiras. Esses restos culturais vão se acumular ao longo da área no rastro das colhedeiras 

permitindo que uma ensiladora os processem transformando-os em fardos cilíndricos. O objetivo 

de se fazer esses fardos é facilitar o transporte e armazenamento dos restos culturais. 

 Feito os fardos, os mesmos são transportados para a área de confinamento da fazenda 

onde passam por uma máquina trituradora e juntamente com outros produtos formam a dieta 

fornecida para o gado em sistema intensivo de engorda, o confinamento. Essa matéria triturada 

entra como substituto parcial do volumoso na dieta. A propriedade vem ao longo destes anos 

aprimorando a melhor combinação da quantidade dos fardos de soja e da silagem de milho e 

sorgo. Na Figura 1 temos o fluxograma do sistema proposto. 

 É importante observar que as áreas de soja não ficarão descobertas, pois a cobertura do 

solo é dada pela Brachiaria ruziziensis que permanece na área dando continuidade ao SPD. O 

Sistema Triângulo é um sistema complexo e o escopo deste trabalho estará na questão quanto à 

retirada dos restos culturais de soja das áreas de sequeiro com o objetivo de aproveitá-los no 

confinamento de bovinos. 

 Restle et al. (2000) afirmaram que apesar do grande volume de palhada produzida pela 

soja, são poucas as informações geradas no meio acadêmico sobre resultados da sua utilização na 

alimentação de bovinos. Isso pode ser observado na Tabela 1, onde são apresentados os números 

de trabalhos relacionados às palavras-chave nos bancos de dados da Bases de Dados da Pesquisa 
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Agropecuária (BDPA), na Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP e no Sistema 

Integrado de Bibliotecas da USP (SIBi). 

 

Tabela 1. Número de trabalhos (NT) encontrados conforme palavras-chave. 

Palavra(s)-chave BDPA Teses (USP) SIBi (Geral) SIBi (Tese) 

Soja 33.212 526 15.104 8.780 

Fardo 16 12 410 7 

Feno 1.477 1.270 3.796 147 

Confinamento 1.687 4.300 1.770 317 

Soja + fardo 0 0 14 0 

Soja + feno 221 464 315 48 

Soja + confinamento 155 93 201 26 

Fardo + feno 6 7 4 0 

Fardo + confinamento 0 5 1 0 

Feno + confinamento 151 399 121 18 

Soja, fardo e feno 0 0 0 0 

Soja, fardo e confinamento 0 0 0 0 

Soja, feno e confinamento 53 26 0 0 

Fardo, feno e confinamento 0 0 0 0 

Soja, fardo, feno e confinamento 0 0 0 0 

Fonte: BDPA (2013). Banco de Teses da Universidade de São Paulo (Teses.usp, 2013). SIBi (2013). 

 

 O presente trabalho foi desenvolvido com base na seguinte hipótese e assunção: A 

adubação com base na exportação resulta em estabilidade da produtividade ao longo dos anos da 

exploração agrícola. Este trabalho busca responder a pergunta se o Sistema Triângulo é viável 

sob a ótica econômica, agronômica e ambiental. 

 O presente trabalho tem por objetivos: (i) Caracterização da variação temporal do teor de 

carbono no solo no Sistema Triângulo (produção de fardos de soja e Brachiaria ruziziensis), (ii) 

Caracterização da variação temporal do teor de macronutrientes (fósforo, potássio, cálcio, 

magnésio e enxofre) no solo no Sistema Triângulo, (iii) Determinação da ordem de grandeza da 

extração e exportação dos macronutrientes nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e 
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enxofre, (iv) Determinação do valor equivalente (R$.ha
-1

) de insumos (ureia, superfosfato triplo, 

cloreto de potássio, calcário e gesso) referentes aos nutrientes exportados no Sistema Triângulo e 

(v) estudo da viabilidade econômica da utilização dos fardos de soja como alternativa à silagem 

de milho em sistemas de confinamento bovino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fluxograma do Sistema Triângulo. Bonópolis (GO). 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Sistemas de produção 

 A Integração Lavoura-Pecuária (ILP) apresenta diversas combinações de atividades 

econômicas com o intuito de maximizar a renda do produtor. No início dos anos 90 foi lançado o 

„Sistema Barreirão‟ que levou a uma discussão sobre os benefícios em se trabalhar conjuntamente 

a produção agrícola com a atividade pecuária. Já no ano de 2000, a Embrapa Arroz Feijão 

apresentou um sistema denominado Sistema Santa Fé que tinha como um de seus principais 

objetivos a produção forrageira para a entressafra e palhada com qualidade e quantidade para o 

Sistema de Plantio Direto (SPD) (KLUTHCOUSKI; AIDAR; STONE, 2003). 

 O Sistema Santa Fé preconiza que o consórcio seja estabelecido anualmente com 

possibilidade de duas épocas de implementação, conjuntamente com a semeadura das culturas 

anuais ou de 10 a 20 dias após a emergência (KLUTHCOUSKI et al., 2000). 

 O Sistema Santa Fé preconiza também que se utilize como semente de forrageiras as 

variedades Brachiaria brizantha, B. decumbens ou B. ruziziensis, aplicando cerca de 300 pontos 

de valor cultural (VC) por hectare (KLUTHCOUSKI et al., 2000). O Sistema Santa Fé 

recomenda a utilização de herbicida de contato em subdoses quando a cultura da soja for 

implementada, com o intuito de desidratar a parte aérea da forrageira, melhorando o rendimento 

das colhedeiras e a qualidade da soja no final do período. Ainda em Kluthcouski et al. (2000): 

“Na cultura da soja, como era de se esperar, a competição exercida pela braquiária 

resultou em redução significativa na produção de grãos que, em média, foi de 

21%, e a maior, de 39%. Em nível de campo, observou-se que cultivares de porte 

alto e ciclo precoce sofreram menos com a competição exercida pela braquiária. 

Desta maneira, a soja poderá ser recomendada para o sistema, desde que se reduza 

o crescimento da braquiária utilizando subdoses de herbicida ou semeadura da 

braquiária em pós-emergência da soja, considerando-se, ainda, a possível 

necessidade de dessecação da forrageira para se efetuar a colheita da soja.” 

 Em Portes et al. (2000), os autores afirmam que a soja, por apresentar um mecanismo C3 

de fixação de carbono, apresenta um crescimento mais lento e um menor acúmulo de fitomassa se 

comparado ao milho, planta C4. Sendo assim, a fabácea (leguminosa) teria menor capacidade de 

competir com as gramíneas, o que gera um dos principais fatores de insucesso da soja em cultivos 
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consorciados. Ressalta-se o alto grau de risco do consórcio se nenhum controle de crescimento da 

braquiária for efetivado. Os experimentos mostram redução de 12% na produtividade da soja no 

consórcio simultâneo (plantando a soja em conjunto com a braquiária) (KLUTHCOUSKI; 

AIDAR; STONE, 2003) (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Efeito do sistema de produção, em função da população de plantas (Pp, 1000 plantas 

por hectare), na produtividade (P, kg.ha
-1

) de soja (M: Monocultura e C: Consórcio), 

safra 1999/2000. 

Local 
Pp 

CV DMS 
P 

CV DMS 
M C M C 

Santa Helena, GO 336,3 349,5 7,7 39,4 2.526 2.021 3,2 108 

Luziânia, GO 300,0 306,7 8,2 36,8 3.540 3.173 10,6 526 

Mimoso, BA 422,2 423,3 13,5 86,7 3.308 2.710 11 491 

Campo Novo Parecis, MT 311,0 314,7 11,1 64,1 2.852 1.753 5,9 203 

¹ Média de seis repetições. CV: Coeficiente de variação (%). DMS: Desvio mínimo significativo (kg.ha
-1

). 

Fonte: Kluthcouski, Aidar e Stone (2003). 

 

 Uma sugestão deixada por esses autores é a época da semeadura da forrageira em pós-

emergência, sendo preferencialmente entre 20 e 30 dias. Eles mostram que com semeaduras mais 

tardias a diferença de produtividade não foi significativa (Tabela 3). 

 A recomendação de uso de subdoses de graminicidas, em pós-emergência na soja, 

possibilitaria a redução do crescimento da braquiária em relação a soja mas não exclui a 

recomendação do uso de dessecantes na pré-colheita devido a baixa altura de corte da plataforma 

das colhedoras, o que poderia inviabilizar o desenvolvimento das plantas de cobertura durante o 

período seco (SILVA et al., 2006). 
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Tabela 3. Efeito de sistemas de produção na produtividade (P, kg.ha
-1

) de soja, em monocultura 

(M) e em consórcio (C), com semeadura de Brachiaria brizantha simultânea (S), 10, 

20 e 30 dias após a emergência da cultura de soja. safra 2000/2001. 
  P   

Local Cultivar M C DMS
2
 CV

2
 

   S 10¹ 20 30   

Santa Helena, GO Vencedora 3088 - 2.395 2.841 3.385 623 11,2 

Montividiu, GO Emgopa 316 3056 - - 3.414 - 217 3,8 

Nova São Joaquim, MT Monsoy-8400 2873 2.920 - 2.962 - 708 13,4 

Primavera do Leste, MT Xingu 1743 - 1.598 1.642 - 72 2,4 

PAD, DF Emgopa 316 3354 3.383 - - - 307 5,0 

Santa Helena, GO Emgopa 316 2973 763 - - - - - 

Santo Antônio de Goiás, GO Emgopa 316 3008 2.836 - 3.203 2.843 Ns 9,4 

1
 Número de dias após a emergência da soja em que foi semeada a Brachiaria brizantha. 

2
 CV: Coeficiente de variação (%). DMS: Desvio mínimo significativo (kg.ha

-1
). 

Fonte: Kluthcouski, Aidar e Stone (2003). 

 

 Uma alternativa, apresentada em Pacheco et al. (2008), é a de se realizar a 

sobressemeadura das plantas de cobertura no estádio R7, no amarelecimento das folhas e vagens. 

Os autores ressaltam a importância das condições climáticas e da capacidade de germinação e 

crescimento da planta de cobertura em superfície. Nesse mesmo estudo os autores observaram a 

resposta de diferentes plantas usadas como forrageiras no SPD, a Brachiaria brizantha, 

Brachiaria ruziziensis, Brachiaria decumbes, Eleusine coracana (capim pé de galinha), 

Pennisetum glaucum (milheto). Foram observados diversos itens quanto ao sucesso de cada uma 

dessas forrageiras, tais como: o índice de emergência, a altura das plantas na hora da colheita da 

soja, o potencial de produção de fitomassa e a curva de crescimento. 

 Os resultados mostraram que a interferência do consórcio tardio na produtividade da soja 

foi nula e esse resultado se justificaria dado que no estágio de maturação fisiológica a soja já tem 

definida a sua produtividade e o crescimento das plantas de cobertura somente iniciou depois de 

elevada taxa de desfolha, quase no ponto de colheita. A Brachiaria ruziziensis foi a que 

apresentou melhor adaptabilidade quanto à emergência em superfície das braquiárias, ficando 

atrás da Eleusine coracana e da Pennisetum glaucum. Nesse item, todas as sementes 

apresentaram resultados satisfatórios, pois tiveram índices de emergência acima das seis plantas 

por m² preconizadas por Kluthcouski, Aidar e Stone (2003). Quanto à altura das plantas, a 
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Brachiaria ruziziensis foi a espécie que apresentou menor altura no momento da colheita e maior 

cobertura percentual do solo aos 75 dias após a semeadura. Este resultado é similar ao encontrado 

em Portes et al. (2000), onde se observa um significativo crescimento das braquiárias após 45 

dias da emergência, com aumento na taxa de emissão de folhas e perfilhos. 

 Pacheco et al. (2008) justificam a maior produção de fitomassa e consequentemente a 

maior cobertura das braquiárias devido a uma tolerância ao estresse hídrico por serem espécies 

perenes. As braquiárias destacaram-se também quanto à produção de fitomassa seca, ficando 

acima de 12 t.ha
-1

. Esse resultado é superior aos 11 t.ha
-1

 que seriam necessários para compensar 

as altas taxas de decomposição das regiões tropicais (ALVARENGA et al., 2001). Em suma, os 

autores mostraram que a Brachiaria ruziziensis foi a espécie que se destacou nos diversos itens 

propostos. 

 O Sistema Triângulo apresentado pela propriedade em estudo vai de encontro com o 

trabalho Pacheco et al. (2008) onde se escolheu a variedade da Brachiaria ruziziensis como 

forrageira e se semeou no estágio R7 de desenvolvimento da soja. 

2.2. Matéria orgânica 

 Um fator importante a ser levantado é quanto à sustentabilidade ambiental do Sistema 

Triângulo proposto pela propriedade ao longo do tempo. Essa sustentabilidade passa pela análise 

do que será exportado das áreas de cultivo com a retirada parcial dos restos culturais da soja. 

 A respeito da matéria orgânica em geral, Troeh e Thompson (2007) afirmam que a 

maioria dos solos contém entre 1% a 6% nas suas camadas mais superiores e que a palhada mais 

recente representa menos de um décimo em termos de massa da matéria orgânica do solo, sendo 

o restante composto por húmus. O húmus, por sua vez, é composto principalmente pelos 

elementos carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio e em menores concentrações o fósforo e 

enxofre. Outros elementos como o potássio e o sódio são rapidamente decompostos devido à sua 

fraca ligação com a matéria orgânica. 

 O processo de decomposição da matéria orgânica sofre diversas influências como a 

topografia, tipo de solo, temperatura, umidade e origem do material. Os autores Troeh e 

Thompson (2007) concluem que em solos de temperaturas amenas e bem arejados a 

decomposição será mais rápida e esse tipo de característica é encontrada em solos mais arenosos 

e de texturas mais finas. Outra ressalva se refere ao tipo de material que está sendo decomposto, 

por exemplo, as ligninas são relativamente resistentes à decomposição e acabam sendo 
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incorporadas ao húmus do solo, no caso da soja as ligninas se apresentam mais presentes no caule 

e nos ramos, dando rigidez aos mesmos. 

 Esses mesmos autores observaram que apesar do teor de matéria orgânica no solo estar 

relacionado a um bom sistema de produção, não há um número que possa ser estabelecido como 

um percentual que os solos devam ter, mas afirmam que: 

“Um teor satisfatório de matéria orgânica deve ser relacionado a outros 

fatores. Ele deve ser estabilizado em um nível onde mantenha uma boa 

estrutura do solo e produtividade.” 

 Defilippi Filho (2013) afirma que a retirada de até 50% da palhada remanescente no 

campo não interferiria nos aspectos físicos, químicos e biológicos do solo, possibilitando que a 

mesma seja aproveitada sem causar prejuízos ou reduzir os benefícios provenientes do acúmulo 

de matéria orgânica no solo. 

 Knox e Benson (2007), em pesquisa realizada na Carolina do Norte nos Estados Unidos, 

preconizam que as técnicas conservacionistas de solo estipulam um mínimo de 30% da matéria 

seca seja deixada no solo diminuindo a possibilidade de erosão. Vogt (2012) mostrou que, em 

uma produção de milho de 224 sc.ha
-1

 no clima temperado americano, 40% da matéria seca pode 

ser removida sem causar nenhum impacto à matéria orgânica do solo. 

 Dourado Neto (2012) relatou que a cultura de soja pode produzir 8.967 kg.ha
-
¹ de matéria 

original, sendo 3.362 kg.ha
-
¹ de grãos de soja e 5.605 kg.ha

-
¹ de restos culturais. 

 O teor de matéria orgânica está ligado à quantidade de carbono no solo sendo que 58% da 

sua composição é formada por esse elemento (EMBRAPA, 1997). A quantidade de carbono 

presente no solo vem sendo usada como uma medida de sustentabilidade. O manejo do SPD é 

uma das técnicas que vem apresentando sucesso quanto à fixação de carbono no solo. O fato da 

não haver a gradagem do solo a cada safra permite que aconteça o acúmulo de carbono e proteção 

da matéria orgânica. O SPD apresentou uma diferença de 60%, quanto ao teor de matéria 

orgânica nos primeiros cinco cm, quando comparado ao sistema de manejo convencional de solo 

em ensaios de longa duração no Canadá e Estados Unidos com diversas culturas (FAO, 2001). 

2.3 Nitrogênio 

 O nitrogênio (N) é o elemento fertilizante mais largamente aplicado na agricultura. 

Compondo 78% da atmosfera, o    não pode ser usado diretamente pelas plantas sendo 
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necessário a sua combinação com o hidrogênio, oxigênio ou carbono. Essa combinação de 

elementos é feita por alguns microrganismos e pelos relâmpagos (TROEH; THOMPSON, 2007). 

 No caso da soja, o nitrogênio (N) é o nutriente requerido em maior quantidade por esta 

cultura, pois os grãos são ricos em proteína apresentando cerca de 6,5% de N (HUNGRIA; 

CAMPO; MENDES, 2001). Os mesmos autores concluem que, para uma produção de 3.000  

kg.ha
-1

 de grãos, são necessários 240 kg.ha
-1

 de N para os grãos e para o restante da planta, dessa 

quantidade 150 kg.ha
-1

 de N são exportados da área através dos grãos e o restante deixado no solo 

através das raízes e dos restos culturais. Resultado similar é apresentado por Troeh e Thompson 

(2007), que dizem que nos grãos de soja há, aproximadamente, 6% de N e na palhada 0,6% de N 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4. Teor de nitrogênio (TN, %), teor de fósforo (TP, %) e teor de potássio (TK, %) na planta 

de soja. 

TN TP TK Parte da Planta Referência 

6,00 0,70 2,20 Grão 
Troeh e Thompson (2007) 

0,60 0,08 0,68 Palhada 

6,50 - - Grão Hungria, Campo e Mendes (2001) 

- 0,65 - Grão Lantmann (2003) 

5,10 0,44 1,70 Grão 
Embrapa (2011) 

3,20 0,23 1,40 Restos culturais 

1,50 0,20 1,00 Parte aérea¹ Kirkby (2012) 

8,11 0,80 2,44 Grão 
AgPhd (2013) 

1,25 0,12 0,94 Palhada 

7,00 0,66 2,08 Grão 
Rehm (2004) 

2,17 0,22 1,25 Palhada 

6,26 0,58 2,04 Grão 

Osmond e Kang (2008) 2,04 0,39 1,12 Fardo 

1,45 0,11 1,00 Restos culturais 

6,40 0,47 1,65 Grão Cordeiro et al. (1979) 

1
 Não especifica a parte. 

 

 Hungria, Campo e Mendes (2001) apresentam quatro fontes de fornecimento de N para a 

planta de soja. A primeira delas é o próprio solo que através da decomposição da matéria 

orgânica fornece o elemento. Em contra partida os autores afirmam que o reservatório de N se 

esgotaria rapidamente, pois as altas temperaturas e umidades predominantes na região tropical 
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aceleram os processos de decomposição da matéria orgânica, especialmente a matéria orgânica da 

soja que apresenta baixa relação C/N (ZOTARELLI et al., 1999) e que seria capaz de fornecer, 

em média, apenas 10 a 15 kg.ha
-1

 de N por cultura (HUNGRIA; CAMPO; MENDES, 2001). A 

segunda fonte seria a fixação não biológica resultante de descargas elétricas, combustão e 

vulcanismo, e a terceira fonte os fertilizantes nitrogenados, que, como citam os autores, seria a 

forma assimilada com maior rapidez de absorção pelas plantas, mas apresenta um custo muito 

elevado e baixa eficiência na utilização. Parte dessa baixa eficiência se dá devido à competição 

entre os microrganismos do solo e a planta além do risco de lixiviação e contaminação do lenço 

freático (TROEH; THOMPSON, 2007). Osmond e Kang (2008) afirmaram que cerca de 50% do 

nitrogênio aplicado no solo via fertilizantes é perdido devido a lixiviação, volatilização e 

desnitrificação, vale ressaltar que essa pesquisa foi realizada com sistema de plantio 

convencional. A quarta e última fonte de fornecimento de N apresentada por Hungria, Campo e 

Mendes (2001) é a fixação biológica do   , processo esse realizado por diversas espécies de 

bactérias que abitam o solo. Apesar da alta concentração de nitrogênio na atmosfera não há 

animal ou planta que consiga utilizá-lo como nutriente devido à forte tripla ligação molecular do 

  . No caso da soja a bactéria do gênero Bradyrhizobium se associa simbioticamente à raiz da 

planta formando nódulos que sintetizam a amônia (   ) em íons amônio (   
 ) que serão 

distribuídos pela planta formando ureídos, aminoácidos e amidas. Os autores mencionam também 

que pesquisas usando isótopo marcado permitiram quantificar a contribuição do N do solo, 

fertilizante e do obtido pelo processo biológico e chegou-se a taxas de fixação de   , na cultura 

da soja, de 109 kg.ha
-1

 a 250 kg.ha
-1

 de N. Osmond e Kang (2008) afirmaram que as fabáceas 

(leguminosas), com sistemas de fixação de nitrogênio associados a bactérias, não precisariam de 

fontes adicionais de nitrogênio. 

2.4. Fósforo 

 Chamado de “a chave da vida”, o fósforo é o segundo nutriente mais utilizado na 

agricultura, ficando atrás apenas do nitrogênio (TROEH; THOMPSON, 2007). Os mesmos 

autores mencionam que, diferentemente do nitrogênio atmosférico, o qual determinados 

microrganismos podem torná-lo disponível para as plantas, a fonte inicial de fósforo deve vir das 

rochas (forma mineral), podendo vir também da matéria orgânica decomposta (forma orgânica). 

Giacomini et al. (2003) afirmam que a velocidade de liberação de nutrientes dos resíduos 

culturais durante o processo de decomposição vai depender das características de cada espécie, 
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principalmente da relação C/N, da localização e da forma em que esses nutrientes se encontram 

no tecido vegetal. Nesse sentido, o fósforo só se torna disponível no final do processo de 

decomposição, pois é parte da estrutura dos compostos orgânicos (TROEH; THOMPSON, 2007). 

Um fator importante quanto à disponibilidade de fósforo orgânico é relatado por Salas et al. 

(2003), isto é, existe uma quantidade considerada de fósforo que é disponibilizada nos primeiros 

dias depois que os resíduos começam a ser decompostos no solo, mas esse aumento viabiliza o 

aumento da atividade de microrganismos que imobilizam o fósforo no solo. 

 Novais e Smyth (1999) afirmaram que o fósforo é o nutriente mais limitante da 

produtividade de biomassa em solos tropicais. Os solos brasileiros são carentes de fósforo devido 

o material original e da forte interação do fósforo com o solo, em especial o cálcio, o ferro e o 

alumínio, esses elementos, em grande parte, determinam a biodisponibilidade de fósforo (RAIJ, 

2003). 

 Já Sousa e Lobato (2003) mostraram que, com a desvantagem da pobreza generalizada de 

nutrientes em especial o fósforo, o sucesso do desenvolvimento da agricultura nos Cerrados 

brasileiros seria improvável sem a adição de fertilizantes. Os autores afirmaram que as plantas se 

nutrem retirando da solução do solo o fósforo necessário para o desenvolvimento e que esse se 

encontra em equilíbrio com outras formas de diferentes graus de solubilidade na fase sólida desse 

nutriente. Os teores de fósforo na solução da região dos Cerrados são geralmente muito baixos e 

associado à alta capacidade do solo de retê-lo na fase sólida torna uma das principais limitações 

para o desenvolvimento da atividade agrícola. A correção da acidez através da aplicação de 

calcário contribui para aumentar a disponibilidade de fósforo no solo e a eficiência dos 

fertilizantes fosfatados, permitindo manter um maior teor do elemento na solução. 

 Lantmann (2003) afirmou que são necessários 20 kg.ha
-1

 de P2O5 para a produção de 

1.000 kg.ha
-1

 de grãos de soja e que cerca de 15 kg.ha
-1

 de P2O5 serão absorvidos, 75% do 

volume disponibilizado. Resultado similar é mostrado por Troeh e Thompson (2007) de que em 

uma produção de 2.800 kg.ha
-1

 de grãos de soja foram encontrados teores médios de 0,7% de P e 

na produção de 1.500 kg.ha
-1 

de restos culturais foram encontrados teores médios de 0,08% ou 

cerca de 2 kg.ha
-1

. Os teores de fósforo presentes nas diversas partes da planta são apresentados 

na Tabela 4. 

 O valor da adubação fosfatada é um dos principais itens no custo da lavoura da soja. Com 

isso a aplicação desse nutriente deve ser planejada com critério para o melhor aproveitamento do 
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fertilizante pela planta. Sousa e Lobato (2003) afirmam que, em doses menores que 100 kg.ha
-1

 

de P2O5 aplicadas nas culturas anuais, recomenda-se a localização em sulcos, sobretudo em solos 

com baixa disponibilidade de P (característica dos Cerrados), facilitando a absorção pelas plantas 

do fósforo. A correção do fósforo no Cerrado muitas vezes é limitada pela capacidade econômica 

da propriedade e essa correção muitas vezes é feita gradualmente. 

 Nesse ponto, Sousa e Lobato (2003) concluíram que a melhor relação custo-benefício 

quanto à correção do fósforo seria uma aplicação a lanço no primeiro ano de cultivo da soja e 

correções de manutenção ao longo dos anos. Com aplicação de 200 kg.ha
-1

 a lanço e 50 kg.ha
-1

 

no sulco, o retorno do fósforo se torna positivo já no terceiro ano; enquanto a adubação de 

correção no sulco com 50 kg.ha
-1

 se torna positiva apenas no sexto ano de cultivo. 

 Outro fator importante a ser levantado em relação ao fósforo é quanto ao efeito residual 

nas culturas subsequentes. Os autores afirmaram que uma forma de se recuperar o fósforo no solo 

seria a rotação de culturas incluindo espécies com alta eficiência em extrair o fósforo como as 

pastagens. Em um estudo de 17 anos de acompanhamento os autores aumentaram a eficiência na 

extração do P aplicado a lanço no primeiro ano de 36% nas culturas anuais (soja seguida de 

milho) para 61% nas culturas anuais rotacionadas com capim. 

2.5. Potássio 

 O potássio é o nutriente mineral, depois do nitrogênio, demandado em maior quantidade 

pelas plantas podendo limitar o crescimento dos vegetais. Esse elemento é um componente 

comum nos fertilizantes (TROEH; THOMPSON, 2007). 

 Os íons K
+
 apresentam alta mobilidade na planta em qualquer concentração e não é 

metabolizado, podendo formar ligações com os complexos orgânicos de fácil reversão 

(ROSOLEM et al., 2003). A maioria dos compostos de potássio é solúvel em água, o que torna 

prontamente disponível à planta de soja. Troeh e Thompson (2007) afirmaram também que o K
+
 

pode se apresentar em três formas com diferentes dinâmicas de equilíbrio no solo. O K
+
 não 

trocável tem um equilíbrio lento com o K
+
 trocável, e esse apresenta um equilíbrio rápido com o 

K
+
 dissolvido. 

 O potássio dissolvido é disponível à planta, mas presente em baixa quantidade no solo. Já 

o potássio trocável não pode se mover para as raízes até que outros cátions o substituam nos sítios 

de permuta, ocupando o seu lugar (TROEH; THOMPSON, 2007). 
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 Os mesmos autores mostraram que com uma produção de 2.800 kg.ha
-1

 de grãos de soja 

foram encontrados teores médios de 2,2% de K e na palhada com uma produtividade de 3,7 t.ha
-1

 

foram encontrados teores médios de 0,68% ou cerca de 22,4 kg.ha
-1

. Essa grande participação do 

potássio mostra como os fertilizantes tomam importância, pois a remoção do K pela planta e as 

perdas por lixiviação são apenas balanceadas parcialmente com os resíduos de animais e plantas. 

Osmond e Kang (2008) afirmaram que, dependendo da disponibilidade de potássio no solo, as 

plantas podem absorver maiores quantidades do que efetivamente necessitam, um “consumo de 

luxo”, pois o excesso desse macronutriente não está associado a maiores produtividades. 

 Troeh e Thompson (2007) afirmaram que a deficiência pode ser evitada por um tempo 

pelas liberações do potássio não trocável, mas no longo prazo o mesmo pode se exaurir. Os teores 

de potássio presentes nas diversas partes das planta são apresentados na Tabela 4. 

 O maior teor de potássio está nas folhas e ramos. Sendo assim, o objetivo da colheita, seja 

para grão ou para silagem, de um certo cultivo vai ter forte influência na quantidade de potássio 

removido (TROEH; THOMPSON, 2007). 

 O potássio não entra em ligações de compostos orgânicos como o nitrogênio, fósforo e 

enxofre, permanecendo ativo dentro das células vivas das plantas, o que o torna prontamente 

lixiviado da matéria orgânica morta (TROEH; THOMPSON, 2007). 

 Conclusão similar foi observada por Giacomini et al. (2003), que afirmaram que o 

potássio foi rapidamente liberado dos resíduos culturais, com taxa média 4,5 vezes maior que o 

fósforo. Os autores apresentaram como resultado uma redução de 90% em 15 dias do nível de 

potássio na cultura de ervilhaca e 85% no mesmo período na cultura do nabo. Schomberg e 

Steinet (1999) observaram que, com precipitações elevadas, houve maior liberação de potássio 

nas fabáceas do que nas poáceas. Segundo esses autores, a chuva e a composição dos resíduos 

estão diretamente envolvidos na liberação do nutriente e que, em virtude da alta taxa de liberação 

de potássio dos resíduos culturais, parte do potássio pode ser perdida por lixiviação. Rosolem et 

al. (2003) afirmaram que o milheto e a braquiária liberam o potássio com maior facilidade. 

2.6 Cálcio, magnésio e enxofre 

 O cálcio, o magnésio e o enxofre são, assim como o nitrogênio, fósforo e potássio, 

macronutrientes essenciais às plantas. O cálcio presente no solo tem uma forte interação com o 

pH e com a disponibilidade de diversos nutrientes podendo, quando em excesso, causar baixa 

solubilidade de fósforo, ferro, manganês, boro e zinco (TROEH; THOMPSON, 2007). A baixa 



32 

mobilidade do cálcio foi discutida em Caires et al. (1999), onde os autores afirmam a 

possibilidade do uso dos canais formados por raízes mortas para a movimentação física do cálcio 

em profundidade através do calcário. Essas raízes se mantêm intactas no solo devido a não 

gradagem em SPD. 

 A presença de cálcio nas plantas se dá na estrutura das paredes celulares, sendo de enorme 

importância para a formação de novas células. A falta de cálcio restringe por consequência o 

crescimento das raízes que, impossibilitadas de se alongarem, não exploram novas porções de 

solo, água e nutrientes (TROEH; THOMPSON, 2007). Os mesmos autores mostram que a 

participação do cálcio e do magnésio na matéria seca da planta de soja é de 1,23% e 0,38%, 

respectivamente. 

 O magnésio é quimicamente muito similar ao cálcio apesar de apresentar partículas mais 

finas. É lixiviado de forma muito lenta, mas não tão lenta como o cálcio (TROEH; THOMPSON, 

2007), entretanto o processo de lixiviação pode ser acelerado se aplicado gesso no solo (CAIRES 

et al., 1999). Esse elemento é de extrema importância para a fotossíntese, pois toda molécula de 

clorofila contem íons de magnésio e sua redução leva à diminuição da taxa fotossintética (DA 

SILVA et al., 2012). Troeh e Thompson (2007) afirmaram que o magnésio é o único elemento 

metálico presente na clorofila e que tem um comportamento na planta mais similar ao potássio do 

que ao cálcio. 

 O cálcio e o magnésio apresentam uma importante relação (Ca:Mg) no solo. Essa relação 

influência os outros macronutrientes de diferentes formas. Da Silva et al. (2012) mostraram que o 

acréscimo da relação Ca:Mg leva a uma diminuição da produção de massa de matéria seca de 

parte aérea de soja. Por outro lado, os autores afirmaram que o aumento da relação Ca:Mg levou 

a um aumento do nitrogênio devido a correção da acidez do solo pelo calcário que leva a um 

aumento da taxa de nitrificação através da fixação biológica. Já o fósforo apresenta relação 

negativa com o Ca:Mg. Esse fato pode estar relacionado com a redução do teor de Mg, visto que 

o elemento tem função de carregador de P. Quanto ao potássio, o aumento da relação Ca:Mg 

levou a uma diminuição do elemento na planta devido, principalmente, à concorrência desse 

elemento com o Ca. Da Silva et al. (2012) concluíram que o aumento na relação 1:1 do Ca:Mg 

pode levar a efeitos negativos na produção de massa de matéria seca na parte aérea e na 

competição entre os nutrientes, principalmente entre Ca, Mg e K. Os teores de cálcio, magnésio e 

enxofre presentes nas diversas partes da planta são apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5. Teor de cálcio (TCa, %), magnésio (TMg, %) e enxofre (TS, %) na planta de soja. 

TCa TMg TS Parte da Planta Referência 

1,23 0,38 - Palhada Troeh e Thompson (2007) 

0,30 0,20 0,54 Grão 
Embrapa (2011) 

0,92 0,47 0,10 Restos Culturais 

0,38 0,38 0,45 Grão 
AgPhd (2013) 

0,91 0,41 0,19 Palhada 

0,36 0,33 0,76 Grão 

Osmond e Kang (2008) 1,81 0,81 0,45 Fardo 

0,49 0,14 0,19 Restos Culturais 

0,50 0,20 0,10 Parte Aérea¹ Kirkby (2012) 

0,32 0,22 0,23 Grão Cordeiro et al. (1979) 

1
 Não especifica a parte. 

 

 O enxofre se comporta como o nitrogênio em vários aspectos como as fortes ligações com 

o carbono e sua retenção em complexos orgânicos. Ambos são indisponíveis à planta em seu 

estado elementar e podem ser lixiviados quando na solução do solo. O enxofre, geralmente é 

fornecido através do gesso agrícola que apresenta grande mobilidade nos solos úmidos (CAIRES 

et al., 1998) e pode ficar disponível também pela ação de microrganismos decompondo a matéria 

orgânica do solo (TROEH; THOMPSON, 2007). Caires et al. (1999) afirmam que a interação 

entre o gesso agrícola com o magnésio pode levar à deficiência de magnésio, principalmente na 

cultura de soja, devido à lixiviação. 

 Nas plantas, o enxofre apresenta papel vital na formação de proteínas e de alguns 

hormônios. A quantidade usada de enxofre é similar à de fósforo e os sintomas de deficiência são 

parecidos ao nitrogênio, pois ambos estão relacionados também com deficiência de proteínas e 

clorofila (TROEH; THOMPSON, 2007). 

 

2.7. Confinamento 

 O Sistema Triângulo apresentado neste trabalho tem como objetivo o melhor 

aproveitamento dos restos culturais da soja através do fornecimento dos mesmos ao gado em 

sistema intensivo de confinamento. O confinamento é uma técnica que vem ganhando a cada ano 
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mais adeptos na busca de intensificar e melhor rentabilizar a pecuária dentro de uma empresa 

agrícola. 

 O rebanho nacional foi estimado em 209,5 milhões de cabeças em 2010 pelo IBGE 

(2010). Apesar do boi a pasto dominar os abates, os animais de confinamento vêm ganhando 

espaço nos últimos anos. Além disso, a tendência é que esse espaço aumente ainda mais devido 

às projeções de crescimento do Ministério da Agricultura e Pecuária (2011) quanto à produção de 

carnes no Brasil. O ministério prevê um crescimento de 32,3% até 2022 para a produção de carne 

bovina nacional, além de uma crescimento na participação do comércio internacional atingindo 

23,2%, ou seja, 2 milhões de toneladas exportadas. 

 Essa maior demanda por carne bovina mostra que a intensificação da pecuária é um 

caminho sem volta para a empresa agrícola. Nogueira (2006) afirmou que o confinamento é 

“necessário” ao pecuarista e se vai mal ou bem vai depender da forma em que é planejado. 

 Os números de animais confinados mostram um grande crescimento entre os 

estabelecimentos consultados, 88% em apenas 2 anos (Tabela 6) (ASSOCON, 2012). 

 Quando comparamos esses números com o total de abates realizados nos anos 

selecionados, pode-se observar que os abates via confinamento tiveram um aumento na 

participação saindo de 9% do total nacional em 2010 para 16% dos abates nacionais em 2012. Se 

considerarmos os principais estados confinadores, GO, MT, MS, SP e MG, temos que os 

confinamentos responderam por 21,7% no ano de 2012 do total de abates. 

 

Tabela 6. Animais confinados e abates no Brasil. 2010 a 2012. 

Item 
Ano 

2010 2011 2012 

Total gado confinado (Brasil) 2.057.488 3.360.906 3.866.531 

Total gado confinado (GO, MT, MS, SP e MG) 1.907.039 3.082.058 3.466.331 

Total de abates (Brasil) 21.937.655 21.895.871 23.541.340 

Total de abates (GO, MT, MS, SP e MG) 14.058.930 14.239.068 15.951.093 

Fonte: Assocon (2012), MAPA (2013). 

 

 O planejamento do confinamento parte de dois cenários distintos. O primeiro é o caso do 

pecuarista que já tem uma experiência e estrutura de gado e que objetiva intensificar o seu 

processo de terminação. O confinamento está inserido em uma estratégia maior dentro da 
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fazenda. Sendo assim, não seria uma atividade fim, mas sim uma atividade meio. O segundo caso 

é o confinador que vê no confinamento uma atividade fim, ou seja, o mesmo não tem uma 

estrutura de pecuária para suportar o confinamento. Dado o objetivo deste trabalho, enfocar-se-á 

o primeiro caso pelas características do sistema proposto pela fazenda de Integração Lavoura-

Pecuária. 

 Um exemplo de confinamento como atividade fim que pode ter resultados negativos é 

apresentado por Lopes et al. (2011), onde analisaram a viabilidade econômica de terminação de 

animais nelore e red norte na região de Lavras (MG) no ano de 2007. Os prejuízos, por arroba, 

ficaram entre R$ 6,88 e R$ 19,74 e os autores mostraram que a principal causa desse prejuízo foi 

o fato que os custos operacionais efetivos ficaram maiores que o custo de venda da arroba. 

 Nessa mesma linha, pode-se citar o trabalho de Lopes e Magalhães (2005), que mostra 

uma rentabilidade positiva, 11,09% de um confinamento na região Oeste de Minas Gerais. O fato 

de apresentar resultados positivos e negativos evidência a necessidade de se buscar redução de 

custo e melhor aproveitamento dos recursos disponíveis dentro da propriedade agrícola. 

 Muitos dos resultados positivos do confinamento estão atrelados aos ganhos do valor da 

arroba na entressafra. O valor da arroba apresenta uma tendência de pico nos meses de outubro e 

novembro em virtude da escassez de boi gordo no período seco na maioria dos estados 

produtores. 

 Observando os dados de preço médio deflacionado recebido pelos produtores pela arroba 

de boi gordo nos últimos 18 anos, verifica-se que a diferença de preços na safra e na entressafra 

foi de 20,35%, sendo que nos últimos dois anos essa diferença caiu para cerca de 9,78%. Com 

esse cenário de baixa rentabilidade e achatamento dos preços da entressafra, a busca pela redução 

de custo se torna cada vez mais importante (Figura 2). 

 Resende Filho (2008) divide os custos do confinamento em três categorias, custos quase 

fixos, fixos e custo de alimentação dos animais. Essa divisão se dá, pois se tem como objetivo 

nessa seção observar como se comporta as diferentes dietas, seja de silagem de milho (modelo 

mais tradicional) ou de restos culturais de soja (fardo), como no Sistema Triângulo. 
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Figura 2. Média mensal do valor da arroba (R$.@

-1
) recebida pelo produtor em São Paulo. 

Fonte: IEA (2013). 

 

2.7.1. Custos quase fixos 

 Os custos quase fixos podem ser definidos como a soma dos custos operacionais, o custo 

de higiene e medicamentos e o custo de aquisição do boi magro. 

 Os custos operacionais consistem nas máquinas para preparação da ração, pessoal de 

suporte, vaqueiros para manejo na entrada e saída dos animais e equipamentos de distribuição nos 

cochos. Esses custos têm baixa participação nos custos totais, ficando em 1,8% para Lopes e 

Sampaio (1999), 2,35% para Lopes e Magalhães (2005), 2,62% para Moreira et al. (2009), 3,75% 

para Lopes et al. (2011) e 4,3% para Nogueira (2006). 

 O custo de higiene e medicamentos é o item que apresenta menor participação no custo 

final. Em Nogueira (2006), esse custo representou 0,21% do total dos custos operacionais do 

confinamento em estudo. 

 Lopes e Magalhães (2005) mostram que o custo de sanidade ficou em 0,22% e evidência 

que não justifica em hipótese nenhuma deixar de vacinar e de controlar os parasitas frente aos 

prejuízos que esses podem acarretar na lucratividade do confinamento. 

 É importante ressaltar a questão da mortalidade dentro do confinamento. Usualmente na 

literatura utiliza-se 1% como índice de mortalidade. Em contrapartida, os dados observados na 

R$/@ 
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propriedade em estudo mostram que não passam de 0,55% do total dos animais confinados 

(Fazenda Triângulo, 2013). 

 O principal custo quase fixo a ser discutido também é o principal custo em um 

confinamento. A aquisição do boi magro representa para Nogueira (2006) 64,56%, 66,57% para 

Lopes e Magalhães (2005), 67,87% para Lopes e Sampaio (1999), 69,30% para Resende Filho 

(2008) e 77,70% para Moreira et al. (2009) do custo por animal dentro de um confinamento. O 

custo de aquisição do boi magro pode ser tratado de duas formas, o custo de aquisição do animal 

no mercado colocado no confinamento ou o custo de “entrega” desse animal pela fase anterior de 

produção da fazenda, a fase de recria. Assim como Nogueira (2006), pode-se considerar o valor 

de mercado dos animais, pois mesmo o valor da produção desse animal dentro da fazenda sendo 

menor existe um custo de oportunidade por parte da empresa em não vendê-lo no mercado. 

 Neste estudo de caso, os custos quase fixos do confinamento serão os mesmos, 

independente das dietas fornecidas aos animais no cocho com exceção dos custos operacionais do 

confinamento que dependerão do número de dias que o animal ficará confinado. 

2.7.2. Custos fixos 

 Os custos fixos são aqueles que se mantêm independentes do volume de animais que são 

colocados dentro do confinamento e estão relacionados aos investimentos feitos nas instalações, 

com maquinário, benfeitorias e equipamentos (NOGUEIRA, 2006). 

 Esses investimentos no confinamento devem ser planejados e dimensionados com 

cuidado por parte da empresa agrícola, pois cerca de 6,55% dos custos operacionais totais do 

confinamento estão atrelados às instalações e à operação (NOGUEIRA, 2006). 

 Neste estudo de caso, os custos fixos do confinamento foram os mesmos, 

independentemente das dietas fornecidas aos animais no cocho. 

2.7.3. Custo de alimentação 

 O ponto central deste trabalho reside no custo de alimentação do animal. Diversos autores 

mostram os custos alimentares como o segundo maior custo dentro de um confinamento, para 

Resende Filho (2008), o custo foi de 16,18%; 19,19% para Moreira et al. (2009); 28,67% para 

Nogueira (2006); 29,84% para Lopes e Sampaio (1999) e 30,25% para Lopes e Magalhães 

(2005). 
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 É nesse ponto que existem as maiores discussões quanto à composição da dieta que 

maximiza o lucro dentro de um confinamento. Resende Filho (2008) maximizou o lucro em seu 

estudo com silagem de milho, calcário calcítico, farelo de algodão, sal branco, farinha de osso e 

ureia com um ganho de peso diário de 1,05 kgf.dia
-1

. 

 Moreira et al. (2009) maximizaram o lucro no seu estudo com sorgo, resíduo de sorgo, 

soja, milho, feijão e milheto, além de sal mineral, melaço em pó e bicarbonato de sódio. Os seus 

ganhos chegaram a 1,66 kgf.dia
-1

 para os machos e 1,24 kgf.dia
-1

 para as fêmeas. 

 Lopes e Magalhães (2005) usaram quirela de milho, farelo de glúten de milho, arroz e 

girassol, além de raspa de mandioca, „confinamex‟ (núcleo mineral), calcário e ureia. Lopes et al. 

(2011) usaram silagem de milho, grão de milho, polpa cítrica, farelo de soja e de algodão, além 

de núcleo mineral e ureia com ganhos de peso diários entre 1,81 kgf.dia
-1

 e 1,43 kgf.dia
-1

, raças 

red norte e nelore, respectivamente. 

 Cruz (1992) afirmou que os restos culturais poderão ser utilizados na alimentação de 

ruminantes dependendo do seu custo, facilidade de aquisição da disponibilidade local e das 

características nutricionais dessas palhadas em comparação a um outro volumoso mais 

tradicional. Nesse trabalho, o autor afirma como alternativa a esses volumosos mais tradicionais a 

utilização da palhada de soja e caracteriza essa palhada como tendo um alto teor de fibra pois os 

grãos são colhidos com a planta já madura e a fibra se encontra já lignificada. Esse fato 

prejudicaria a digestibilidade “in vitro” da matéria seca, sendo o resultado observado de 38% no 

caso da soja. O autor também encontrou 5% de proteína na matéria seca da palhada. Vetter 

(1975)
1
 apud Cruz (1992) complementa que boa parte dessa proteína está ligada à lignina 

tornando-se de difícil digestão pelo rúmen do animal.  

 Cruz (1992) afirmou que os teores de macro e microelementos minerais são mais elevados 

nas folhas do que nas outras partes da soja, com exceção do potássio que é mais elevado nas 

hastes das plantas. 

 Cruz (1992) mostrou uma relação negativa entre o aumento da participação do resto 

cultural (palhada) da soja com o ganho de peso, mas complementa seu trabalho afirmando que 

uma vez associados às forrageiras de boa qualidade, é possível atender as necessidades das 

                                                 

1
 VETTER, R.L.; BORROUGHS, W.; NEEDHAM, T. Evaluation of corn and soybean crop residues as roughages in 

cattle feedlot reations-second progress report. In: Animal Industry Week, 1975, Ames. Proceedings Ames: Iowa 

State University, 1975. 5p. 
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categorias mais exigentes, com economia de silagem. Observa-se que com o aumento da 

participação do resto cultural da soja de 15% da matéria seca da ração total para 40%, houve uma 

redução no ganho de peso de 1,32 kgf.dia
-1

 para 0,91 kgf.dia
-1

 (Tabela 7). 

 

Tabela 7. Desempenho (ganho diário de peso - kgf.dia
-1

, consumo diário de matéria seca de 

restos culturais de soja - kg.dia
-1

 e Eficiência de conversão alimentar - kg de matéria 

seca por kgf de ganho de peso vivo) de novilhos castrados, em função do peso vivo 

inicial (PI, kgf), em confinamento alimentados com diversos níveis de palhada de 

soja (A: Proporção de volumoso - % - na massa de matéria seca da ração total, e B: 

Ganho de Peso diário). 

Item A 

% 

B 

kgf.dia
-1

 

PI 

kgf 

 
15 1,32 242 

Ganho diário de peso 
20 0,97 318 

 
40 0,91 248 

 
15 8,13 242 

Consumo diário de matéria seca 
20 7,58 318 

 
40 5,45 248 

 
15 6,20 242 

Eficiência de conversão alimentar 
20 7,80 318 

 
40 6,00 248 

Fonte: Cruz (1992). 

 

 Restle et al. (2000) realizaram uma pesquisa comparando a eficiência alimentar da 

silagem de sorgo forrageiro com a palhada de soja. Nesse trabalho os autores propuseram a 

desestruturação da palhada de soja com o intuito de melhorar a digestibilidade da partícula 

trabalhando com uma matéria de 4 cm e variaram a concentração da palhada em 0%, 33% e 66% 

da massa de matéria seca fornecida pelos volumosos ser advinda da palhada de soja. 

 Os autores mostraram que a palhada de soja utilizada possuía 96% da massa de matéria 

seca (MS), 3,5% de proteína bruta (PB), 40,2% de digestibilidade “in vitro” e 37,2% de 

nutrientes digestíveis totais (NDT). Os resultados de ganho de peso foram inferiores aos 

observados por Cruz (1992) com ganhos de 0,848, 0,747 e 0,623 kgf.dia
-1

 nas concentrações de 

restos culturais de soja de 0%, 33% e 66%, respectivamente. Apesar do decréscimo de 
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desempenho dos animais, o mesmo pode ser considerado satisfatório de acordo com os autores; 

pois sendo a palhada de soja abundante, a mesma é uma alternativa viável na alimentação de 

gado de corte. 

 No relatório da CONAB (2013), a área de soja semeada na safra 2012/2013 no Brasil 

chegou a 27.721 mil hectares, um crescimento de 10,7% frente à safra anterior, com uma 

produção de 81.456 mil toneladas de grãos, 22,7% maior que a safra 2011/2012. No estado de 

Goiás, localização da propriedade em estudo, a área plantada chegou a 2.888 mil hectares e a 

produção de 8.562 mil toneladas, sendo o quarto maior estado produtor do Brasil. 

 Esses números mostram a possibilidade de crescimento na utilização da palhada de soja 

como alternativa aos volumosos tradicionais. 

 No estudo de caso a seguir, os custos de alimentação serão o principal custo a variar do 

confinamento nos diferentes cenários. Os demais custos, fixos e quase fixos, serão 

desconsiderados pois o estudo é de caráter incremental com exceção do custo operacional do 

confinamento, uma vez que, devido à utilização de diferentes dietas alimentares, ocorre diferentes 

permanências (dias) dos animais no cocho do confinamento até o ponto de abate. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 Neste capítulo, apresenta-se a metodologia usada para investigar a viabilidade agronômica 

e econômica do uso dos restos culturais de soja, embalados em fardos, para a alimentação de 

bovinos no sistema de confinamento. Para tal, utilizar-se-á o método de estudo de caso de uma 

propriedade no norte de Goiás produtora de soja e com estrutura de confinamento em escala 

comercial. Na primeira seção, apresentar-se-á uma descrição da propriedade, do clima e do solo, 

juntamente com a metodologia para se caracterizar a variação do teor de carbono no solo. Na 

segunda seção, apresentar-se-á a caracterização do processo de confinamento na propriedade 

antes de se iniciar o uso dos fardos como alternativa aos volumosos tradicionais. Na terceira 

seção, discutir-se-á o método de se valorar a matéria exportada pelos fardos das áreas de soja para 

o confinamento. Na quarta seção, discutir-se-ão os métodos para o levantamento dos outros 

custos para a produção de fardo disponível para o confinamento. Na quinta seção, mostrar-se-á a 

metodologia para a análise financeira do estudo. 

3.1. Local: descrição da propriedade, clima e solo 

3.1.1. Descrição da propriedade 

 A Fazenda Triângulo, estabelecida no ano de 2001, localizada no município de Bonópolis 

(GO) é uma unidade agropecuária que desde a sua fundação prezou pela Integração Lavoura-

Pecuária. A primeira safra de soja foi realizada em 2002/2003 com 500 ha crescendo para 2.680 

ha na safra 2012/2013. Já no ano de 2004 realizou o primeiro confinamento com capacidade 

estática para 1.800 cabeças. A empresa possui também oito pivôs de irrigação o que viabiliza a 

produção de silagem de milho e sorgo assim como seus respectivos grãos para o confinamento. 

Existe também uma estrutura de silos com equipamentos de pré-limpeza e, secagem com 

capacidade de armazenamento para 3.600 toneladas de grãos. O confinamento e a parte agrícola 

da fazenda sempre trabalharam em sinergia com a grande maioria dos produtos consumidos 

dentro do confinamento produzidos na propriedade. Os principais produtos são: (i) silagem de 

milho, (ii) grão de milho, (iii) silagem de sorgo (iv) grão de sorgo, (v) grão de soja e (vi) restos de 

soja provenientes da pré-limpeza, como bandinha, vagem e mais recentemente os fardos 

provenientes dos restos culturais deixados pelas colhedoras. 

 



42 

  
(A) (B) 

Figura 3. Localização geográfica (A) do estado de Goiás no Brasil e o município de Bonópolis no 

estado de Goiás, e (B) da cidade de Bonópolis (GO) e da Fazenda Triângulo. 

Fonte: IBGE (2013). 

3.1.2. Clima 

 O clima na região é definido como Aw pela classificação de Köppen (1948), que consiste 

em um clima tropical com inverno seco (maio a outubro) e estação chuvosa entre novembro e 

abril. A temperatura média no mês mais frio é superior aos 18°C e as precipitações ficam entre 

750 e 1800 mm. 

 A Figura 4 apresenta o regime pluviométrico médio dos meses com dados coletados na 

própria fazenda que corroboram a classificação de Köppen (1948). 

 

Figura 4. Precipitação pluvial médio (Pp, mm) na Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013). 
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3.1.3. Solo 

 A classe de solo Latossolo vermelho-amarelo distrófico (IBGE, 2013) é predominante na 

região, com altitude média de 280 m acima do nível do mar. O primeiro objetivo deste trabalho é 

caracterizar a variação do teor de carbono no solo assim como as mudanças desse elemento após 

a introdução do Sistema Triângulo. Foi utilizado a metodologia proposta pela FAO (2001) que 

consiste em determinar os teores do carbono orgânico total e sua variação ao longo do tempo. A 

fazenda conta com análises de solo desde o primeiro cultivo de soja. Foram feitas as análises em 

três áreas de testemunha no ano de 2013 adjacentes às áreas cultivadas com soja. O intuito da 

análise dessas áreas foi o de observar o carbono presente no solo da mata nativa e em uma área 

que foi manejada exclusivamente com pastagem. Todas as análises de solo foram feitas pela 

„Solocria Laboratório Agropecuário Ltda‟, localizado na cidade de Goiânia (GO) e foi utilizada a 

metodologia proposta pela Embrapa (1997) para a análise do carbono no solo. 

3.2. Modelo base do confinamento 

 O modelo proposto como base de comparação é o que foi adotado na propriedade entre os 

anos de 2004 a 2010, que consiste em usar na dieta um volumoso de silagem de milho, grãos de 

sorgo ou de milho, farelo de soja ou soja moída, ureia e núcleo mineral. 

 A fazenda produz atualmente 2.500 toneladas de silagem de milho por ano. Esse volume é 

usado integralmente no confinamento. O processo de produção da silagem é similar a outras 

propriedades e seu armazenamento é feito em silos trincheiras. 

 Usando como referência o ano de 2010, último ano antes da introdução dos fardos, a dieta 

fornecida para os animais foi composta de acordo com a Tabela 8. 

 

Tabela 8. Dieta (kg.dia
-1

) utilizada no confinamento. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2010. 

Item Dieta 

Silagem de milho (28% de Matéria Seca) 10,15 

Sorgo 5,90 

Farelo de soja 0,95 

Ureia 0,116 

Núcleo mineral 0,272 
Fonte: Fazenda Triângulo (2013). 

 

 O resultado obtido para 1.091 machos com peso médio de entrada de 377,3 kgf foi de 

2,16 kgf.dia
-1

 com 48 dias de confinamento chegando ao peso de abate de 480,3 kgf. 
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 De acordo com o histórico da propriedade, esse foi o melhor resultado de ganho diário de 

peso desde o início do confinamento em 2004. 

 Vale ressaltar que dentro da estratégia adotada para o ano de 2010, reduziu o tempo de 

confinamento com o objetivo de aproveitar uma melhoria dos preços da arroba, trazendo o peso 

médio dos usuais 500 kgf para 480 kgf no abate (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Resultado do confinamento: número de animais por lote (NAL, animais), peso inicial 

(PI, kgf), peso de abate (PA, kgf), dias de confinamento (DC, dias), ganho de peso 

(GP, kgf), e ganho de peso diário (GPD, kgf.dia
-1

) de gado bovino. Fazenda 

Triângulo. Bonópolis (GO). 2010. 

NAL PI PA DC GP GPD 

216 414,0 504,6 42 90,6 2,16 

108 396,9 491,4 43 94,5 2,20 

216 384,9 480,9 44 96,0 2,18 

126 352,8 460,8 48 108,0 2,25 

43 382,5 472,2 50 89,7 1,79 

48 367,5 493,8 62 126,3 2,04 

108 352,8 478,2 64 125,4 1,96 

36 354,6 471,0 82 116,4 1,42 

108 352,2 457,5 40 105,3 2,63 

82 350,7 463,2 41 112,5 2,74 

1091 377,3 480,3 48 102,9 2,16 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013), dados não publicados. 

 

3.3. Exportação dos macronutrientes 

 A metodologia escolhida para determinar e valorar a exportação de macronutrientes 

(nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e enxofre) pela retirada dos restos culturais da 

soja é similar à apresentada por Ribeiro e Machado (2012), Baggio e Carpanezzi (1997) e Lang 

(2002). A metodologia consiste em coletar amostras do material, fazer a sua análise química e 

quantificar o volume exportado total de cada uma dos macronutrientes e determinar o seu valor 

usando fertilizantes disponíveis no mercado com o intuito de realizar uma adubação específica 

para repor esses macronutrientes. 
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 No presente estudo de caso, as amostras do material coletado dos fardos foram enviadas 

ao „Solocria Laboratório Agropecuário Ltda‟, no início do mês de abril de 2013, cerca de um mês 

após a colheita dos grãos. Esses resultados foram comparados aos dados de diversos autores 

apresentados no capítulo anterior. 

 Determinada a composição química dos fardos, foi necessário quantificar o volume 

exportado. Para isso foram usados os dados fornecidos pela propriedade como a produtividade de 

fardos dos talhões e suas respectivas áreas colhidas. 

 Os valores dos fertilizantes foram levantados pela propriedade considerando pagamento à 

vista e produtos disponíveis na fazenda em big bag. Foram utilizados valores do mês de outubro 

de 2013 devido ser o mês anterior ao inicio do cultivo na propriedade da safra de soja 

possibilitando um melhor aproveitamento do fertilizante aplicado no solo. As concentrações dos 

elementos foram fornecidas pelos fabricantes e os elementos que se repetiram na formulação 

química foram devidamente subtraídos dos totais demandados. 

 Para o caso específico do nitrogênio, a adubação nitrogenada (QN, kg.ha
-1

 de N) foi 

efetuada com base na seguinte equação: 
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onde P se refere à produtividade da parte exportável (kg.ha
-1

) (massa - kg - de matéria seca de 

grãos e da fração da parte aérea utilizada na produção dos fardos), P1 à produtividade da primeira 

parte exportável úmida (kg.ha
-1

) (massa - kg - de grãos úmidos), P2 à produtividade da segunda 

parte exportável (kg.ha
-1

) (massa - kg - de matéria fresca da fração da parte aérea utilizada na 

produção dos fardos), u1 ao teor de água no grão (kg.kg
-1

), u2 ao teor de água na fração da parte 

aérea utilizada na produção dos fardos (kg.kg
-1

), NE ao teor médio de nitrogênio na parte 

exportável (kg.kg
-1

) (kg de N por kg de matéria seca da parte que é exportada do campo), NR ao 

teor médio de nitrogênio na parte retornável (kg.kg
-1

) (kg de N por kg de matéria seca da parte 

que retorna ao campo), N1 ao teor de nitrogênio no grão (kg.kg
-1

) (kg de N por kg de grão seco),  

N2 ao teor médio de nitrogênio no fardo (kg.kg
-1

) (kg de N por kg de matéria seca de fardo), IC 

ao índice de colheita (kg.kg
-1

) (massa - kg - de matéria seca de grãos e da fração da parte aérea 
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utilizada na produção dos fardos por unidade de massa - kg - de matéria seca total produzida), Ns 

à quantidade relativa (kg.kg
-1

) de N fornecida pelo solo e pela fixação biológica e Ef à eficiência 

da adubação nitrogenada (kg.kg
-1

). 

 Salienta-se que a fração da parte aérea utilizada na produção dos fardos é composta por 

parte de folhas, hastes e vagens, e a massa de matéria seca que retorna à área é o complemento da 

parte de folhas, hastes e vagens que não foi utilizada nos fardos e a massa de matéria seca de 

raízes. 

3.4. Custo de produção: fardo de soja 

 Estabelecido o volume de fertilizantes necessário para repor a exportação dos 

macronutrientes nas áreas de soja, os custos dos fardos continuam nas próximas fases do seu 

processo de produção. As fases relacionados aos fardos estão em destaque na Figura 5. 
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Figura 5. Fases da produção de fardos de soja. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013). 

 

 Esses dois elos do sistema foram desmembrados em quatro fases. Essas fases são 

apresentadas na Figura 6. 

 A primeira fase de produção é iniciada com a não utilização dos picadores de palha 

das colhedoras. Esse fato é importante, pois o resto cultural permanece com as fibras mais 

longas diminuindo a perda da matéria seca no ato de enfardar.  

 

Semeadura de soja 

Soja na fase R7 

Semeadura de 
Brachiaria ruziziensis 

a lanço 

Colheita da soja SEM 
picador de palha 

Grão de soja 

Coleta e enfardamento 
dos restos culturais 

Transporte e 
trituração dos fardos 

Fornecimento para o 
gado no 

confinamento 

Área coberta com 
Brachiaria ruziziensis 
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Figura 6. Fases da produção destacadas de fardos de soja. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 

2013. 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013). 

 

 Após a colheita, inicia-se o processo de enfardamento propriamente dito. Esse 

intervalo entre a colheita e o enfardamento irá depender se a matéria a ser recolhida está com 

a umidade desejada. A análise bromatológica, realizada pela „Solocria Laboratório 

Agropecuário Ltda‟, nos fardos indicaram uma umidade de 6%. 

 O processo de enfardamento é realizado por um trator da marca John Deere (Modelo 

5605) e a enfardadeira John Deere (Modelo 568). Além da hora-máquina, também é 

importante para o custo os gastos com sisal utilizado para amarrar os fardos cilíndricos 

(Figura 7 e Figura 8). 
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Figura 7. Restos culturais de soja na saída do saca palha das colhedeiras. Fazenda Triângulo. 

Bonópolis (GO). 2013. 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013). 

 

 
Figura 8. Leiras de restos culturais da soja prontos para enfardamento. Fazenda Triângulo. 

Bonópolis (GO). 2013. 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013). 
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 A segunda fase do processo consiste no carregamento e transporte para a área do 

confinamento. Essa fase é realizada na propriedade utilizando um trator da marca Valtra 

(Modelo 128) com um garfo frontal, o que permite carregar 20 fardos em um caminhão 

Mercedes-Benz (Modelo 1620), dotado de sistema roll-on roll-off e prancha (Figura 9). 

 

 
Figura 9. Transporte (Caminhão Mercedes Benz - Modelo 1620) das áreas de soja para o 

confinamento. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013). 

 

 A terceira fase consiste no manuseio desses fardos dentro da área de confinamento. 

Para essa operação, a fazenda utiliza uma pá carregadeira da marca XCMG (Modelo XL30) 

para a coleta dos fardos e manuseio até a trituração. Nesse momento, é cortado o sisal para 

que o mesmo não seja triturado e fornecido para os animais.  

 A quarta e última fase é a trituração dos fardos. Esse processo traz os restos culturais 

de cerca de 10 cm, tamanho que o gado rejeitaria no cocho, para não mais que 3 cm, 

tamanho que não permite a seleção da ração no cocho pelos animais. Esse processo só foi  

viável com a importação de uma trituradora da marca HayBuster (Modelo H-1000) (Figura 

10), que é operada em conjunto com um trator da marca Valtra (Modelo 1780) (Figura 11). 

Com a capacidade de triturar 34 toneladas de fardo por dia, esse equipamento também é 

utilizado para triturar o milho para o confinamento (Figura 12). 
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Figura 10. Manuseio dos Fardos com Pá Carregadeira XCMG. Fazenda Triângulo. Bonópolis 

(GO). 2013. 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013). 

 

 
Figura 11. Conjunto trator Valtra (Modelo 1780) e Haybuster (Modelo H-1000) triturando os 

fardos. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013). 

 



52 

  

  
(A) (B) 

Figura 12. (A) Restos de soja após trituração e (B) milho triturado pela HayBuster. Fazenda 

Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013). 

 

3.5 Análise Financeira 

 Para cada uma dessas fases, foram levantados os custos que compõem o valor do 

fardo. A metodologia usada para o levantamento desses custos é uma modificação da 

metodologia apresentada por Pacheco (2000). O cálculo do custo total (CT) do conjunto 

motomecanizado é importante no momento de escolher o melhor conjunto para a realização do 

serviço. Sendo assim, escolher-se-ão os conjuntos que apresentam o menor custo total para 

realizar a tarefa. 

 O valor das máquinas e implementos foram divididos em custos fixos e custos 

variáveis. Os custos fixos incluem a depreciação (D) e juros (J). Os custos variáveis incluem 

as despesas com combustível (C), óleo lubrificante e graxa (O), folha de pagamento (F), 

manutenção externa e peças (M). Sendo assim, o custo total (CT) é dado pela soma de todos 

os elementos: 

M+F+O+C+J+D=CT  (4) 
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 Todos os resultados são apresentados em R$.hora
-1

. Todos os dados, assim como os 

coeficientes técnicos, foram fornecidos pela Fazenda Triângulo. 

3.5.1. Depreciação 

 O custo de depreciação seguiu a depreciação linear em dez anos para os tratores e quinze 

anos para os implementos, com valor residual de 25% do valor de aquisição para os tratores e 

sem valor residual no caso dos implementos. Foram adotados esses parâmetros para a 

depreciação devido às características dos tratores serem de baixa especificação e os implementos 

serem de alta especificação, ou seja, os implementos apresentam funções especificas para 

atividades relacionadas a produção, manuseio e trituração dos fardos, sendo de difícil utilização 

em outras atividades na fazenda. 

 O método da depreciação linear é simples de ser usado e resulta em uma depreciação 

constante da máquina, durante a sua vida útil. O valor de depreciação pode assim ser calculado: 

V

SP
D


  (5) 

PS .25,0  (no caso de trator) (6) 

0S  (no caso de implemento) (7) 

AMV .  (8) 

em que D se refere à depreciação (R$.h
-1

), P ao preço de aquisição das máquinas (R$), S ao valor 

da sucata (R$.unid
-1

), V à vida útil (h), M à média de horas usadas no ano (h.ano
-1

) e A ao período 

(anos) de depreciação (Tabela 10 e Tabela 11). 
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Tabela 10. Ano de fabricação (AF) e total de horas trabalhadas por ano (T, horas.ano
-1

). Fazenda 

Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Máquina AF T 

Trator John Deere (Modelo 5605) 2008 773  

Enfardadeira John Deere (Modelo 568) 2011 443  

Trator Valtra (Modelo 128) 1986 1.073  

Garfo para Fardos 2011 167  

Caminhão Mercedes Benz (Modelo 1620) 2005 29.049
1
  

Pá Carregadeira XCMG 2012 1.102  

Trator Valtra (Modelo 1780) 2002 1.010  

Triturador HayBuster 2012 320  

1 
Valor expresso em quilômetros rodados. 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013). 

 

Tabela 11. Preço de aquisição (P, R$.unid
-1

), valor da sucata (S, R$.unid
-1

), período de 

depreciação (A, anos), vida útil (V, h) e depreciação (D, R$.h
-1

). Fazenda Triângulo. 

Bonópolis (GO). 2013. 

Máquina P S A V D 

Trator John Deere (Modelo 5605) 76.000,00 19.000,00 10 7.730 7,37 

Enfardadeira John Deere (Modelo 568) 80.000,00 - 15 6.638 12,05 

Trator Valtra (Modelo 128) 40.000,00 10.000,00 10 10.730 2,80 

Garfo para Fardos 3.000,00 - 15 2.505 1,20 

Caminhão MB (Modelo 1620) 135.800,00 33.950,00 10 290.490
1
 0,35 

Pá Carregadeira XCMG 185.000,00 46.250,00 10 11.020 12,59 

Trator Valtra (Modelo 1780) 76.200,00 19.050,00 10 10.100 5,66 

Triturador HayBuster 112.947,99 - 15 4.800 23,53 

1 
Valor expresso em quilômetros rodados. 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013). 

3.5.2. Juros 

 O capital investido na aquisição de máquinas agrícolas deve ser computado como retendo 

juros a base semelhante do que é obtido quando esse capital é colocado em uma aplicação de 

risco semelhante. Utilizou-se a taxa de poupança de 5,39% a.a. como investimento similar. A 

fórmula do cálculo do juros é a seguinte: 
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T

P
J

.0539,0
  (9) 

em que J se refere ao juros (R$.h
-1

), P ao preço de aquisição (R$.unid
-1

) e T ao total de horas 

trabalhadas por ano (horas.ano
-1

) (Tabela 12). 

 

Tabela 12. Preço de aquisição (P, R$.unid
-1

), taxa anual de juros (Taj, % a.a.), total de horas 

trabalhadas por ano (T, horas.ano
-1

) e juros (J, R$.h
-1

). Fazenda Triângulo. Bonópolis 

(GO). 2013. 

Máquina P Taj T J 

Trator John Deere (Modelo 5605) 76.000,00 5,39 773 5,31 

Enfardadeira John Deere (Modelo 568) 80.000,00 5,39 443 9,76 

Valtra (Modelo 128) 40.000,00 5,39 1.073 2,01 

Garfo para Fardos 3.000,00 5,39 167 0,97 

Caminhão Mercedes Benz (Modelo 

1620) 
135.800,00 5,39 29.049

1
 0,25 

Pá Carregadeira XCMG 185.000,00 5,39 1.102 9,07 

Trator Valtra (Modelo 1780) 76.200,00 5,39 1.010 4,07 

Triturador HayBuster 112.947,99 5,39 320 19,06 

1 
Valor expresso em quilômetros rodados. 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013). 

3.5.3. Custos variáveis 

 Os custos variáveis (ou operacionais) são aqueles que dependem da quantidade de uso que 

se faz da máquina ou do implemento, tais como: combustível, óleo lubrificante, graxa, folha de 

pagamento e de manutenção externa e peças. 

3.5.3.1 Combustível 

 O custo com combustível (C, R$.h
-1

) é dado pela média de consumo de óleo diesel por 

hora trabalhada (CM, L.h
-1

) multiplicado pelo valor do litro de combustível. A fazenda informou 

o valor do óleo diesel (VC, R$2,16.L
-1

) (Tabela 13). 

CMC .16,2  (10) 
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Tabela 13. Consumo médio (CM, L.h
-1

), valor (VC, R$.L
-1

) e custo (C, R$.h
-1

) do combustível. 

Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Máquina CM VC C 

Trator John Deere (Modelo 5605) 3,50 2,16  7,56  

Valtra (Modelo 128) 4,10 2,16  8,86  

Caminhão Mercedes Benz (Modelo 1620) 0,60
1
 2,16  1,30  

Pá Carregadeira XCMG 4,95 2,16  10,69  

Trator Valtra (Modelo 1780) 6,32 2,16  13,65  

1 
Valor expresso em quilômetros rodados. 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013). 

 

3.5.3.2. Óleo lubrificante e graxa 

 O custo do óleo lubrificante e graxa (O) é dado pelo valor total consumido no ano (CA) 

dividido pela média de horas ou quilômetros trabalhados pelo equipamento no ano (T). 

T

CA
O   (11) 

em que O se refere custo com óleo lubrificante e graxa (R$.h
-1

), CA ao custo anual por 

equipamento (R$.ano
-1

) e T ao total de horas trabalhadas por ano (horas.ano
-1

) (Tabela 14). 

 

Tabela 14. Custo anual (CA, R$.ano
-1

), total de horas trabalhadas por ano (T, horas.ano
-1

) e custo 

com óleo lubrificante e graxa (O, R$.h
-1

). Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Máquina CA T O 

Trator John Deere (Modelo 5605) 717,00 773 0,93 

Enfardadeira John Deere (Modelo 568) 200,00 443 0,45 

Trator Valtra (Modelo 128) 1.200,00 1.073 1,12 

Garfo para Fardos 50,00 167 0,30 

Caminhão Mercedes Benz 1620 560,00 29.049
1
 0,02 

Pá Carregadeira XCMG 450,00 1.102 0,41 

Trator Valtra (Modelo 1780) 2.550,00 1.010 2,52 

Triturador HayBuster 100,00 320 0,31 

1 
Valor expresso em quilômetros rodados. 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013). 
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3.5.3.3. Folha de pagamento 

 Neste item, referente à folha de pagamento (F), estão inclusos todos os gastos anuais com 

funcionários relacionados à operação e manutenção interna dos equipamentos. Nesses gastos 

estão salários, encargos e bonificações. 

T

MOA
F   (12) 

em que F se refere à folha de pagamento (R$.h
-1

), MOA ao custo de mão de obra anual por 

equipamento (R$.ano
-1

) e T ao total de horas trabalhadas por ano (horas.ano
-1

) (Tabela 15). 

 

Tabela 15. Mão de obra anual (MOA, R$.ano
-1

), total de horas trabalhadas por ano (T,  

horas.ano
-1

) e folha de pagamento (F, R$.h
-1

). Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 

2013. 

Máquina MOA T F 

Trator John Deere (Modelo 5605) 9.858,90 773 12,75 

Trator Valtra (Modelo 128) 14.398,20 1.073 13,42 

Caminhão MB (Modelo 1620) 17.234,92 29.049
1
 0,59 

Pá Carregadeira XCMG 18.444,00 1.102 16,74 

Trator Valtra (Modelo 1780) 25.645,77 1.010 25,39 

1 
Valor expresso em quilômetros rodados. 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013). 

3.5.3.4. Manutenção externa e peças 

 Nas despesas de manutenção externa e peças (M) são computados todos os serviços 

externos à folha de pagamento realizados em cada um dos equipamentos, assim como as peças 

usadas tanto dentro como quando consertado fora da propriedade. São computadas tanto as 

manutenções preventivas como as corretivas. 

T

MPA
M   (13) 

em que M se refere à manutenção externa e peças (R$.h
-1

), MPA ao custo anual de manutenção 

externa e peças por equipamento (R$.ano
-1

) e T ao total de horas trabalhadas por ano  

(horas.ano
-1

) (Tabela 16). 
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Tabela 16. Custo anual de manutenção externa e peças por equipamento (MPA, R$.ano
-1

) total de 

horas trabalhadas por ano (T, horas.ano
-1

) e manutenção externa e peças (M, R$.h
-1

). 

Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Máquina MPA T M 

Trator John Deere (Modelo 5605) 1.798,05 773 2,33 

Enfardadeira John Deere (Modelo 568) 5.073,91 443 11,47 

Trator Valtra (Modelo 128) 4.985,00 1.073 4,65 

Garfo para Fardos 380,00 167 2,28 

Caminhão MB (Modelo 1620) 9.458,98 29.049
1
 0,33 

Pá Carregadeira XCMG 3.987,23 1.102 3,62 

Trator Valtra (Modelo 1780) 9.798,85 1.010 9,70 

Triturador HayBuster 345,00 320 1,08 

1 
Valor expresso em quilômetros rodados. 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013). 

 

 Levantados os custos fixo e variáveis, o custo total por hora-máquina será a soma de 

todos os elementos (Tabela 17). Os valores computados serão usados no levantamento de custo 

da operação dos fardos por cada uma das etapas. 

 

Tabela 17. Depreciação (D), juros (J), combustível (C), óleo lubrificante e graxa (O), folha de 

pagamento (F), manutenção externa e peças (M) e custo total (CT, R$.h
-1

). Fazenda 

Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Máquina 
Custo Fixo 

 
Custo Variável 

CT 
D J C O F M 

Trator John Deere (Modelo 5605) 7,37 5,31  7,56 0,93 12,75 2,33 36,25 

Enfardadeira John Deere (Modelo 568) 12,05 9,76  - 0,45 - 11,47 33,73 

Trator Valtra (Modelo 128) 2,80 2,01  8,86 1,12 13,42 4,65 32,85 

Garfo para Fardos 1,20 0,97  - 0,30 - 2,28 4,74 

Caminhão MB (Modelo 1620) 0,35 0,25  1,30 0,02 0,59 0,33 2,84 

Pá Carregadeira XCMG 12,59 9,07 
 

10,69 0,41 16,74 3,62 53,11 

Trator Valtra (Modelo 1780) 5,66 4,07 
 

13,65 2,52 25,39 9,70 61,00 

Triturador HayBuster 23,53 19,06 
 

- 0,31 - 1,08 43,98 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013). 
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3.6. Cenários 

Utilizar-se-ão também diversos cenários de reposição anual dos macronutrientes seguindo 

as especificidades de cada um dos elementos. Serão seis cenários, sendo o primeiro a reposição 

integral dos macronutrientes exportados pelo volume de restos culturais. O segundo cenário é a 

reposição integral dos macronutrientes com exceção do nitrogênio que será reposto 50% 

seguindo as observações de Osmond e Kang (2008), que parte desse elemento é perdido por 

lixiviação, volatilização e desnitrificação. O terceiro cenário será sem o nitrogênio e a reposição 

integral dos outros macronutrientes, pois segundo Osmond e Kang (2008), Troeh e Thompson 

(2007) e Hungria, Campo e Mendes (2001), a fixação biológica é uma excelente fonte de 

nitrogênio para a planta de soja através da simbiose com a bactéria do gênero Bradyrhizobium e a 

técnica de inoculação das sementes é uma prática amplamente difundida com os sojicultores. O 

quarto cenário é sem o nitrogênio e sem fósforo. O fósforo mostra estabilidade nas análises de 

solo coletadas pela propriedade após o início da produção dos fardos. A reposição dos demais 

elementos será integral. O quinto cenário consiste em não aplicar nenhum dos elementos NPK e a 

reposição integral do cálcio, magnésio e enxofre. Esse cenário é devido à proposta de adubação 

da fazenda ser de 500 kg.ha
-
¹ da formulação 2-20-18, a qual pode ser suficiente para altas 

produtividades da soja. Essa adubação é feita no sulco de semeadura (juntamente com a 

semente). Para o tipo de solo dominantes na região, essa tecnologia proporcionou produtividade 

de 4.400 kg.ha
-
¹ de soja

2
. O sexto cenário é similar ao anterior mas com as aplicações de calcário 

e gesso feitas a cada três anos o que leva a um menor custo de aplicação. Esse cenário é bem 

próximo a realidade exercida pela fazenda que consiste na manutenção da saturação por bases 

fazendo análises de solo anualmente e repondo os elementos cálcio, magnésio e enxofre de 

acordo com os níveis preconizados pela Embrapa para a região. A média de fornecimento desses 

elementos ocorre de três em três anos com aplicações de 1.000 kg.ha
-
¹ de calcário e 500 kg.ha

-
¹ 

de gesso. Na Tabela 18, apresentam-se os cenários propostos e a tecnologia atual exercida pela 

Fazenda Triângulo. A adubação na semeadura da soja vai ser mantida em todos os cenários 

fornecendo anualmente 10 kg.ha
-1

 de N, 100 kg.ha
-1

 de P2O5, 90 kg.ha
-1

 de K2O, 136 kg.ha
-1

 de 

Ca, 60 kg.ha
-1

 de Mg e 30 kg.ha
-1

 de S. 

 

                                                 

2
 Maior produtividade obtida pela Fazenda Triângulo com essa adubação. Área de 154 ha na safra 2011/2012. 
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Tabela 18. Descrição da tecnologia atual (TA) na Fazenda Triângulo (Sistema Triângulo), em 

Bonópolis (GO) e dos diferentes cenários de adubação (com base na experiência e na 

extração de nutrientes) a serem implementadas: (N) kg.ha
-1

 de N, (P) kg.ha
-1

 de P2O5 

+ % da extração, (K) kg.ha
-1

 de K2O + % da extração, (Ca) kg.ha
-1

 de Ca (calcário + 

gesso), (Mg) kg.ha
-1

 de Mg (calcário), e (S) kg.ha
-1

 de S (gesso). 

Cenário 
Adubação 

N P K Ca Mg S 

1 10+QN 100+100% 90+100% (97+39)+100% 60+100% 30+100% 

2 10+0,5.QN 100+100% 90+100% (97+39)+100% 60+100% 30+100% 

3 10+0 100+100% 90+100% (97+39)+100% 60+100% 30+100% 

4 10+0 100+0% 90+100% (97+39)+100% 60+100% 30+100% 

5 10+0 100+0% 90+0% (97+39)+100% 60+100% 30+100% 

6 (3 anos) 10+0 100+0% 90+0% (97+39)+100% 60+100% 30+100% 

TA
1,2

 10+0 100+0% 90+0% (97+39)+0% 60+0% 30+0% 

1
 500 kg.ha

-1
 de fertilizante N-P-K (2-20-18). 

2
 1.000 kg.ha

-1
 de calcário (29% de Ca e 18% de Mg) + 500 kg.ha

-1
 de 

Gesso (23,2% de Ca e 18% de S) a cada três anos. 

 

3.7. Simulação do valor da arroba produzida 

 Foi utilizado o software Ração de Lucro Máximo (RLM), versão 3.2, para simular o custo 

da arroba no sistema de confinamento seguindo os diversos cenários. Utilizou-se como referência 

animais não castrados da raça Nelore com peso de entrada de 330 kgf e peso de abate de 500 kgf. 

Além dos fardos de soja e da silagem de milho, usados como volumoso, foram utilizados também 

na simulação sorgo (em grão), soja ardida (em grão), núcleo mineral e ureia (Tabela 19). 

 

Tabela 19. Custo (R$.t
-1

) dos ingredientes da dieta de bovinos no sistema de confinamento. 

Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Produto Custo (R$.t
-1

) 

Sorgo (grão) 284,00 

Soja ardida (grão) 650,00 

Silagem de milho (28% de matéria seca) 98,81 

Núcleo mineral 1.950,00 

Ureia 1.240,00 
Fonte: Fazenda Triângulo (2013). 
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 A utilização do software permite observar a expectativa de ganho diário de peso dos 

animais. A quantidade de dias necessários para a terminação do animal, o custo alimentar por dia 

dos animais e assim calcular o valor da arroba produzida, valor esse que será utilizado para 

comparar com o Modelo base, onde se usa 100% do volumoso advindo da silagem de milho. Para 

tal comparação, será efetuado o cálculo do valor presente líquido em cada um dos cenários 

propostos, além do Modelo base de confinamento. 

3.8. Cálculo do valor presente líquido 

 Para o estudo da viabilidade econômica da utilização dos fardos, é necessário o 

investimento no equipamento específico para a operação. Neste trabalho, foi considerado o 

triturador Haybuster, a enfardadeira John Deere (Modelo 568) e o garfo para fardos como sendo 

esse investimento dado que a propriedade já possui os outros equipamentos. Como afirmado 

anteriormente, o custo de aquisição desses equipamentos foram de R$112.947,99, R$80.000,00 e 

R$ 3.000,00, respectivamente. O horizonte usado no estudo da viabilidade foi de 15 anos, 

desconsiderando a perpetuidade. Esse horizonte coincide com a depreciação dos equipamentos 

investidos para forçar o estudo a não gerar receitas futuras com a venda da sucata. 

 Por ser uma análise incremental, os investimentos necessários em tratores e em outros 

equipamentos serão desconsiderados, pois não há necessidade de ajustes ou modificações, o que 

diminui significativamente o investimento inicial no projeto e aproveita a ociosidade desses 

equipamentos na entressafra de soja. A análise incremental será focada no custo de alimentação 

no confinamento e foi optado em não levar em consideração uma expectativa de receita pois o 

objeto de estudo é a redução de custo em se adotar o Sistema Triângulo proposto ou não. 

 Brealey, Myers e Allen (2008) afirmaram que o método do valor presente líquido se 

baseia em trazer ao valor presente os fluxo de caixa futuros descontado o investimento inicial. O 

processo consiste em encontrar o valor presente de cada fluxo de caixa; somar esses fluxos de 

caixa descontados chegando ao valor presente líquido. Sendo os dois projetos excludentes, o que 

apresentar o maior valor presente líquido deve ser escolhido. 

 Para o cálculo do valor presente líquido (VPL, R$), tem-se que: 
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em que    se refere ao fluxo líquido de caixa (Free Cash Flow – FCF) esperado no período t,    é 

o custo de capital do projeto, n é o período de vida do projeto e    é o fluxo de caixa inicial 

(geralmente negativo). 

 Sendo assim, o estudo parte do pressuposto que a análise do VPL será calculada através 

da visão dos acionistas e utilizando diversos cenários de variação de valor do fardo como 

apresentados no item anterior. Sendo esses valores maiores do que o custo da arroba produzida 

exclusivamente com silagem de milho (Modelo base), o sistema indica que a adoção desse 

sistema seja viável economicamente, remunerando o capital dos acionistas na taxa requerida e 

gerando valor adicional nos respectivos cenários. 

 O custo de capital do estudo é a média ponderada entre o custo de capital de terceiros 

(custo da divida,   ) e o custo de capital próprio (   ), conhecido como CMPC, custo médio 

ponderado de capital (WACC – Weighted Average Cost of Capital). 

 O custo da dívida após os impostos é a taxa de juros sobre a dívida,   , descontado o valor 

do imposto decorrente da dedução dos juros, ou seja, é   .(1-T), onde T é 34% de imposto de 

renda da pessoa jurídica (IRPJ) acrescida da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL). O 

investimento realizado nesse projeto contou com o financiamento de 100% do valor da 

enfardadeira John Deere (Modelo 568). O financiamento não foi realizado em todos os 

equipamentos, pois o triturador Haybuster, maquinário importado, não é sujeito a financiamentos 

como FINAME RURAL PSI, financiamento esse com taxa bancária de 3,5% a.a. por um período 

de até 10 anos. Quanto à parte financiada, o custo da dívida é de 2,31% a.a. após os impostos 

(Tabela 20). 

 

Tabela 20. Custo da dívida após impostos. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Taxa da dívida após os impostos 2,31% 

Valor da dívida R$ 80.000,00 

Taxa de imposto (IR + CSLL) 34% 

Custo da dívida (  ) 3,50% 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013). 

 

 O cálculo do custo do capital próprio,      foi feito por intermédio do Modelo de 

avaliação de ativos de capital (CAPM). Brealey, Myers e Allen (2008) afirmaram que se deve 
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estimar a taxa livre de risco (   ). A empresa usa como referência a taxa de poupança de 5,39% 

a.a. Estima-se o coeficiente beta (β)
3
 e usá-lo como um indicar de risco da ação. Estima-se a taxa 

de retorno corrente esperada sobre o mercado, a Fazenda Triângulo utiliza a taxa de 7,2% a.a. 

(          Estima-se a taxa de retorno esperada sobre capital próprio utilizando a seguinte 

equação (Tabela 21): 

 .RFmRFCP rrrr   (15) 

 

Tabela 21. Custo do capital próprio. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Taxa do capital próprio (   ) 18,93% 

Valor do capital próprio R$115.947,99 

Taxa livre de risco (   ) 5,39% 

Beta da Empresa ( ) 1,88 

Prêmio por Risco de Mercado (  ) 12,59% 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013). 

 

 Sendo assim, chega-se ao custo médio ponderado do capital de 12,14% (Tabela 22). 

 

Tabela 22. Custo Médio Ponderado do Capital (CMPC). Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 

2013. 

Item % 
Taxa 

(% a.a.) 
Valor 

Taxa ponderada 

(% a.a.) 

Capital de terceiros (  ) 41 2,31 R$80.000,00 0,94 

Capital próprio (  ) 59 18,93 R$115.947,99 11,20 

CMPC (WACC) 100 
 

R$195.947,99 12,14 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013). 

 

 Para o estudo da viabilidade econômica, optou-se por usar valores reais ao invés de 

nominais, ou seja, não foi levado em consideração os impactos da inflação nos períodos futuros. 

Sendo assim o CMPC de 12,14% apresentado está em valores nominais sendo necessário 

                                                 

3
 O beta da empresa foi informado pela Fazenda Triângulo e usa como referência os dados de Damodaran (2012) 

para o setor de Agricultura (Farming/Agriculture) para os mercados emergentes. 
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descontar o efeito da inflação futura. A Fazenda Triângulo utiliza como expectativa de inflação a 

taxa de 5,0% a.a. Para a transformação do CMPC de nominal para real, utiliza-se a fórmula de 

Fisher apresentada por Brealey, Myers e Allen (2008), onde r é a taxa de juros real, i é a taxa de 

juros nominal e π é a taxa de inflação: 

1
)1(

)1(









i
r  (16) 

 Com isso, chega-se a um valor de CMPC real de 6,81%. 

 Além disso, foi analisada uma possível variação no preço dos fertilizantes. Foi variado o 

valor dos fertilizantes em -10% do preço coletado em outubro de 2013, -5% do preço, os valores 

coletados, os preços +5% e os preços +10%. Essa variação terá impacto em três diferentes 

produtos da dieta do confinamento, nos fardos por intermédio da adubação de reposição, nos 

custos de produção da silagem de milho e no valor da ureia consumida pelos animais no cocho do 

confinamento. 

 Dessa forma, faz-se necessário fazer uma matriz de sensibilidade variando os valores da 

adubação com o intuito de mostrar o impacto no valor da arroba colocada no confinamento e por 

consequência os valores das viabilidades econômicas nos diversos cenários. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Ambiente de produção: variação temporal de atributos químicos do solo 

 No intuito de observar o impacto da adoção do Sistema Triângulo na propriedade em 

estudo, verificou-se a evolução dos teores dos macronutrientes e do carbono desde o primeiro ano 

de exploração de soja em quatro áreas selecionadas, denominadas de Pasto 13, Sebastião, Pasto 

20 e Guilmar. Essas 4 áreas tiveram como sistema produtivo a rotação entre soja e capim do 

gênero Brachiaria. 

 Com o intuito ilustrativo foi feito a amostra de solo, somente no ano de 2013, de 3 áreas 

vizinhas às áreas selecionadas, onde pode-se observar os impactos quanto ao uso do solo desde o 

inicio do cultivo de soja e quanto ao uso da área para o pastejo. As áreas são denominadas; 

Braquiarão Guilmar, área formada com capim braquiarão em 2006 onde foi corrigido o solo com 

calcário; Pasto 13 – Testemunha e Sebastião - Testemunha, áreas de vegetação nativa utilizadas 

como reserva legal ao lado das áreas exploradas com soja. Essas áreas de soja, Pasto 13 e 

Sebastião foram abertas e cultivadas soja nos anos de 2002 e 2003 respectivamente. Também foi 

analisado o teor de carbono em um pivô de irrigação (denominação da área: PV8) que teve início 

da produção de soja no ano de 2007 e vem rotacionando essa cultura com milho no inverno. 

 As amostras foram retiradas de forma sistemática desde 2002, coletando-se 10 amostras 

simples por área com o auxílio de sondas para a coleta. Todas as análises foram efetuadas pelo 

„Solocria Laboratório Agropecuário Ltda‟ desde o início da série temporal. Foi possível observar 

alguns valores nas séries históricas distantes da média sendo possível a ocorrência de erros 

amostrais na coleta. Por ser um experimento em um ambiente não controlado, os resultados 

foram considerados quanto a evolução dos macronutrientes. A Tabela 23 descreve as áreas 

amostradas. 
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Tabela 23. Descrição das áreas amostradas (AM: Pasto 13 - P13, Sebastião - Seb, Pasto 20 - P20, 

Guilmar – Gui, Braquiarão Guilmar – BrG, Pasto 13/Testemunha - 13T, 

Sebastião/Testemunha – SeT, Pivô de Irrigação – PV8), área - em hectares, granulometria 

- teor (%) de argila, areia e silte - e Ano de Início de Cultivo de Soja (AICS). Fazenda 

Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

AM 
Área  

(ha) 

Granulometria 
AICS 

Argila (%) Areia (%) Silte (%) 

P13 33 25,25 68,00 6,75 2002 

Seb 97 26,00 67,00 7,00 2003 

P20 157 22,75 70,75 6,50 2002 

Gui 64 41,00 49,00 10,00 2004 

BrG - 34,00 57,00 9,00 Braquiarão desde 2006 

13T - 29,00 64,00 7,00 Vegetação nativa 

SeT - 28,00 64,00 8,00 Vegetação nativa 

PV8 58 32,88 58,22 8,80 2007 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013), dados não publicados. 

4.1.1. Fósforo 

 A Tabela 24 apresenta os resultados das análises de fósforo no solo no período de 2002 a 

2013. 

 

Tabela 24. Variação temporal (período de 2002 a 2013) do teor de fósforo (mg.dm
-3

 - ppm) no 

solo (método: Mehlich-1) nas áreas amostradas (AM: Pasto 13 - P13, Sebastião - Seb, 

Pasto 20 - P20, Guilmar – Gui, Braquiarão Guilmar – BrG, Pasto 13/Testemunha - 13T, 

Sebastião/Testemunha - SeT). Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

AM 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

P13 3,00 2,40 1,80 4,30 1,20 4,00 9,60 6,70 16,00 13,60 14,05 14,50 

Seb - 1,35 1,50 3,00 5,90 14,15 4,55 2,25 3,93 5,60 7,15 6,77 

P20 3,00 3,75 4,50 12,00 5,50 17,90 4,00 20,00 5,80 13,00 5,85 13,50 

Gui - - 3,00 2,40 1,20 2,70 6,00 5,60 4,30 3,00 5,30 4,00 

BrG - - - - - - - - - - - 1,50 

13T - - - - - - - - - - - 4,70 

SeT - - - - - - - - - - - 1,20 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013), dados não publicados. 
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 Pode-se observar uma evolução nos níveis de fósforo das áreas cultivadas de soja nas 

áreas selecionadas. As áreas de testemunha apresentam, em 2013, níveis compatíveis as áreas de 

soja nos seus primeiros anos de cultivo e o contínuo uso de soja permitiu um acúmulo desses 

macronutriente, em maior ou menor grau, em todas as áreas observadas. Esse acúmulo permite o 

solo gerar uma poupança de fósforo e diminuir, como afirmam Sousa e Lobato (2003), a pobreza 

generalizada de nutrientes do Cerrado brasileiro. Para solos com teor de argila entre 20% e 40%, 

o resultado observado pelas análises de solo das áreas selecionadas estão variando entre baixo e 

médio onde fica a sugestão de adubação de manutenção para a cultura de soja (EMBRAPA, 

2011). 

 Os triênios 2008, 2009 e 2010 (triênio sem a produção dos fardos) e 2011, 2012 e 2013 

(triênio com a produção dos fardos) foram selecionados para verificar a ordem de grandeza dos 

teores médios de fósforo no solo antes e depois de iniciar a produção dos fardos de soja. 

 Salienta-se que a Fazenda Triângulo começou a produzir os fardos de soja nas áreas 

amostradas a partir de 2011. Os resultados são mostrados na Tabela 25. 

 

Tabela 25. Valores da média, desvio padrão e coeficiente de variação de fósforo no período de 

2008 a 2013 e valor da média nos triênios 2008-2010 e 2011-2013 nas áreas 

amostradas. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Valores Período 
Designação (nome) da área amostrada 

Pasto 13 Sebastião Pasto 20 Guilmar 

Média 2008 a 2013 12,41 5,04 10,36 4,70 

Desvio padrão 2008 a 2013 3,38 1,02 6,90 1,03 

Coeficiente de variação 2008 a 2013 27,24 20,17 66,58 21,91 

Média 2008 a 2010 10,77 3,58 9,93 5,30 

Média 2011 a 2013 14,05 6,51 10,78 4,10 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 Com base nos resultados apresentados na Tabela 25, observa-se que nas áreas do „Pasto 

13‟, „Pasto 20‟ e „Guilmar‟ não houve mudanças significativas nos teores médios de fósforo antes 

e depois da introdução da produção dos fardos. Observa-se ainda que apenas na área „Sebastião‟ 

houve diferença nos teores médios de fósforo no solo, sendo que o valor médio no triênio 2011-

2013 é superior à média do triênio 2008-2010. 
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4.1.2. Potássio 

 A Tabela 26 apresenta os resultados das análises de potássio no solo no período de 2002 a 

2013. 

 

Tabela 26. Variação temporal (período de 2002 a 2013) do teor de potássio (mg.dm
-3

 - ppm) no 

solo (método: Mehlich-1) nas áreas amostradas (AM: Pasto 13 - P13, Sebastião - Seb, 

Pasto 20 - P20, Guilmar – Gui, Braquiarão Guilmar – BrG, Pasto 13/Testemunha - 13T, 

Sebastião/Testemunha - SeT). Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 
AM 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

P13 55,0 39,5 24,0 29,0 35,0 51,0 33,0 43,0 81,0 42,0 47,0 37,0 

Seb - 6,3 18,0 19,0 27,0 27,0 35,0 42,0 48,0 54,0 37,0 29,7 

P20 55,0 51,3 47,5 95,0 36,0 47,0 31,0 56,5 52,0 45,5 43,0 33,0 

Gui - - 21,0 23,0 27,0 37,0 53,0 43,0 43,0 43,0 25,0 23,0 

BrG - - - - - - - - - - - 31,0 

13T - - - - - - - - - - - 27,0 

SeT - - - - - - - - - - - 19,0 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013), dados não publicados. 

 

 Com o histórico do potássio pode-se observar uma diminuição do potássio extraível ao 

longo do tempo se comparado à primeira análise. Vale lembrar que as análise de solo foram feitas 

após a abertura da área o que, segundo Troeh e Thompson (2007), pode contribuir para elevar o 

nível de potássio no solo, uma vez que o mesmo não entra em ligações de compostos orgânicos e 

é prontamente lixiviando da matéria orgânica morta. O ano de 2013, áreas Pasto 13 e Sebastião, 

apresenta níveis maiores que as áreas de testemunha com vegetação nativa, Pasto 13 Testemunha 

e Sebastião Testemunha. Como afirmam Troeh e Thompson (2007), o potássio dissolvido é o 

disponível para as plantas e mesmo com baixos níveis a deficiência pode ser evitada por um 

tempo pelas liberações de potássio não trocável. 

 Assim como no caso do fósforo, os triênios 2008-2010 e 2011-2013 foram selecionados 

para observar a ordem de grandeza dos teores médios de potássio no solo antes e depois do inicio 

da produção dos fardos de soja (Tabela 27). 

 Para solos com teor de argila inferior a 40%, os solos com níveis de potássio entre 25 a 50 

mg.dm
-3

, a adubação indicada é de 50 kg.ha
-1

 de K2O (EMBRAPA, 2011). Como pode ser 

verificado, os níveis observados dos solos selecionados ficaram nessa faixa e a adubação 
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recomendada é suprida pela adubação feita anualmente no sulco da semeadura da soja que foi de 

500 kg.ha
-1

 de 02.20.18. O cenário quatro abrange a reposição do K e será discutido a seguir. 

 

Tabela 27. Valores da média, desvio padrão e coeficiente de variação de potássio no período de 

2008 a 2013 e valor da média nos triênios 2008-2010 e 2011-2013 nas áreas 

amostradas. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Valores Período 
Designação (nome) da área amostrada 

Pasto 13 Sebastião Pasto 20 Guilmar 

Média 2008 a 2013 47,17 40,94 43,50 38,33 

Desvio padrão 2008 a 2013 18,25 9,95 10,70 8,79 

Coeficiente de variação 2008 a 2013 38,70 24,31 24,60 22,94 

Média 2008 a 2010 52,33 41,67 46,50 46,33 

Média 2011 a 2013 42,00 40,22 40,50 30,33 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 Com os resultados da Tabela 27 podemos observar que em todas as áreas ocorreu redução 

dos níveis de potássio. 

4.1.3. Cálcio 

 A Tabela 28 apresenta os resultados das análises de cálcio no solo no período de 2002 a 

2013. 

 

Tabela 28. Variação temporal (período de 2002 a 2013) do teor de cálcio (mg.dm
-3

 - ppm) no solo 

(método: Mehlich-1) nas áreas amostradas (AM: Pasto 13 - P13, Sebastião - Seb, Pasto 

20 - P20, Guilmar – Gui, Braquiarão Guilmar – BrG, Pasto 13/Testemunha - 13T, 

Sebastião/Testemunha - SeT). Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 
AM 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

P13 0,9 1,3 1,8 2,3 2,0 2,1 2,5 2,6 3,1 1,9 2,4 2,1 

Seb - 0,5 1,3 1,5 1,5 1,4 1,0 2,2 1,9 1,7 2,2 1,1 

P20 1,8 1,8 1,8 3,4 2,2 1,8 1,2 1,9 1,7 2,4 2,5 1,7 

Gui - - 1,0 1,6 1,5 1,6 1,3 1,9 2,2 2,4 2,3 2,7 

BrG - - - - - - - - - - - 1,3 

13T - - - - - - - - - - - 0,3 

SeT - - - - - - - - - - - 0,2 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013), dados não publicados. 
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 A série de dados do cálcio mostra uma elevação no nível desse macronutriente ao longo 

dos anos. A Fazenda Triângulo (2013) relata que as correções de calagem foram recorrentes 

buscando manter os níveis de saturação de base próximos a 65%. Essas correções elevaram os 

níveis de cálcio. Na comparação dos triênios, 2008 a 2010 e 2011 a 2013, podemos observar que 

a área do Sebastião não apresentou mudança significativa. As áreas do Pasto 20 e Guilmar 

apresentaram elevação do nível de cálcio devido a aplicações de calcário no ano de 2012, 

enquanto a área do Pasto 13 apresentou redução no nível de cálcio. Essa área está programada a 

receber calcário na dose de 1.000 kg.ha
-1

 para a safra 2013/14 (Tabela 29). 

 

Tabela 29. Valores da média, desvio padrão e coeficiente de variação de cálcio no período de 

2008 a 2013 e valor da média nos triênios 2008-2010 e 2011-2013 nas áreas 

amostradas. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Valores Período 
Designação (nome) da área amostrada 

Pasto 13 Sebastião Pasto 20 Guilmar 

Média 2008 a 2013 2,43 1,67 1,89 2,13 

Desvio padrão 2008 a 2013 0,29 0,58 0,38 0,34 

Coeficiente de variação 2008 a 2013 11,86 34,61 19,97 16,10 

Média 2008 a 2010 2,73 1,68 1,57 1,78 

Média 2011 a 2013 2,13 1,66 2,21 2,47 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

4.1.4. Magnésio 

 A Tabela 30 apresenta os resultados das análises de magnésio no solo no período de 2002 

a 2013. 

 Os dados do magnésio apresentam uma elevação ao longo do tempo. Assim como o cálcio 

o magnésio é corrigido com frequência via correção com calcário. Os níveis de magnésio 

observados nas áreas de testemunha mostram a evolução desse macronutriente quando 

comparado às áreas que passaram pelos ciclos de soja e capim. 
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Tabela 30. Variação temporal (período de 2002 a 2013) do teor de magnésio (mg.dm
-3

 - ppm) no 

solo (método: Mehlich-1) nas áreas amostradas (AM: Pasto 13 - P13, Sebastião - Seb, 

Pasto 20 - P20, Guilmar – Gui, Braquiarão Guilmar – BrG, Pasto 13/Testemunha - 13T, 

Sebastião/Testemunha - SeT). Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 
AM 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

P13 0,5 0,6 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,7 0,8 0,6 0,6 0,7 

Seb - 0,2 0,6 0,5 0,7 0,5 0,3 0,9 0,8 0,7 0,7 0,4 

P20 0,6 0,7 0,8 1,0 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 0,7 0,7 0,5 

Gui - - 0,5 0,8 0,8 0,8 0,4 0,8 0,8 0,8 0,5 0,8 

BrG - - - - - - - - - - - 0,6 

13T - - - - - - - - - - - 0,2 

SeT - - - - - - - - - - - 0,1 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013), dados não publicados. 

 

 Quanto à relação Ca:Mg, observa-se houve um aumento. Por exemplo observando a área 

do Pasto 13, a relação em 2002 era de 1,8 e em 2013 ficou em 3. Esse aumento leva a um 

aumento dos níveis de nitrogênio pois contribui para o aumento da taxa de nitrificação através da 

fixação biológica (DA SILVA et al., 2012). Em contra partida esse aumento tem uma relação 

negativa com o fósforo e com o potássio pois o magnésio tem função de carregador do fósforo e 

o potássio pode sofrer concorrência do cálcio na planta (DA SILVA et al., 2012). 

 Comparando dos triênios, 2008 a 2010 e 2011 a 2013, podemos observar resultados 

parecidos, e esperados quanto ao cálcio. A área do Sebastião não apresentou mudança 

significativa. As áreas do Pasto 20 e Guilmar apresentaram elevação do nível de magnésio devido 

a aplicações de calcário no ano de 2012, enquanto a área do Pasto 13 apresentou redução no nível 

de Mg. Essa área está programada a receber calcário na dose de 1.000 kg.ha
-1

 para a safra 

2013/2014 (Tabela 31). 
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Tabela 31. Valores da média, desvio padrão e coeficiente de variação de magnésio no período de 

2008 a 2013 e valor da média nos triênios 2008-2010 e 2011-2013 nas áreas 

amostradas. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Valores Período 
Designação (nome) da área amostrada 

Pasto 13 Sebastião Pasto 20 Guilmar 

Média 2008 a 2013 0,70 0,62 0,55 0,68 

Desvio padrão 2008 a 2013 0,06 0,27 0,11 0,20 

Coeficiente de variação 2008 a 2013 8,25 44,16 20,26 29,87 

Média 2008 a 2010 0,77 0,65 0,50 0,67 

Média 2011 a 2013 0,63 0,58 0,61 0,70 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

4.1.5. Enxofre 

 A Tabela 32 apresenta os resultados das análises de enxofre no solo no período de 2002 a 

2013. 

 

Tabela 32. Variação temporal (período de 2002 a 2013) do teor de enxofre (mg.dm
-3

 - ppm) no 

solo (método: Mehlich-1) nas áreas amostradas (AM: Pasto 13 - P13, Sebastião - Seb, 

Pasto 20 - P20, Guilmar – Gui). Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 
AM 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

P13 - - - - - 5,4 - - - - 3,4 6,4 

Seb - 4,0 - - - 2,6 - - - - 6,1 5,4 

P20 - - - - - 6,0 - - - - 7,9 3,9 

Gui - - - - - - - - - - 9,5 1,2 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013), dados não publicados. 

 

 As análises de solo realizadas pela propriedade não incluíram as análise de enxofre na sua 

maioria. A atenção voltada a esse elemento se deu a partir do ano de 2012 não possibilitando a 

apresentação de uma série mais longa de dados. Por serem solos de característica arenosa, os 

níveis de enxofre se apresentam como médios, com exceção da área do Guilmar que apresentou 

nível baixo (EMBRAPA, 2011). A Fazenda Triângulo (2013) informou que esse área recebeu 

500 kg.ha
-1

 de gesso agrícola para o cultivo de soja 2013-2014. 
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4.1.6 Carbono 

 A Tabela 33 apresenta os resultados das análises de solo para carbono das áreas 

selecionadas. Observa-se que houve uma variação dos valores ao longo do tempo apresentando 

uma tendência positiva de crescimento. O manejo nos 12 anos propiciou um acúmulo de carbono 

no solo. Observando o último ano, verifica-se que os teores de carbono no solo do Pasto 13 e 

Sebastião apresentam valores similares às áreas de vegetação nativa e testemunha. Vale ressaltar 

dois anos: o ano de 2009, apresenta os valores mais altos do teor de carbono e 2012, os valores 

mais baixos. Esses períodos se destacam por terem sido observadas uma maior oscilação nos 

teores de carbono nas áreas que foram retirados os fardos, bem como nas áreas que não foram 

retirados os fardos, que é o caso do pivô de irrigação – PV8 que serviu de testemunha para as 

áreas de sequeiro. 

 O ano de 2009 foi caracterizado como um ano de pouca chuva e apresentou uma 

precipitação entre os meses de novembro de 2008 e março de 2009 de 1.030 mm e foi distribuída 

de forma muito irregular com dois veranicos (período de estiagem de mais de 10 dias) no mês de 

janeiro e fevereiro. Essa irregularidade de chuvas acarretou em uma baixa produtividade, inferior 

a 2.000 kg.ha
-1

 de grãos de soja, onde seria esperado uma redução nos teores de carbono. 

 O ano de 2012 foi caracterizado como um ano de chuvas regulares com índice 

pluviométrico de 1.293 mm no período de novembro de 2011 a março de 2012, o que acarretou 

em uma produtividade média nas áreas selecionadas de 3.594 kg.ha
-1

 de grãos de soja, onde seria 

esperado um aumento nos teores de carbono, diferente dos resultados observados não 

apresentando correlação com o teor de carbono orgânico total no solo. 

 Pode-se verificar, na Tabela 34, os valores médios dos triênios 2008 a 2010 (sem retirada 

dos fardos) e 2011 a 2013 (com retirada dos fardos). Nas áreas selecionadas vale destacar a 

redução dos teores nas áreas do Pasto 13 e do Pasto 20 saindo de 10,44 para 6,19 e 9,28 para 5,70 

g.dm
-3

, respectivamente. 
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Tabela 33. Variação temporal (período de 2002 a 2013) do teor de carbono (g.dm
-3

 - ppm) no 

solo (método: Walkley-Black) nas áreas amostradas (AM: Pasto 13 - P13, Sebastião - 

Seb, Pasto 20 - P20, Guilmar – Gui, Braquiarão Guilmar – BrG, Pasto 13/Testemunha - 13T, 

Sebastião/Testemunha – SeT, e Pivô de Irrigação – PV8). Fazenda Triângulo. Bonópolis 

(GO). 2013. 
AM 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

P13 6,0 6,5 7,0 7,0 4,1 7,0 7,0 13,9 10,4 4,6 3,5 10,4 

Seb - 5,2 4,1 8,1 3,8 5,5 9,3 9,3 6,5 3,8 5,8 12,8 

P20 6,0 6,0 8,6 7,5 4,1 5,2 8,7 9,9 9,3 4,6 4,9 7,5 

Gui - - 8,1 7,0 5,8 7,0 7,5 11,0 9,3 7,5 3,6 11,6 

BrG - - - - - - - - - - - 8,7 

13T - - - - - - - - - - - 9,9 

SeT - - - - - - - - - - - 10,4 

PV8 - - - - - 4,6 11,6 10,4 6,4 - 8,1 10,6 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013), dados não publicados. 

 

Tabela 34. Valores da média (ppm), desvio padrão (ppm) e coeficiente de variação (CV, %) do 

teor de carbono no período de 2008 a 2013 e valor da média nos triênios 2008-2010 e 

2011-2013 nas áreas amostradas. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Valores Período 
Designação (nome) da área amostrada 

Pasto 13 Sebastião Pasto 20 Guilmar PV8 

Média 2008 a 2013 8,31 7,90 7,49 8,60 9,42 

Desvio padrão 2008 a 2013 3,98 3,19 2,23 2,58 2,13 

CV 2008 a 2013 47,86 40,33 29,83 29,97 22,55 

Média 2008 a 2010 10,44 8,36 9,28 9,28 9,47 

Média 2011 a 2013 6,19 7,44 5,70 7,93 9,35 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

4.2. Exportação de nutrientes 

 A Fazenda Triângulo (2013) informou que a produtividade média no ano de 2013 foi de 

7,29 fardos por ha, totalizando 2.480 kg.ha
-1

. Foram produzidos em 2013 cerca de 3.200 fardos 

de 340 kg cada em 439 hectares. O volume exportado corresponde a cerca de 30% da matéria 

seca total produzida, e 47% do volume dos restos culturais seco, excluindo os grãos. Mantendo 

assim os limites preconizados por Defilippi Filho (2013), Knox e Benson (2007) e Vogt (2012) 
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para a não interferência nos aspectos físicos e químicos, diminuindo a possibilidade de erosão e 

não causando grande impacto na matéria orgânica do solo. 

 Os fardos passaram por análises químicas – realizada em abril de 2013 - e bromatológicas 

– realizada em junho de 2013 - na empresa „Solocria Laboratório Agropecuário Ltda‟ e tiveram 

os resultados expressos nas Tabelas 35 e Tabela 36, respectivamente. 

 

Tabela 35. Análise química dos fardos de soja. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Nutriente Teor Unidade 

Nitrogênio 13,2 g.kg
-1

 

Fósforo 1,2 g.kg
-1

 

Potássio 4,0 g.kg
-1

 

Cálcio 9,2 g.kg
-1

 

Magnésio 3,7 g.kg
-1

 

Enxofre 0,6 g.kg
-1

 

Sódio 121,0 mg.kg
-1

 

Cobre 4,0 mg.kg
-1

 

Ferro 391,0 mg.kg
-1

 

Manganês 23,0 mg.kg
-1

 

Zinco 13,0 mg.kg
-1

 

Cobalto 0,2 mg.kg
-1

 

Molibdênio 0,5 mg.kg
-1

 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013), dados não publicados. 

 

 Os resultados apresentados pela análise química diferem em alguns elementos do 

observado na literatura. Essas diferenças podem ser atribuídas à forma em que são coletados os 

materiais para análise, por exemplo a massa que foi analisada pela Fazenda Triângulo consiste 

em restos culturais secos após a colheita, ou seja, excluídos os grãos. Esses restos culturais 

apresentam poucas folhas pois a soja tem como característica quando no seu estágio final de 

maturação a senescência das folhas e queda. Sendo assim os restos culturais analisados consistem 

em basicamente hastes, vagens e ramos secos. 
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Tabela 36. Análise bromatológica dos fardos de soja. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Item Valor Unidade 

Teor de água 6,0 % 

Proteína Bruta 9,0 % 

Extrato Etéreo 1,8 % 

Fibra Bruta 49,7 % 

Material Mineral 5,1 % 

Cálcio 0,6 % 

Fósforo 0,2 % 

NDT (in natura) 42,0 % 

NDT (matéria seca) 44,7 % 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013), dados não publicados. 

 

 A Tabela 37 apresenta os valores médios das análises químicas dos restos culturais de 

soja disponíveis na literatura para cada um dos macronutrientes estudados. 

 

Tabela 37. Análise química dos restos culturais de soja. 

Nutriente Teor (Literatura) Unidade 

Nitrogênio 17,4 g.kg
-1

 

Fósforo 1,9 g.kg
-1

 

Potássio 10,5 g.kg
-1

 

Cálcio 9,8 g.kg
-1

 

Magnésio 4,0 g.kg
-1

 

Enxofre 2,1 g.kg
-1

 

Fonte: AgPhd (2013); Cordeiro et al. (1979); Embrapa (2011); Hungria, Campo e Mendes (2001); Kirkby (2012); 

Lantmann (2003); Osmond e Kang (2008); Rehm (2004); Troeh e Thompson (2007). 

 

 Estabelecidos os níveis de concentração dos macronutrientes e o volume exportados de 

matéria seca pela retirada dos fardos chegou-se ao resultado do volume exportado de 

macronutrientes por hectare, o qual é apresentado na Tabela 38. Vale ressaltar que no caso do 

nitrogênio utilizamos o calculo do Qn para chegar aos volumes exportados, usando os níveis 

observados na literatura e na análise química realizada pela Fazenda Triângulo. 
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Tabela 38. Volumes de exportação (kg.ha
-1

) de macronutrientes referentes à produtividade de 

fardos que totalizam 2.480 kg.ha
-1

. 

Nutriente 
Exportação de macronutrientes 

Literatura Análise 

Nitrogênio 70,8 53,3 

Fósforo 4,8 3,0 

Potássio 26,2 9,9 

Cálcio 24,2 22,8 

Magnésio 10,0 9,2 

Enxofre 5,1 1,5 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

4.3. Cenários 

 Com base nos cenários estabelecidos (Tabela 39), e na concentração de nutrientes e 

custo dos fertilizantes utilizados como referência de cálculo (Tabela 40), foram calculadas as 

adubações (kg.ha
-1

) (Tabela 41). As concentrações dos produtos comerciais foram informadas 

por fornecedores. Os valores dos produtos comercias tiveram os seus preços coletados no 

mês de outubro de 2013 e já está incluso o valor do frete para colocação dos produtos na 

Fazenda Triângulo. 

 

Tabela 39. Descrição dos cenários. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Cenário N P K Ca Mg S 

1 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

2 50% 100% 100% 100% 100% 100% 

3 0% 100% 100% 100% 100% 100% 

4 0% 0% 100% 100% 100% 100% 

5 0% 0% 0% 100% 100% 100% 

6 (3 em 3 anos) 0% 0% 0% 100% 100% 100% 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Tabela 40. Concentração (%) de elementos e custo (CFt, R$.t
-1

) dos fertilizantes utilizados como 

referência de cálculo. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Fertilizante 
Concentração (%) 

CFt 
N P2O5 K2O Ca Mg S 

Ureia 45 - - - - - 1.240,00 

Supertriplo - 46 - - - - 1.110,00 

Cloreto de potássio - - 60 - - - 1.250,00 

Calcário - - - 29 18 - 84,00 

Gesso - - - 23,20 - 18 160,00 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Tabela 41. Adubação (kg.ha
-1

) e custo (CFt, R$.t
-1

) dos fertilizantes utilizados como referência de 

cálculo. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Fertilizante 
Adubação (kg.ha

-1
) 

CFt 
N P2O5 K2O Ca Mg S 

Ureia 450 - - - - - 1.240,00 

Supertriplo - 460 - - - - 1.110,00 

Cloreto de potássio - - 600 - - - 1.250,00 

Calcário - - - 290 180 - 84,00 

Gesso - - - 232 - 180 160,00 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 Estabelecido os níveis de reposição pelos cenários e as quantidades exportadas por 

hectare de cada um dos macronutrientes, são calculados as quantidades de fertilizantes a serem 

usados em cada um dos cenários obedecendo a recomendação, tanto na literatura como na análise 

efetuada pela Fazenda Triângulo (Tabela 42). 
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Tabela 42. Exportação (kg.ha
-1

) de nutrientes, com base na literatura e na análise efetuada, nos 

diferentes cenários. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Cenário 
N P K Ca Mg S 

Exportação (kg.ha
-1

) de nutrientes (Literatura) 

1 70,78 4,78 26,18 24,22 9,96 5,11 

2 35,39 4,78 26,18 24,22 9,96 5,11 

3 - 4,78 26,18 24,22 9,96 5,11 

4 - - 26,18 24,22 9,96 5,11 

5 - - - 24,22 9,96 5,11 

6 (3 em 3 anos) - - - 24,22 9,96 5,11 

Cenário Exportação (kg.ha
-1

) de nutrientes (Análise) 

1 53,30 2,98 9,92 22,82 9,18 1,49 

2 26,65 2,98 9,92 22,82 9,18 1,49 

3 - 2,98 9,92 22,82 9,18 1,49 

4 - - 9,92 22,82 9,18 1,49 

5 - - - 22,82 9,18 1,49 

6 (3 em 3 anos) - - - 22,82 9,18 1,49 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 Efetuadas as devidas conversões dos macronutrientes para a formulação encontrada nos 

produtos comerciais, têm-se as quantidades de fertilizantes a serem usados em cada um dos 

cenários (Tabela 43). Na Tabela 44, são apresentadas as quantidades de fertilizantes a serem 

usadas dos produtos comerciais após a correção quanto à concentração das fórmulas. Por 

exemplo, seguindo o cenário 1 são necessários repor 100% dos fósforo extraído, ou seja 2,98 

kg.ha
-1

 de fósforo, seguindo a análise efetuada pela Fazenda Triângulo. Esse volume a ser reposto 

será de 14,80 kg.ha
-1

 de superfosfato triplo, o produto comercial com 46% de P2O5. Na Tabela 45, 

são verificados os valores a serem investidos em cada um dos cenários para cada um dos 

produtos comerciais. Seguindo o exemplo para repor o fósforo no cenário 1 (Análise), torna-se 

necessário gastar R$ 16,43.ha
-1

 de superfosfato triplo. 
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Tabela 43. Reposição (kg.ha
-1

) de formulação, com base na Literatura e na Análise efetuada, nos 

diferentes cenários. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Cenário 
N P2O5 K2O Ca Mg S 

Reposição (kg.ha
-1

) de nutrientes (Literatura) 

1 157,28 10,94 31,54 33,88 16,55 27,47 

2 78,64 10,94 31,54 33,88 16,55 27,47 

3 - 10,94 31,54 33,88 16,55 27,47 

4 - - 31,54 33,88 16,55 27,47 

5 - - - 33,88 16,55 27,47 

6 (3 em 3 anos) - - - 33,88 16,55 27,47 

Cenário Reposição (kg.ha
-1

) de nutrientes (Análise) 

1 118,45 6,81 11,95 31,91 15,24 8,00 

2 59,22 6,81 11,95 31,91 15,24 8,00 

3 - 6,81 11,95 31,91 15,24 8,00 

4 - - 11,95 31,91 15,24 8,00 

5 - - - 31,91 15,24 8,00 

6 (3 em 3 anos) - - - 31,91 15,24 8,00 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Tabela 44. Reposição de nutrientes com base na aplicação de fertilizantes (ureia – UR, 

superfosfato triplo – ST, e cloreto de potássio - KCl) e corretivos (calcário - CA e 

gesso - GE) (kg.ha
-1

), com base na Literatura e na Análise efetuada, nos diferentes 

cenários. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Cenário 
UR ST KCl CA GE 

Fertilizantes (kg.ha
-1

) (Literatura) 

1 157,28 23,79 52,57 91,93 152,59 

2 78,64 23,79 52,57 91,93 152,59 

3 - 23,79 52,57 91,93 152,59 

4 - - 52,57 91,93 152,59 

5 - - - 91,93 152,59 

6 (3 em 3 anos) - - - 91,93 152,59 

Cenário Fertilizantes (kg.ha
-1

) (Análise) 

1 118,45 14,8 19,92 84,68 44,44 

2 59,22 14,8 19,92 84,68 44,44 

3 - 14,8 19,92 84,68 44,44 

4 - - 19,92 84,68 44,44 

5 - - - 84,68 44,44 

6 (3 em 3 anos) - - - 84,68 44,44 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Tabela 45. Valores (R$.ha
-1

) dos fertilizantes (ureia – UR, superfosfato triplo – ST, e cloreto de 

potássio - KCl) e corretivos (calcário - CA e gesso - GE) aplicados, com base na 

literatura e na análise efetuada, nos diferentes cenários. Fazenda Triângulo. 

Bonópolis (GO). 2013. 

 
UR ST KCl CA GE 

Cenário Valores (R$.ha
-1

) dos fertilizantes (Literatura) 

1 195,03 26,41 65,72 7,72 24,41 

2 97,51 26,41 65,72 7,72 24,41 

3 - 26,41 65,72 7,72 24,41 

4 - - 65,72 7,72 24,41 

5 - - - 7,72 24,41 

6 (3 em 3 anos) - - - 7,72 24,41 

Cenário Valores (R$.ha
-1

) dos fertilizantes (Análise) 

1 146,87 16,43 24,9 7,11 7,11 

2 73,44 16,43 24,9 7,11 7,11 

3 - 16,43 24,9 7,11 7,11 

4 - - 24,9 7,11 7,11 

5 - - - 7,11 7,11 

6 (3 em 3 anos) - - - 7,11 7,11 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 Com isso, chega-se ao custo da adubação em cada um dos cenários (Tabela 46). Os 

valores variam de R$ 319,29 no cenário 1 (Literatura) a R$ 14,22 no cenário 6 (Análise) por 

hectare. Essa variação era esperada dado a proposta de adubação e, como discutido 

anteriormente, os maiores gastos estão concentrados nos cenários com nitrogênio, fósforo e 

potássio. As diferenças entre as concentrações encontradas na literatura e na análise efetuada pela 

Fazenda Triângulo mostram também bastante variação, chegando a uma redução de 60% no 

cenário quatro, por exemplo. 

 Os custos da adubação juntamente com o custo de aplicação dessa adubação e o custo de 

operacional dos fardos formam o custo do fardo disponível no confinamento. Os custos de 

aplicação da adubação foram fornecidos pela Fazenda Triângulo (2013) e foram de R$ 12,93 por 
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hectare para os cenários um, dois e três, de R$ 10,50 por hectare para os cenários quatro e cinco e 

de R$ 4,31 por hectare para o cenários seis. 

 

Tabela 46. Custo da adubação (R$.ha
-1

) para repor a exportação de macronutrientes, com base na 

Literatura e na Análise efetuada, nos diferentes cenários. 

Cenário 
Custo da adubação (R$.ha

-1
) 

Literatura Análise Diferença Diferença (%) 

1 319,29 202,43 -116,86 -36,60% 

2 221,78 128,99 -92,79 -41,84% 

3 124,26 55,55 -68,71 -55,30% 

4 97,85 39,12 -58,73 -60,02% 

5 32,14 14,22 -17,92 -55,76% 

6 (3 em 3 anos) 32,14 14,22 -17,92 -55,76% 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

4.4. Viabilidade econômica dos cenários 

 O custo operacional foi dividido em quatro fases apresentadas anteriormente, sendo elas: 

enfardamento dos restos culturais (Fase 1), carregamento e transporte para a área do 

confinamento (Fase 2), operação de carregamento dentro do confinamento (Fase 3) e trituração 

dos fardos (Fase 4). 

 Na primeira fase executada na Fazenda Triângulo foram enfardados 3.200 fardos em 438 

hectares de soja. Como apresentado anteriormente, o processo se inicia na não utilização dos 

picadores presentes nas colhedeiras de grãos deixando um rastro concentrado dos restos culturais 

da soja. Após alguns dias e na umidade esperada, o feno foi coletado com 6% de umidade, 

começa o processo de enfardamento e foram utilizados 442,5 horas-máquina do conjunto Trator 

John Deere e Enfardadeira John Deere. Como apresentado anteriormente o valor da hora-

máquina foi de R$ 36,25 e R$ 33,73, respectivamente. Além dos gastos com maquinário é nessa 

fase que existe a utilização dos fios de sisal para a amarração dos fardos. A Fazenda Triângulo 

(2013) informou que foram utilizados 202,5 rolos de sisal a um custo de R$ 28,00 por rolo. 

Sendo assim chegamos a um custo da Fase 1 de R$ 36.632,20 (Tabela 47). 
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Tabela 47. Custo Operacional da Fase 1. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Máquina 

Custo 

Maquinário 

(R$.h
-1

) 

Custo 

Unitário 

(R$.unid
-1

) 

Quantidade 

usada 

Total 

(R$) 

Trator John Deere (Modelo 5605) 36,25 
 

442,50 16.040,96 

Enfardadeira John Deere (Modelo 568) 33,73 
 

442,50 14.927,24 

Sisal 
 

28,00 202,50 5.670,00 

Total    36.638,20 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 Na Fase 2 foi utilizado para a coleta e carregamento um trator Valtra (Modelo 128) com 

um garfo do tipo tridente feito especialmente para essa função. Foram utilizados 167 horas para o 

manuseio dos 3.200 fardos. Para o transporte desses fardos foi utilizado um caminhão Mercedes 

Benz com prancha e capacidade para transportar 20 fardos por viagem. As áreas de soja se 

distanciam cerca de 7,5 km da área do confinamento totalizando 2.364,48 km rodados para o 

transporte. O total do custo na Fase 2 foi de R$ 12.986,23 (Tabela 48). 

 Com os fardos na área do confinamento, tem-se a Fase 3 que consiste no manuseio e corte 

do sisal preparando os fardos para serem triturados. A Fazenda Triângulo utiliza nessa fase uma 

pá carregadeira da marca XCMG com um custo de hora trabalhada de R$ 53,11, onde foram 

trabalhadas 174 horas. O custo total dessa fase foi de R$ 9.254,67 (Tabela 49). 

 

Tabela 48. Custo Operacional da Fase 2. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Máquina 
Custo maquinário 

(R$.h
-1

 ou R$.km
-1

) 

Quantidade usada 

(horas ou km) 

Total 

(R$) 

Trator Valtra (Modelo 128) 32,85 167,00 5.485,58 

Garfo para Fardos 4,74 167,00 792,00 

Caminhão MB 1620 2,84 2364,48 6.708,65 

Total   12.986,23 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Tabela 49. Custo Operacional da Fase 3. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Máquina 
Custo maquinário 

(R$.h
-1

 ou R$.km
-1

) 

Quantidade usada 

(horas ou km) 

Total 

(R$) 

Pá Carregadeira XCMG 53,11 174,00 9.254,67 

Total   9.254,67 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 A Fase 4 consiste em triturar os fardos para um tamanho de partícula que os animais não 

rejeitassem no cocho. O problema da rejeição foi observado pela Fazenda Triângulo no ano de 

2011 onde se usou para triturar equipamentos nacionais que chegavam a partículas de no mínimo 

6 cm de tamanho. Esse comprimento permitia os animais a selecionarem os alimentos no cocho 

diminuindo a ingestão de matéria seca efetiva além de desperdiçar boa parte da dieta. No ano de 

2011, a Fazenda Triângulo (2013) informou que as sobras foram de 20% do total disponibilizado 

para o animais. Nas fotos abaixo (Figura 13), tem-se a comparação do tamanho das partículas 

com o equipamento nacional e com o triturador importado. 

 Os custos na fase 4 envolvem um trator Valtra (Modelo 1780) e o triturador importado da 

HayBuster. O custo por hora trabalhada foi de R$ 61,00 e R$ 43,98, respectivamente, sendo 

necessário 320 horas para triturar 3.200 fardos utilizados no confinamento no ano de 2013. O 

custo total dessa fase foi de R$ 33.595,25 (Tabela 50). 

 

  
(A) Equipamento Nacional (B) Triturador HayBuster 

Figura 13. Tamanho da partícula do fardo de soja após passar pelos trituradores nacional (A) e 

importado (B). Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 
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Tabela 50. Custo Operacional da Fase 4. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Máquina 
Custo maquinário 

(R$.h
-1

 ou R$.km
-1

) 

Quantidade usada 

(horas ou km) 

Total 

(R$) 

Trator Valtra (Modelo 1780) 61,00 320,00 19.521,19 

Triturador HayBuster 43,98 320,00 14.074,06 

Total   33.595,25 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 O custo operacional é o terceiro e último componente dos custos dos fardos e seu total foi 

de R$ 92.474,72 para a produção de 3.200 fardos (Tabela 51). Vale observar que boa parte desse 

custo está concentrado na trituração desses fardos, ou seja, a fase 4 com 36,33% do total. Vale 

ressaltar que o sisal tem um peso importante com 6,13% do total. A Fazenda Triângulo (2013) 

relata que esse sistema ainda está em implementação e que o custo pode ser reduzido com um 

aproveitamento melhor dos restos culturais deixados na área de soja, com diminuição do 

desperdício dentro do confinamento e com um otimização da coleta e transporte desses fardos. 

 

Tabela 51. Custo operacional. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Máquina 

Custo 

Maquinário 

(R$.h
-1

) 

Custo 

Unitário 

(R$.unid
-1

) 

Quantidade 

usada 

Total 

(R$) 
% 

Trator John Deere (Modelo 5605) 36,25 
 

442,50 16.040,96 17,35 

Enfardadeira John Deere (Modelo 568) 33,73 
 

442,50 14.927,24 16,14 

Sisal 
 

28,00 202,50 5.670,00 6,13 

Trator Valtra (Modelo 128) 32,85 
 

167,00 5.485,95 5,93 

Garfo para Fardos 4,74 
 

167,00 792,00 0,86 

Caminhão Mercedes Bens (Modelo 1620) 2,84 
 

2364,48 6.708,65 7,25 

Pá Carregadeira XCMG 53,11 
 

174,00 9.254,67 10,01 

Trator Valtra (Modelo 1780) 61,00 
 

320,00 19.521,19 21,11 

Triturador HayBuster 43,98 
 

320,00 14.074,06 15,22 

Total 
 

 
 

92.474,72 
 

Fardos produzidos 
 

 
 

3.200 
 

R$.fardo
-1

    28,90 
 

Tonelada de matéria original (R$.t
-1

)    85,00 
 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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 O custo total dos fardos pode ser observado na Tabela 52 onde é feita a transformação do 

custo da adubação e do custo de aplicação dessa adubação de R$.ha
-1

 para R$.t
-1

 usando como 

referência a produtividade informada pela Fazenda Triângulo (2013) de 2.480 kg.ha
-1

 de fardo. 

Esses valores são acrescidos aos custos operacionais chegando ao valor da tonelada de fardo em 

cada um dos cenários considerados. 

 Esses valores foram inseridos no software RLM (versão 3.2) juntamente com os valores 

de sorgo (grão), soja ardida, silagem de milho, núcleo mineral e ureia para otimização da dieta. A 

definição da relação entre os fardos e a silagem foi estipulada em 84,5:15,5 da quantidade de 

matéria seca ingerida quanto ao volumoso. 

 

Tabela 52. Custo total dos fardos utilizando uma produtividade de 2,48 t.ha
-1

 e um custo 

operacional de R$85,00.t
-1

 para todos os cenários. Fazenda Triângulo. Bonópolis 

(GO). 2013. 

Cenário 

Custo 

Adubação 

(R$.ha
-1

) (A) 

Custo de 

Aplicação da 

Adubação 

(R$.ha
-1

) (B) 

Custo A + B 

(R$.ha
-1

) 

Custo A + B 

(R$.t
-1

) 

Custo Total 

(R$.t
-1

) 

Literatura 

1 319,29 12,93 332,22 133,96 218,96 

2 221,78 12,93 234,71 94,64 179,64 

3 124,26 12,93 137,19 55,32 140,32 

4 97,85 10,50 108,35 43,69 128,69 

5 32,14 10,50 42,64 17,19 102,19 

6 32,14 4,31 36,45 14,70 99,70 

Análise 

1 202,43 12,93 215,36 86,84 171,84 

2 128,99 12,93 141,92 57,23 142,23 

3 55,55 12,93 68,48 27,61 112,61 

4 39,12 10,50 49,62 20,01 105,01 

5 14,22 10,50 24,72 9,97 94,97 

6 14,22 4,31 18,53 7,47 92,47 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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 Essa relação foi indicada pela Fazenda Triângulo devido a observações de ganho de peso 

efetuadas no ano de 2012. Nesse ano foram usados como teste dois tipos de dietas, a primeira 

com 100% da matéria seca do volumoso advinda dos fardos de soja e a segunda com 84,5% 

advinda dos fardos e o restante da silagem de milho. Além disso, foram usados os mesmos 

produtos para complementar a dieta, sorgo, soja ardida, núcleo mineral e ureia. Ressalta-se que 

no ano de 2012 já foi utilizada a Haybuster que permitiu uma partícula menor e mais homogênea 

dos fragmentos de soja (Tabela 53). 

 

Tabela 53. Resultado do confinamento (número de animais por Lote – NAL, animais; peso de 

entrada – PE, kgf; peso de Abate – PA, kgf; dias de confinamento – DC, dias; ganho 

de peso – GP, kgf; e ganho de peso diário – GPD, kgf.dia
-1

) de gado bovino. Fazenda 

Triângulo. Bonópolis (GO). 2012. 

Tipo NAL Dieta PE PA DC GP GPD 

Fêmea 109 100% - Fardo 382,5 407,1 27 24,6 0,91 

 232 84,5% - Fardo 347,0 388,1 27 41,1 1,52 

Macho 101 100% - Fardo 378,9 501,9 100 123,0 1,23 

 323 84,5% - Fardo 332,6 487,0 99 154,4 1,56 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013), dados não publicados. 

 

 Os resultados obtidos no ano de 2013 para o confinamento utilizando essas relação foram 

ainda melhores. Repetindo a composição da dieta e fornecendo 84,5% de fardo para todos os 

animais presentes no confinamento, o resultado foi nas fêmeas de 1,23 kgf.dia
-1

 de ganho de peso 

com um ciclo de 71 dias num total de 326 animais. Quanto aos machos o ganho de peso foi de 

1,73 kgf.dia
-1

, num total de 821 cabeças num ciclo de 110 dias na média. Para os machos 

existiram lotes que ganharam mais de 2,02 kgf.dia
-1

 (Tabela 54). 

 A Fazenda Triângulo (2013) informa que a parcela de silagem de milho é importante pois 

melhora a palatabilidade da dieta como um todo, aumentando o teor de água da mistura e 

melhorando o aroma no cocho. 
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Tabela 54. Resultado do confinamento (número de animais por Lote – NAL, animais; peso de 

entrada – PE, kgf; peso de abate – PA, kgf; dias de confinamento – DC, dias; ganho 

de peso – GP, kgf; e ganho de peso diário – GPD, kgf.dia
-1

) de gado bovino. Dieta: 

84,5% - Fardo. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Tipo NAL PE PA DC GP GPD 

 20 324,2 402,2 64 78,0 1,22 

 100 367,1 459,2 70 92,1 1,32 

Fêmea 63 352,7 433,9 42 81,2 1,93 

 22 350,7 438,5 60 87,9 1,46 

 121 277,7 367,4 91 89,7 0,99 

TOTAL 326 327,4 415,3 71 88,0 1,23 

 150 388,4 529,6 70 141,2 2,02 

 20 381,2 580,0 97 198,8 2,05 

 108 329,8 500,0 109 170,2 1,56 

Macho 280 338,1 548,7 117 210,6 1,80 

 100 328,5 494,0 117 165,4 1,41 

 82 323,2 557,3 132 234,1 1,77 

 81 319,8 544,2 132 224,4 1,70 

TOTAL 821 342,8 533,3 110 190,5 1,73 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013), dados não publicados. 

 

 Além dos valores da dieta, foi utilizado um animal padrão, como citamos anteriormente, 

de 330 kgf de peso de entrada e 500 kgf de peso de abate, nelore não castrado. Foram compostas 

duas dietas, a primeira com 84,5% de fardo de soja e 15,5% de silagem de milho e a segunda com 

100% de silagem de milho. As composições são apresentadas na Tabela 55. 

 



90 

Tabela 55. Composição (% da matéria seca) das dietas. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 

2013. 

Ingrediente Fardo + silagem Somente silagem 

Sorgo (grão) 54,00 45,77 

Fardo de soja 30,00 - 

Soja ardida 7,00 2,07 

Silagem de milho 5,50 48,07 

Núcleo mineral 3,00 3,00 

Ureia 0,50 1,09 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 Os resultados quanto ao desempenho animal podem ser observados na Tabela 56. A dieta 

com 100% de silagem de milho mostra um desempenho de ganho de peso diário e conversão 

alimentar melhor do que a dieta com fardo + silagem, 1,58 e 1,73 kgf.dia
-1

 e 7,50 e 6,80 kg.kgf
-1

, 

respectivamente. Esse ganho de peso maior acarreta em uma diminuição no ciclo de 

confinamento do animal, diminuindo a estada em 10 dias, 113 dias da dieta com fardo versus 103 

dias com a dieta somente de silagem. Por outro lado, o consumo de matéria original é bem menor 

na dieta com fardo, 16,43 kg.dia
-1

 por animal versus 25,60 kg.dia
-1

 por animal. Isso se deve, 

principalmente, ao menor teor de água observado nos fardos de soja. 

 

Tabela 56. Desempenho animal. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Item Fardo + silagem Somente silagem 

Ganho de peso vivo (kgf.dia
-1

) 1,58 1,73 

Dias de confinamento (dias) 113 103 

Consumo de matéria original (kg.dia
-1

) 16,43 25,60 

Consumo de matéria seca (kg.dia
-1

) 11,29 11,15 

Conversão alimentar (kg.kgf
-1

) 7,50 6,80 

Teor de energia (NDT) (%) 68,80 72,00 

Teor de proteína (PB) (%) 13,00 13,00 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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 Os resultados econômicos das dietas podem ser observados na Tabela 58, onde se pode 

verificar o valor da arroba produzida nos seis cenários propostos, usando a composição química 

dos fardos, observada tanto na literatura como na análise feita pela Fazenda Triângulo, além do 

cenário somente com silagem. Também são apresentados os mesmos cenários com variação de 

preço dos fertilizantes em -10%, -5%, +5% e +10%, lembrando que o efeito dessa variação de 

preço incide em diversos valores como a adubação de reposição dos fardos, custo de adubação da 

silagem e o valor da ureia utilizada na dieta dos animais. Essa variação de preço foi sugerida pela 

Fazenda Triângulo devido os valores negociados ao longo do ano de 2013, no caso da ureia a 

propriedade realizou negócios entre R$ 1.127,00 e R$ 1.329,00 por tonelada. Os valores usados 

nas respectivas oscilações de preço são apresentados na Tabela 57. 

 

Tabela 57. Preços (R$.t
-1

) dos fertilizantes em outubro de 2013. Fazenda Triângulo. Bonópolis 

(GO). 2013. 

Item Outubro/2013 -10% -5% +5% +10% 

Ureia 1240,00 1116,00 1178,00 1302,00 1364,00 

Superfosfato triplo 1110,00 999,00 1054,50 1165,50 1221,00 

Cloreto de potássio 1250,00 1125,00 1187,50 1312,50 1375,00 

Calcário 84,00 75,60 79,80 88,20 92,40 

Gesso 160,00 144,00 152,00 168,00 176,00 

Fonte: Fazenda Triângulo (2013), dados não publicados. 

 

 Com o valor da arroba produzida, a análise da viabilidade econômica dos cenários foi 

efetuada com os parâmetros apresentados anteriormente. Foram utilizados valores reais para se 

calcular os fluxos de caixa, num período de 15 anos, além de um CMPC real de 6,81%. Os VPL 

usados para a silagem foram calculados. Na Tabela 59 é apresentado o VPL para a silagem com 

valores de outubro de 2013. Na Tabela 60 são apresentados os VPL para a dieta apenas com 

silagem nos diversos valores de adubação. 

  A tomada de decisão econômica se resume na seguinte verificação: se o custo a valor 

presente de se investir no sistema proposto for menor que o custo de fornecer a dieta com 100% 

de silagem de milho, deve-se adotar a prática de utilização de fardos, ou seja, se os valores forem 

maiores nos cenários de um a seis nas composições químicas da literatura ou da análise realizada 
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pela fazenda que os valores apresentados pela composição somente com silagem (SS), o 

investimento no Sistema Triângulo deve ser feito. 

 

Tabela 58. Valor da arroba (R$.@
-1

) produzida por cenário. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 

2013. 

Cenário Outubro/2013 -10% -5% +5% +10% 

Composição dos fardos (literatura) 

1 73,49 72,58 73,04 73,95 74,40 

2 71,26 70,57 70,91 71,60 71,94 

3 69,02 68,56 68,79 69,25 69,48 

4 68,36 67,96 68,16 68,56 68,76 

5 66,85 66,60 66,73 66,97 67,10 

6 66,71 66,46 66,58 66,83 66,96 

Composição dos fardos (análise) 

1 70,81 70,17 70,49 71,13 71,45 

2 69,13 68,66 68,89 69,36 69,60 

3 67,44 67,14 67,29 67,59 67,75 

4 67,01 66,74 66,88 67,14 67,28 

5 66,44 66,23 66,33 66,54 66,65 

6 66,30 66,09 66,19 66,40 66,50 

SS
1
 70,54 69,81 70,17 70,90 71,26 

1
 Somente silagem. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Tabela 59. Fluxo de caixa projetado para dieta com 100% de silagem. Preço (R$) de outubro de 2013. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 

2013. 

Item 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

II1 - - - - - - - - - - - - - - - - 

CA2 
 

-1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 

QA3 
 

2.314,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00  2.314,00  2.314,00  2.314,00  2.314,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00 

AP4 
 

7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 

VA5 
 

70,54 70,54 70,54 70,54 70,54 70,54 70,54 70,54 70,54 70,54 70,54 70,54 70,54 70,54 70,54 

DR6 
 

- - - - - - - - - - - - - - - 

-D7 
 

- - - - - - - - - - - - - - - 

LA8  -  -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 

IR9 
 

- - - - - - - - - - - - - - - 

CS10 
 

- - - - - - - - - - - - - - - 

LL11 - -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 

+D12 
 

- - - - - - - - - - - - - - - 

FC13 - -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 -1.169.811 

TD14 6,81% 
               

VP15 -10.783.595,52 
               1

 II - Investimento Inicial. 
2
 CA - Custo de Alimentar. 

3
 QA - Quantidade de Animais (2.314 Cabeças). 

4
 AP - Arrobas produzidas por animal (7,17 @). 

5
 VA - Valor da Arroba Produzida (R$70,54). 

6
 DR - Despesas e Receitas Financeiras. 

7
 –D - Depreciação (-). 

8
 LA - Lucro Antes do IR e CS. 

9
 IR - Imposto de Renda (T=25%). 

10
 CS - Contribuição Social (T=9%). 

11
 LL - Lucro Líquido. 

12
 +D - Depreciação (+). 

13
 FC - Fluxo de Caixa no período. 

14
 TD - Taxa de Desconto (CMPC) (a.a.). 

15
 VP - Valor Presente Líquido (VPL) (R$). 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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 Como era esperado, o fluxo de caixa apresentado na Tabela 59 para a dieta com silagem 

não apresenta investimentos dado que é uma Análise incremental para a propriedade e a mesma 

já possui os meios de produzir essa dieta. Foi usado o tamanho de confinamento proposto pela 

Fazenda Triângulo (2013) com 2.314 animais, o que gerou um custo operacional de R$ 0,40 por 

animal por dia. Esse custo já está embutido no valor da arroba produzida de R$ 70,54 por arroba. 

O custo alimentar por animal ficou em R$ 505,77 produzindo 7,17 arrobas, peso inicial de 330 

kgf até 500 kgf com rendimento de carcaça esperado de 54,5%. Nesse fluxo de caixa não houve 

despesas e nem receitas financeiras e com uma taxa de desconto de 6,81% o valor presente 

líquido foi de -R$ 10.783.595,52. 

 

Tabela 60. Valor (Mil R$) presente líquido (VPL) da dieta exclusivamente com silagem de 

milho. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Valores VPL (Mil R$) 

Outubro/2013 -10.783,59 

-10% -10.671,99 

-5% -10.727,03 

+5% -10.838,62 

+10% -10.893,66 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 Estabelecidos os valores das dietas com silagem, pode-se observar o cálculo do valor 

presente líquido para as dietas com fardo e silagem. Na Tabela 61, pode-se verificar o cálculo 

para o cenário 6 com valores de outubro de 2013 sendo levado em conta a composição dos fardos 

dada pela Análise efetuada na Fazenda Triângulo. O valor da arroba produzida nesse cenário foi 

de R$ 66,30. O VPL para esse cenário foi de -R$ 10.315.959,88, o que é R$ 467.635,64 maior do 

que o VPL com a dieta apenas com silagem, sendo assim, nesse cenário, o investimento na 

produção dos fardos deve ser feita pois remuneraria o capital dos acionistas numa taxa superior 

àquela por eles aceitável. Na Tabela 62 são apresentados os VPL para os demais cenários e estão 

destacados os cenários em que o investimento deve ser feito pois apresentam VPL maior do que o 

apenas com silagem de milho. 
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Tabela 61. Fluxo de caixa projetado para dieta com fardo e silagem. Preço (R$) de outubro de 2013. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Item 
Ano 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

II1 195.947,99 - - - - - - - - - - - - - - - 

H2 112.947,99 

               
G3 80.000,00 

               
E4 3.000,00 

               
CA5 

 

-1.099.497 -1.099.497 -1.099.497 -1.099.497 -1.099.497 -1.099.497 -1.099.497 -1.099.497 -1.099.497 -1.099.497 -1.099.497 -1.099.497 -1.099.497 -1.099.497 -1.099.497 

C6 
 

2.314,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00 2.314,00 

AP7 

 

7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 7,17  7,17 7,17 7,17 7,17 7,17 

VA8 

 

66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 66,30 

DRF9 80.000,00 -9.848,00 -9.663,20 -9.478,40 -9.293,60 -9.108,80 -8.924,00 -8.739,20 -8.554,40 - 8.369,60 -8.184,80 - - - - - 

-D10 

 

-13.063,20 -13.063,20 -13.063,20 -13.063,20 -13.063,20 -13.063,20 -13.063,20 -13.063,20 -13.063,20 -13.063,20 -13.063,20 -13.063,20 -13.063,20 -13.063,20 -13.063,20 

L11 -115.947,99 -1.122.408 -1.122.223 -1.122.038 -1.121.853 -1.121.669 -1.121.484 -1.121.299 -1.121.114 -1.120.929 -1.120.745 -1.112.560 -1.112.560 -1.112.560 -1.112.560 -1.112.560 

IR12 

 

- - - - - - - - - - - - - - - 

CS13 

 

- - - - - - - - - - - - - - - 

LL14 -115.947,99 -1.122.408 -1.122.223 -1.122.038 -1.121.853 -1.121.669 -1.121.484 -1.121.299 -1.121.114 -1.120.929 -1.120.745 -1.112.560 -1.112.560 -1.112.560 -1.112.560 -1.112.560 

+D15 

 

13.063,20 13.063,20 13.063,20 13.063,20 13.063,20 13.063,20 13.063,20 13.063,20 13.063,20  13.063,20  13.063,20  13.063,20  13.063,20  13.063,20  13.063,20  

FC16 -115.947,99 -1.109.345 -1.109.160 -1.108.975 -1.108.790 -1.108.605 -1.108.421 -1.108.236 -1.108.051 -1.107.866 -1.107.681 -1.099.497 -1.099.497 -1.099.497 -1.099.497 -1.099.497 

TD17 6,81% 

               
VP18 -10.315.959,88 

               1
 II - Investimento Inicial. 

2
 H - HayBuster. 

3
 G - Garfo. 

4
 E - Enfardadeira. 

5
 CA - Custo de Alimentar. 

6
 C - Quantidade de Animais (2.314 Cabeças). 

7
 AP - Arrobas produzidas por animal (7,17 @). 

8
 VA - Valor da Arroba Produzida (R$66,30). 

9
 DRF - Despesas e Receitas Financeiras. 

10
 –D - Depreciação (-). 

11
 L - Lucro Antes do IR e CS. 

12
 IR - Imposto de Renda (T=25%). 

13
 CS - Contribuição Social (T=9%). 

14
 LL - Lucro Líquido. 

15
 +D - Depreciação (+). 

16
 FC - Fluxo de Caixa no período. 

17
 TD - Taxa de Desconto (CMPC) (a.a.).

18
 VP - Valor Presente Líquido (VPL) (R$). 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Tabela 62. Valor presente líquido (Mil R$) da dieta com fardo e silagem de milho. Fazenda 

Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Cenário Outubro/2013 -10% -5% +5% +10% 

Composição dos fardos (literatura) 

1 -11.415,11 -11.275,99 -11.346,31 -11.485,43 -11.554,22 

2 -11.074,20 -10.968,72 -11.020,70 -11.126,18 -11.178,15 

3 -10.731,77 -10.661,45 -10.696,61 -10.766,93 -10.802,09 

4 -10.630,87 -10.569,72 -10.600,30 -10.661,45 -10.692,02 

5 -10.400,03 -10.361,82 -10.381,69 -10.418,38 -10.438,25 

6 -10.378,63 -10.340,41 -10.358,76 -10.396,98 -10.416,85 

Composição dos fardos (análise) 

1 -11.005,41 -10.907,57 -10.956,49 -11.054,33 -11.103,25 

2 -10.748,58 -10.676,73 -10.711,89 -10.783,74 -10.820,43 

3 -10.490,23 -10.444,37 -10.467,30 -10.513,16 -10.537,62 

4 -10.424,49 -10.383,22 -10.404,62 -10.444,37 -10.465,77 

5 -10.337,36 -10.305,25 -10.320,54 -10.352,64 -10.369,46 

6 -10.315,95 -10.283,85 -10.299,14 -10.331,24 -10.346,53 

SS
1
 -10.783,59 -10.671,99 -10.727,03 -10.838,62 -10.893,66 

1
 Somente silagem. 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 Dependendo da composição dos fardos utilizados nos diferentes cenários, os mesmos se 

tornam viáveis para o investimento. Se observarmos a composição da literatura, os cenários 1 e 2 

não são viáveis, ou seja, o investimento na produção dos fardos só deve ser feito se for 

considerado que não é preciso repor o nitrogênio exportado. Essa possibilidade é bem plausível 

pois, autores como Osmond e Kang (2008) e Hungria, Campo e Mendes (2001) afirmam que as 

fabáceas (leguminosas), com sistema de fixação biológica de nitrogênio não precisariam de 

fontes adicionais desse macronutriente para expressar o seu potencial produtivo. Importante 

ressaltar que os valores negativos estão dentro do esperado, pois este trabalho se propôs a analisar 

os custo alimentares dentro do confinamento. 

  A variação nos preços dos fertilizantes pouco mudaram a viabilidade dos cenários. Pois, 

assim como oscilam os valores da adubação de reposição dos fardos, oscilam no mesmo sentido o 
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custo de adubação da silagem, praticamente anulando o efeito. Neste trabalho, o preço dos 

fertilizantes não se apresentaram como uma variável de alta sensibilidade. Sendo assim, na 

composição da literatura, os cenários 1 e 2 continuam inviáveis mesmo a preços mais baratos de 

adubação.  

 O cenário 3 prevê a reposição integral dos elementos de fósforo, potássio, cálcio, 

magnésio e enxofre. Nesse cenário as quantidades da reposição seriam de 23,29 kg.ha
-1

 de 

superfosfato triplo, 52,57 kg.ha
-1

 de cloreto de potássio, 91,93 kg.ha
-1

 de calcário e  

152,59 kg.ha
-1

 de gesso. 

 Observando a evolução dos macronutrientes, como discutido anteriormente, vale ressaltar 

o valor positivo da adoção do sistema no cenário quatro. Principalmente o potássio apresentou 

uma leve diminuição após o início da produção dos fardos. Nesse cenário, a economia ao final do 

período seria da ordem de R$ 152.719,18. 

 Utilizando a composição dos fardos pela análise efetuada pela Fazenda Triângulo, os 

cenários 2, 3, 4, 5 e 6 seriam viáveis, ou seja, remuneram os acionistas ao longo do período. Por 

apresentar menores níveis de macronutrientes, essa análise viabilizou o cenário 2 onde a 

reposição do nitrogênio é de 50%, além dos outros macronutrientes. Importante ressaltar que com 

um valor do fertilizante menor em 10% do observado o cenário 2 se torna inviável mostrando 

como esse cenário de uma forma geral se apresenta no limite da viabilidade econômica. 

 Na Tabela 63, pode-se verificar os valores da redução de custos com a adoção do sistema 

proposto. Nos cenários viáveis, a redução varia de R$ 15.134,32 até R$ 547.129,11. Pode-se 

observar que o aumento de preço dos fertilizantes aumenta o VPL dos cenários, por exemplo se 

considerarmos o cenário 6 – análise com um aumento de 10% nos valores dos fertilizantes - 

aumentou a economia da adoção do sistema de R$ 467.635,64 para R$ 547.129,11, um aumento 

de quase 17%. 

 Quando se compara o valor economizado com o custo esperado sem adotar o sistema, 

observa-se a Tabela 64 onde são apresentados os valores percentuais da economia frente aos 

valores da dieta somente com silagem. Os valores percentuais mostram valores praticamente 

iguais como nos cenários 3 – literatura e cenário 2 – análise e economias que podem chegar a 

5,02%, como no caso do cenário 6 – análise. 
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Tabela 63. Redução de custo (R$) por cenário (dieta: fardo + silagem versus somente com 

silagem). Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Cenário Outubro/2013 -10% -5% +5% +10% 

Composição dos fardos (literatura) 

1 -631.514,51 -603.997,54 -619.284,75 -646.801,72 -660.560,21 

2 -290.609,81 -296.724,69 -293.667,25 -287.552,37 -284.494,92 

3 51.823,62 10.548,16 30.421,53 71.696,99 91.570,36 

4 152.719,18 102.271,40 126.730,93 177.178,71 201.638,24 

5 383.556,00 310.177,41 345.337,99 420.245,30 455.405,87 

6 404.958,09 331.579,50 368.268,80 441.647,39 476.807,96 

Composição dos fardos (análise) 

1 -221.817,38 -235.575,86 -229.460,98 -215.702,50 -209.587,61 

2 35.007,69 -4.739,04 15.134,32 54.881,06 73.225,71 

3 293.361,48 227.626,50 259.729,63 325.464,62 356.039,03 

4 359.096,47 288.626,50 322.407,18 394.257,05 427.888,90 

5 446.233,55 366.740,08 406.486,81 485.980,29 524.198,30 

6 467.635,64 388.142,16 427.888,90 507.382,38 547.129,11 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Tabela 64. Redução de custo relativo (%) por cenário dieta fardo + silagem versus dieta somente 

com silagem. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Cenário Outubro/2013 -10% -5% +5% +10% 

Composição dos fardos (literatura) 

1 -5,86 -5,66 -5,77 -5,97 -6,06 

2 -2,69 -2,78 -2,74 -2,65 -2,61 

3 0,48 0,10 0,28 0,66 0,84 

4 1,42 0,96 1,18 1,63 1,85 

5 3,56 2,91 3,22 3,88 4,18 

6 3,76 3,11 3,43 4,07 4,38 

Composição dos fardos (análise) 

1 -2,06 -2,21 -2,14 -1,99 -1,92 

2 0,32 -0,04 0,14 0,51 0,67 

3 2,72 2,13 2,42 3,00 3,27 

4 3,33 2,71 3,01 3,64 3,93 

5 4,14 3,44 3,79 4,48 4,81 

6 4,34 3,64 3,99 4,68 5,02 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 Observando os resultados, podemos ver que a viabilidade da adoção do sistema quanto os 

fatores econômicos estão muito dependente de fatores agronômicos quanto e o que se deve repor 

para manter a estabilidade produtiva e aproveitar os restos culturais de soja de forma mais 

eficiente. Dependendo da composição dos fardos e da quantidade de macronutrientes que 

precisam ser repostos os valores da arroba produzida variam de R$ 73,49 a R$ 66,30, cenário 1 – 

literatura e cenário 6 – análise, respectivamente. Essa diferença chega a 10% do valor da arroba e 

é nessa diferença que reside a viabilidade ou não do sistema. 

 A utilização do software RLM 3.2 possibilitou traçar outras relações „fardo versus 

silagem‟ com o intuito de observar se a relação proposta pela Fazenda Triângulo era a melhor 

opção. Para isso foram usadas mais duas composições de dietas, a primeira com 50% de fardo e 

50% de silagem de milho quanto ao volumoso e a segunda com 33% de fardo e 67% de silagem 

de milho. A composição das dietas totais podem ser observados na Tabela 65. 
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Tabela 65. Composição (% da massa de matéria seca) das Dietas. Fazenda Triângulo. Bonópolis 

(GO). 2013. 

Ingrediente 
84,5:15,5 50:50 33:67 

Composição (%) 

Sorgo (grão) 54,00 54,00 54,00 

Fardo de soja 30,00 18,00 12,00 

Soja ardida 7,00 6,00 6,00 

Silagem de milho 5,50 18,00 24,00 

Núcleo mineral 3,00 3,00 3,00 

Ureia 0,50 1,00 1,00 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 Na Tabela 66, pode-se verificar o desempenho animal nas novas relações. Como era 

esperado, houve um aumento no ganho de peso diário advindo de uma maior participação da 

silagem no volumoso. Isso acarretou em um menor tempo de confinamento e em contrapartida 

uma aumento considerável no consumo de matéria original, 16,43 kg.dia
-1

 para 21,44 kg.dia
-1

. 

 

Tabela 66. Desempenho animal por relação „fardo de soja versus silagem‟. Fazenda Triângulo. 

Bonópolis (GO). 2013. 

Desempenho animal 
Relação „fardo versus silagem‟ 

84,5:15,5 50:50 33:67 

Ganho de peso vivo - GPV (kgf.dia
-1

) 1,58 1,66 1,71 

Dias de confinamento 113 108 105 

Consumo de matéria original (kg.dia
-1

) 16,43 19,84 21,44 

Consumo de matéria seca - MS (kg.dia
-1

) 11,29 11,22 11,18 

Conversão alimentar (kg[MS].kgf[GPV]
-1

) 7,50 7,1 6,9 

Teor de energia (NDT) (%) 68,80 70,4 71,5 

Teor de proteína (PB) (%) 13,00 14,00 14,00 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 O valor da arroba produzida pode ser visto na Tabela 67 e o valor presente líquido na 

Tabela 68. Os resultados econômicos são apresentados nas Tabelas 69 e 70. Pode-se observar que 

a relação proposta pela Fazenda Triângulo é a que apresentou melhor resultado de economia de 

custos nos cenários viáveis. Já nos cenários que se mostraram inviáveis a valores de outubro de 

2013, cenários 1 e 2 com composição dos fardos seguindo a literatura e cenário 1 com a 
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composição dos fardos seguindo a análise realizada pela Fazenda Triângulo, os valores de VPL 

melhoraram à medida que se diminui a participação dos fardos de soja na dieta. 

 

Tabela 67. Valor (R$.@
-1

) da arroba produzida por relação „fardo versus silagem‟. Fazenda 

Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Cenário Composição dos Fardos 
Relação „fardo versus silagem‟ 

84,5:15,5 50:50 33:67 

1 Literatura 73,49 72,18 70,98 

2  71,26 70,91 70,16 

3  69,02 69,64 69,35 

4  68,36 69,26 69,10 

5  66,85 68,40 68,55 

6  66,71 68,32 68,50 

1 Análise 70,81 70,65 70,00 

2  69,13 69,70 69,38 

3  67,44 68,74 68,77 

4  67,01 68,49 68,61 

5  66,44 68,17 68,40 

6  66,30 68,09 68,35 

Somente silagem 70,54 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

 Nos cenários viáveis, como o cenário 2 – análise e cenário 3 – literatura, a relação da dieta 

50:50 mostrou resultados negativos de economia, ou seja, tornaram-se inviáveis com essa 

composição. Observando o cenário 6 – análise, a diferença de redução de custo foi de R$ 

467.635,64 para a dieta com 84,5% de fardo e R$ 154.247,90 para a dieta com 33% de fardo no 

volumoso. 
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Tabela 68. Valor Presente Líquido, em R$ da dieta dado a participação no volumoso de fardo e 

silagem de milho. Valores de outubro de 2013. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 

2013. 

Cenário 
Composição dos 

Fardos 

Relação „fardo versus silagem‟ 

84,5:15,5 50:50:00 33:67 

1 

Literatura 

-11.415.110,04 -11.214.847,63 -11.031.401,15 

2 -11.074.205,33 -11.020.700,11 -10.906.046,06 

3 -10.731.771,90 -10.826.552,58 -10.782.219,68 

4 -10.630.876,34 -10.768.461,20 -10.744.001,67 

5 -10.400.039,52 -10.636.991,22 -10.659.922,03 

6 -10.378.637,43 -10.624.761,46 -10.652.278,43 

1 

Análise 

-11.005.412,90 -10.935.091,75 -10.881.586,53 

2 -10.748.587,83 -10.835.724,91 -10.786.805,85 

3 -10.490.234,04 -10.688.967,72 -10.693.553,89 

4 -10.424.499,05 -10.650.749,71 -10.669.094,36 

5 -10.337.361,97 -10.601.830,65 -10.636.991,22 

6 -10.315.959,88 -10.589.600,88 -10.629.347,62 

Somente silagem -10.783.595,52 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

Tabela 69. Redução de custo (R$) por composição da dieta versus dieta somente com silagem. 

Valores de outubro de 2013. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Cenário 
Composição dos 

fardos 

Relação „fardo versus silagem‟ 

84,5:15,5 50:50 33:67 

1 

Literatura 

-631.514,51 -431.252,11 -247.805,63 

2 -290.609,81 -237.104,58 -122.450,54 

3 51.823,62 -42.957,06 1.375,84 

4 152.719,18 15.134,32 39.593,85 

5 383.556,00 146.604,30 123.673,49 

6 404.958,09 158.834,07 131.317,09 

1 

Análise 

-221.817,38 -151.496,23 -97.991,00 

2 35.007,69 -52.129,38 -3.210,32 

3 293.361,48 94.627,80 90.041,64 

4 359.096,47 132.845,81 114.501,17 

5 446.233,55 181.764,88 146.604,30 

6 467.635,64 193.994,64 154.247,90 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 
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Tabela 70. Redução de custo relativo (%) por composição da dieta versus dieta somente com 

silagem. Valores de outubro de 2013. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 2013. 

Cenário 
Composição dos 

Fardos 

Relação „fardo versus silagem‟ 

84,5:15,5 50:50:00 33:67 

1 

Literatura 

-5,86 -4,00 -2,30 

2 -2,69 -2,20 -1,14 

3 0,48 -0,40 0,01 

4 1,42 0,14 0,37 

5 3,56 1,36 1,15 

6 3,76 1,47 1,22 

1 

Análise 

-2,06 -1,40 -0,91 

2 0,32 -0,48 -0,03 

3 2,72 0,88 0,83 

4 3,33 1,23 1,06 

5 4,14 1,69 1,36 

6 4,34 1,80 1,43 
Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

4.5. Brachiaria ruziziensis 

 O etapa final no Sistema Triângulo proposto é a cobertura, após a colheita da soja, com a 

Brachiaria ruziziensis. Na Figura 14, pode-se observar o desenvolvimento da planta mesmo antes 

da retirada dos restos culturais da soja. Alvarenga et al. (2001) afirmam que seria necessário 11 

t.ha
-1

 de produção de fitomassa seca para compensar as altas taxas de decomposição nas regiões 

tropicais. A Fazenda Triângulo não quantificou a produção da fitomassa nas áreas de cultivo de 

soja de sequeiro. Em 2013, a fazenda produziu semente de braquiária em sistema irrigado e 

colheu o capim após a semeadura obtendo produção de 900 toneladas de matéria original em 29 

ha. Em análises feitas pela „Solocria Laboratório Agropecuário Ltda‟, foi observado um teor de 

matéria seca de 36% chegando a produção de 11,2 t.ha
-1

 de massa de matéria seca valores acima 

do preconizado por Alvarenga et al. (2001) e próximo dos valores observados por Pacheco et al. 

(2008) que foram de 12,0 t.ha
-1

. Independente do resultado da viabilidade econômica e 

agronômica da retirada dos restos culturais da soja a etapa da Brachiaria ruziziensis não é 

alterada. 
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Figura 14. Brachiaria ruziziensis em desenvolvimento. Fazenda Triângulo. Bonópolis (GO). 

2013. 
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4.6. Considerações finais 

 O Sistema Triângulo é voltado para propriedades que já possuem a Integração Lavoura-

Pecuária, de média e grande escala e que buscam otimizar melhor os seus equipamentos e reduzir 

os custos da alimentação dos bovinos no confinamento. Esse sistema, diferentemente do pastejo 

convencional, aproveita 100% dos restos culturais de soja após ser triturado, dando uma 

destinação mais nobre para esse material. 

 Os resultados dos teores de macroelementos no solo apresentaram valores discrepantes 

em alguns elementos sendo possível a ocorrência de erro amostral em alguns anos. Esse erro 

amostral poderia ter sido mitigado com o aumento no número de subamostras de 10 para 20 dado 

o tamanho das áreas analisadas. Independente do problema em alguns anos, esses erros amostrais 

não prejudicam a variação temporal dos macronutrientes ao longo dos 11 anos. 

 A Fazenda Triângulo realizou alguns testes com o fornecimento dos fardos a pasto em 

semiconfinamento com o objetivo de uma dieta de mantença para vacas cheias obtendo 

resultados bem satisfatórios e poupando pastos no início das águas. Esse teste durou dois meses 

(outubro e novembro de 2013), elevando a lotação em alguns pastos selecionados para 12 

unidades animal (UA) por hectare. Isso mostra as alternativas que podem ser trabalhadas com 

esse material. Outra utilidade proposta pela fazenda é a peletização dos fardos facilitando o 

transporte dos mesmos e agregando valor de forma a possibilitar a comercialização desse material 

para propriedades que não apresentem uma escala mínima viável para adotar esse sistema. 

 Vale ressaltar uma evolução proposta pela Fazenda Triângulo objetivando diminuir um 

possível impacto quanto ao teor de carbono no solo. Consiste em rotacionar a exportação dos 

fardos, ou seja, as áreas que produziriam os fardos seriam poupadas num próximo ano. Essa 

alternativa é de fácil implementação dado que a necessidade do confinamento na propriedade foi 

de menos de 500 ha de área de soja, considerando a produção de 7,2 fardos.ha
-1

. 
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5. CONCLUSÕES 

 Este trabalho foi motivado pela observação de como o setor agropecuário brasileiro busca 

alternativas para minimizar os seus custos de forma inovadora e através de quebra de paradigmas. 

O objetivo do estudo foi de observar a viabilidade econômica, agronômica e ambiental de um 

sistema proposto pela Fazenda Triângulo, denominado Sistema Triângulo. Para isso foi 

necessário observar a evolução dos teores de macronutrientes após o início da retirada dos restos 

culturais das áreas de soja, calcular o volume de macronutrientes que estavam sendo exportados 

da área, calcular uma adubação específica para repor essa adubação e observar a viabilidade do 

uso desses restos culturais como substituto parcial a silagem de milho no confinamento de 

bovinos. 

 Os resultados, nas condições em que o estudo foi realizado, apresentaram-se positivos em 

vários cenários propostos, sendo que o fator determinante para a adoção do Sistema Triângulo é o 

quanto é necessário repor de fertilizante para manter os níveis desejados de produtividade de soja. 

Os cenários que se apresentaram inviáveis, foram os cenários que incluíram a reposição da 

exportação de nitrogênio por intermédio da adubação específica. No caso da soja, já é uma 

prática bem difundida a utilização de inoculantes com a bactéria do gênero Bradyrhizobium na 

semente. Através de associação simbiótica, essa bactéria fornece o nitrogênio suficiente para altas 

produtividades do grão. Com essa alternativa agronômica de baixíssimo custo, a Fazenda 

Triângulo (2013) apresentou um custo de inoculação de R$ 2,30 por hectare. Conclui-se que, para 

essas produtividades, a adubação nitrogenada não é necessária o que leva a uma viabilidade 

econômica e agronômica em todos os cenários propostos. Sendo assim, recomenda-se, com base 

nestes resultados, a adoção do Sistema Triângulo. 

 A viabilidade econômica não foi alterada com as oscilações nos valores dos fertilizantes, 

pois os mesmos incidem em diversos fatores como a adubação específica de reposição dos fardos, 

a adubação para a produção de silagem e no valor da ureia consumida pelos animais no 

confinamento. Foi observada uma relação positiva quanto ao aumento do valor dos fertilizantes 

com o valor presente líquido, ou seja, quanto maior o valor da adubação maior é a economia em 

se usar os fardos de soja, chegando a uma economia no cenário 6 – análise de mais de 5% em 

relação à dieta exclusiva com silagem. 
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 Quanto à composição química dos fardos, vale ressaltar que a análise feita pela fazenda 

representa o material que foi efetivamente disponibilizado para o gado, sendo que os valores 

encontrados na literatura não especificam como foram coletados nem a composição desses restos 

culturais. Esse fato reforça o resultado positivo do sistema, dado que a análise química feita pela 

propriedade apresentou menores concentrações de macronutrientes o que leva a menores custos 

de adubação de reposição (manutenção). 

 Por intermédio do software RLM 3.2, foi possível verificar se a proporção apresentada 

pela fazenda da participação do fardo de soja no volumoso era a ideal e para isso foram testadas 

outras duas composições de fardo e silagem, 50:50 e 33:67. Em ambos os casos o ganho de peso 

foi maior, mas o VPL do investimento foi menor do que se for utilizado a composição sugerida 

de fardo e silagem de 84,5:15,5, sustentando a decisão da propriedade nessa dieta. 

 O impacto da adoção do sistema apresentou pouco efeito quanto à tendência dos 

macroelementos no solo. É importante ressaltar que a série após o início da retirada dos fardos 

tem apenas três anos e que estudo de maior longevidade deve ser feito. Foi possível observar que 

não houve grandes modificações quanto aos elementos fósforo, cálcio, magnésio e enxofre e uma 

pequena redução quanto ao potássio. 

 Quanto o ponto de vista ambiental do sistema, o resultado foi inconclusivo. Nas áreas 

selecionadas, onde foram retirados os fardos, houve um decréscimo nos teores de carbono no solo 

assim como em áreas onde não foram retirados os fardos (PV8). Os teores de carbono 

apresentaram uma tendência positiva desde a implementação da soja-capim nas áreas 

selecionadas indicando um aumento no sequestro desse elemento. Os teores observados estão 

bem próximos aos das áreas de mata nativa. 

 Conclui-se que o sistema proposto é uma alternativa viável econômica e agronômica, 

precisando de maiores pesquisas para o cálculo do seu impacto ambiental de longo prazo. A 

cobertura do solo, dando continuidade ao Sistema de Plantio Direto, é dada pela cobertura de 

Brachiaria ruziziensis que se forma satisfatoriamente nas áreas produzindo matéria seca 

suficiente e possibilitando uma “safrinha ” de boi com o pastejo de animais nas áreas de soja 

(sequeiro). 

 Com isso recomenda-se um maior aprofundamento nas questões quanto ao impacto 

ambiental do Sistema Triângulo e uma ampla divulgação dessa alternativa no uso dos restos 

culturais da soja como substituto parcial do volumoso no confinamento de bovinos.
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