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RESUMO 

Esta tese tem por objetivo identificar e analisar os fatores que condicionam a tomada de 

decisões dos produtores de bovinos por inversão de capital em níveis de tecnificação e suas 

consequências ambientais, utilizando a Bacia Hidrográfica do Rio Vermelho como unidade 

geográfica de estudo. Analisou-se a viabilidade produtiva e econômica de quatro modelos 

de produção de bovinos de corte em sistema de pastejo, considerando opções tecnológicas 

distintas.  A partir desse estudo o instrumento de coleta de dados foi estruturado em três 

dimensões: perfil socioeconômico do gestor; composição do sistema de produção; e 

manejos.  A pesquisa utilizou amostra estratificada por compartimentos com 60 

estabelecimentos agropecuários, distribuídos entre os estratos, conforme a declividade e 

variabilidade de solos, selecionadas aleatoriamente. As perguntas e respostas fechadas 

constantes do formulário resultaram principalmente em variáveis de natureza qualitativa, 

com respectivas categorias medidas principalemente em escala nominal ou ordinal. 

Utilizou-se análise de correspondência múltipla e análise de cluster para identificar as 

componentes com maior proporção de variância explicada, e os respectivos agrupamentos 

de variáveis e unidades amostrais, que representassem melhor os indicadores de nível 

tecnológico e de degradação de pastagens, utilizando regressão beta para determinar 

equação matemática que possibilitasse inferir essa classificação para outras unidades 

amostrais da bacia. Indicador tecnológico e de degradação de pastagens não apresentaram 

autocorrelação espacial, considerando Índice Moran Global e Local. Utilizou-se de testes 

não paramétricos (teste exato de Fisher, Spearman e Kendall) para verificar a existência de 

associação entre as variáveis que compuseram as hipóteses científicas. Principais 

resultados: sistema de baixo consumo de suplemento apresentou maior índice de 

rentabilidade; não foi observada evidência estatística entre indicador tecnológico com cada 

uma das variáveis: educação, crédito rural, taxa de lotação, indicador de degradação de 

pastagens; e entre degradação de pastagens e tamanho da propriedade.  As associações 

verificadas foram entre indicador tecnológico com cada uma das variáveis: renda, relevo e 

tamanho da propriedade. Renda associada positivamente com tecnologia sugere que, 

sistemas mais tecnificados remuneram melhor o gestor. Relevo, associado inversamente 

com tecnologia, revela que sistemas mais tecnificados estão instalados em relevos planos e 

em suave ondulados. Associação direta entre tamanho da propriedade e tecnologia 

evidencia que sistemas tecnificados de produção de bovinos em pastejo, demandam maior 

área para obter ganho de escala. A não associação entre indicador tecnológico e taxa de 

lotação, conforme observado também pela análise de cluster, sugere que taxas de lotação 

mais elevadas (acima de 2 UA/ha) podem ocorrer em sistemas com baixa tecnificação, 

comprometendo a sustentabilidade produtiva, econômica e ambiental.  

 

 Palavras-chave: Indicador tecnológico; degradação de pastagens; produção de bovinos; 

análise correspondência múltipla; análise de cluster.  
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SOCIO-ENVIRONMENTAL DETERMINANTS OF CATTLE 

RANCHING PRACTICES IN THE VERMELHO RIVER BASIN IN 

GOIÁS, CENTRAL BRAZIL 

 

ABSTRACT 

This thesis identified and analyzed the factors that determine the decision-making process 

of beef producers in relation to their investments in technology and the environmental 

consequences of these decisions, focusing on the Vermelho River basin as the geographical 

unit of analysis. The study analyzed the productive and economic viability of four models 

of beef production based on grazing systems, considering distinct levels of technology. 

This study defined three analytical dimensions: the socio-economic profile of the producer, 

the configuration of the production system, and management practices. The research used a 

stratified sampling design, with 60 randomly-selected cattle ranching establishments 

distributed in the strata according to their relief and the variability of their soils. The 

responses to the standard questionnaire provided primarily qualitative data, with the 

variables being measured on an ordinal or nominal scale. Multiple correspondence and 

cluster analyses were used to identify, respectively, the components that contributed most 

to the variance observed in the analyses, and the groups of variables and sampling units 

which best represented the indices of technology and pasture degradation, with a beta 

regression being applied to determine a mathematical function that could be applied to 

infer the classification of other sampling units in the study basin. The technological and 

pasture degradation indices did not present any spatial autocorrelation, based on Moran’s 

global or local indices. Nonparametric statistics (Fisher’s exact test, Spearman and 

Kendall) were used to verify the significance of the associations among the variables tested 

during the study. Principal results: the system with the lowest input of supplements was the 

most profitable; no significant relationship was found between the technological index and 

any of the variables: education, farm credit, cattle density, pasture degradation index, or 

the interaction of this index with the size of the property. Significant associations were 

identified between the technological index and the income, relief, and size of the property. 

The positive association between income and technology indicates that more technological 

systems are more profitable. The inverse relationship between relief and technology 

reflects the fact that the more technological systems tend to be installed on flatter or gently 

sloping terrain. The direct association between the size of the property and the use of 

technology reflects the importance of obtaining economies of scale to guarantee the 

profitability of the investment. The lack of any systematic relationship between the 

technological index and cattle density, as confirmed by the cluster analysis, indicates that 

high densities (above 2 animals per hectare) may be found in low technology systems, 

which impacts productivity and profitability, as well as long-term environmental 

sustainability. 

 

Key words: Technological index; pasture degradation; beef production; multiple 

correspondence analysis; cluster analysis.  
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1 INTRODUÇÃO  

O caráter sistêmico da pecuária bovina exige conhecimento em diversas áreas, em função 

da interação solo-planta-animal, condicionado ao clima, relevo, recursos hídricos, 

tecnologia, mercado, ambiente organizacional, e nível de coordenação da cadeia produtiva.  

A opção tecnológica para determinado sistema produtivo depende de suas especificidades 

como a finalidade do rebanho (leite ou carne), a fase de desenvolvimento do animal (cria-

recria-engorda), e do perfil socioeconômico do produtor, cuja tomada de decisão pelo 

investimento pode estar norteada pela geração de renda da atividade, especulação 

imobiliária ou lazer (DIAS, 2016; MATOS, 2010).  

A inversão de capital em tecnologia resulta em sistemas mais intensificados, com maior 

produtividade, com vista à sustentabilidade produtiva e econômica da atividade. A 

modernização da pecuária é acentuadamente pressionada pela demanda por terras 

agricultáveis, pelo esgotamento de novas fronteiras agropecuárias, por maior controle 

ambiental, e pela perspectiva de crescimento (2,7% ao ano) das exportações de proteína 

bovina, conjugada com a política de desvalorização do real (ARMENTERAS; 

RODRIGUES; RETANA, 2013; ROBINSON et al., 2014; FAO, 2015).  

A pecuária bovina é desenvolvida por produtores, pessoa física ou jurídica, em pequena, 

média ou grande escala.  Os atores desse segmento podem produzir em sistema extensivo 

com baixa produtiva, impactando negativamente a média nacional dos índices zootécnicos 

(GARAGORRY; QUIRINO; SOUZA, 2002; MCMANUS et al., 2016). A Food and 

Agriculture Organization of the United Nations (FAO, 2009; 2016) ressalta a importância 

dos diversos sistemas, como forma de pensar a pecuária, com vista à segurança alimentar, 

a erradicação da fome e da pobreza, possibilitando a manutenção do pequeno produtor no 

campo, em virtude do rápido crescimento empresarial no setor. 

No cenário internacional, o sistema extensivo foi historicamente utilizado como vetor de 

ocupação do espaço agrário, como primeira atividade econômica, por ocupar extensas 

áreas e exigir baixo nível de tecnologia e gerenciamento. Nos países em desenvolvimento, 

assim como já ocorrido nos países desenvolvidos, sistemas mais intensivos de produção de 

bovinos estão sendo exigidos para atender à crescente demanda por produtos derivados de 

bovinos, e em virtude do esgotamento do processo de expansão de fronteira agrícola, bem 

como pela pressão ambiental, principalmente pela redução da taxa de desmatamento e de 

gases de efeito estufa (FAO, 2009; 2016).  
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A criação de bovinos exige maior área para produção de pastagens, principal base da dieta 

de bovinos no país, ocupando 72,6% do total de terras utilizadas pela pecuária e lavouras. 

A partir da década de 1990, as pastagens plantadas (exóticas), que apresentam maior 

produtividade, superam as nativas, com 56% da área total de pastagens (IBGE, 2006).  

Entre todas as barreiras naturais que dificultam a elevação da produtividade do setor 

agropecuário, o relevo é a mais difícil de ser transposta pela agricultura intensiva, quando 

se avalia a relação benefício custo, com as técnicas atuais. Assim, áreas com maior 

declividade, em função da restrição à mecanização, são destinadas para outros tipos de 

usos que não a agricultura. Em geral, a pecuária se desenvolve nessas terras, com menor 

preço e maior suscetibilidade aos problemas ambientais, onde o manejo inadequado com a 

tríade solo-planta-animal pode explicar os problemas com pastagens degradadas em escala 

global (DIAS, 2016; FAO, 2009; GARCIA; VIEIRA FILHO, 2017; GOENER; 

GLOAGUEN; MAKESCHIN, 2007). 

 O rebanho brasileiro de bovinos cresce, acompanhado por redução da área de pastagens 

naturais, que somente no período de 2000 a 2010 teve dezoito milhões e seiscentos e 

quarenta e cinco mil hectares convertidos para uso agrícola (48%) e pastagens plantadas 

(48%), indicando maior nível de investimento e tecnologia (IBGE, 2015).  A pecuária 

bovina apresentou perfil, em 2015, constituído por rebanho com 209,1 milhões de cabeças 

de gado, utilizando 167 milhões de hectares, com taxa de ocupação de 1,3 

(animal/hectare). E foram abatidos 39,2 milhões de animais, com produção de 9,56 

milhões de toneladas equivalentes carcaça, sendo 81,4% deste valor destinado ao consumo 

interno (ABIEC, 2017).  

O Brasil contava com o segundo maior rebanho mundial em 2015, produzido em vasta 

extensão territorial, em diferentes condições edafoclimáticas, principalmente de índice 

pluviométrico e temperatura, o que afeta a produção de pastagem ao longo do ano e os 

custos de produção (terra, insumos, trabalho). A existência de infraestrutura, condições 

socioeconômicas e culturais da região, além da distância com grandes centros 

consumidores, também afetam as estratégias tecnológicas e por consequência os custos de 

produção (FELEMA, 2013).  Embora existam no Brasil sistemas intensificados em escala 

empresarial, com inversão de capital em processos produtivos mais eficientes, a média 

brasileira de parâmetros zootécnicos é inferior aos de países mais tecnificados. E sistemas 

extensivos com baixa produtividade podem comprometer a viabilidade produtiva e 
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econômica da atividade, não cobrindo o custo de oportunidade pelo uso econômico da terra 

(DIAS, 2016). 

O processo de intensificação conduz ao aumento verticalizado da produção por meio do 

aumento da produtividade, utilizando a princípio a mesma área, com inversão de capitais 

em tecnologia. No entanto, cabe ao agente individual (produtor) tomar a decisão entre a 

geração de renda por meio da intensificação (expansão vertical da produção) ou pela 

transferência do sistema para regiões que possibilitem aumento da produção por maior área 

(expansão horizontal), em solos com aptidão favorável e preços mais baixos.  Esse 

processo está inserido no modelo de modernização tecnológica estruturado por Miziara 

(2000), tendo por base conceitual a renda da terra desenvolvida por Marx (1984), tratado 

na fundamentação teórica deste trabalho, constante no item 2.3 Pecuária e expansão de 

fronteiras. 

A produção agropecuária no bioma Cerrado, onde está inserida a unidade geográfica de 

estudo desta pesquisa, passa por expansão produtiva, especialmente desde a década de 

1970. Esse crescimento foi gerado pela combinação de suas condições biofísicas, políticas 

públicas, tecnologia, crédito rural e assistência técnica, intensificando a produção primária 

vis-à-vis ao estímulo do mercado interno e externo, relativizando as características naturais 

de seus solos (KAGEYAMA et al, 1990; MCMANUS et al., 2016; PRADO; MIZIARA; 

FERREIRA, 2012).    

A Bacia Hidrográfica do Rio Vermelho (BHRV), localizada na região Centro-Oeste do 

estado de Goiás, foi escolhida como unidade de análise por apresentar fragmentos com 

diversas fitofisionomias do Cerrado e pela representatividade da pecuária para a região. 

Estudá-la possibilita subsídios para planejamento e políticas públicas direcionadas para 

sustentabilidade socioeconômica e ambiental. 

Na BHRV, a pecuária de bovinos e outros animais é a principal atividade econômica, com 

aproximadamente noventa e cinco por cento do total da área destinada ao uso econômico. 

O rebanho efetivo em 2015 foi de 1.945.716 cabeças, com 83% destinado para corte, 

ocupando 1.306.745 hectares de pastagens naturais e plantadas, equivalente à taxa de 

ocupação 1,5 cabeça por hectare (IBGE, 2006). O efetivo de bovinos na BHRV, composta 

por onze municípios, equivale a 8,6% do total de bovinos produzidos pelos 246 municípios 

do estado de Goiás em 2016.  Portanto, é considerada representativa para estudo dessa 

atividade, submetida às condições edafoclimáticas do Cerrado.   
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A compreensão dos fatores que condicionam a tomada de decisão dos produtores de 

bovinos torna-se imprescindível para estabelecer ações que visam alcançar a 

sustentabilidade necessária e assegurar o fornecimento de produtos derivados de bovinos, 

face ao crescimento da demanda e limitação da área ocupada pela pecuária. 

Os fatores que condicionam a tomada de decisões dos produtores podem estar relacionados 

ao relevo, estrutura e fertilidade do solo, clima, preço para aquisição ou arrendamento de 

terras, infraestrutura, crédito, tamanho da propriedade, custos de produção, orientação 

técnica, preço do produto final, entre outros.  

Essa pesquisa tem por objetivo identificar e analisar a relação entre nível tecnológico e 

alguns desses fatores que condicionam a tomada de decisões dos produtores de bovinos, 

utilizando como unidade geográfica de estudo a Bacia Hidrográfica do Rio Vermelho 

(BHRV), com base no ano de 2015. Em conformidade com a fundamentação teórica e 

metodologia, são analisadas respostas para as seguintes perguntas:  

a) O nível tecnológico adotado pelas unidades produtoras de bovinos na BHRV depende 

do nível de educação e de renda dos seus gestores?  Depende da disponibilização de 

crédito rural?   

b) O relevo percebido pelos gestores da BHRV influencia o nível tecnológico adotado para 

os sistemas de produção de bovinos?  

c) Propriedades com sistemas produtivos de bovinos com maior nível tecnológico 

apresentam menor degradação de pastagens? 

d) O tamanho das propriedades influecia o nível tecnológico adotado pelos gestores? 

e) O tamanho das propriedades influencia o nível de degradação de pastagens? 

f) As maiores taxas de lotação ocorrem em sistemas com maior nível tecnológico?  

Baseado nesses questionamentos pressupõe-se as seguintes hipóteses nulas:  

H0: Nível tecnológico não depende do nível de educação do gestor. 

H0: Nível tecnológico não depende do nível de renda do gestor. 

H0: Nível tecnológico não depende de crédito rural. 

H0: Nível tecnológico não depende do relevo percebido pelos respondentes.  

H0: Propriedade com maior nível tecnológico não apresenta menor nível de degradação de 

pastagens. 
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H0: Nível tecnológico não depende do tamanho da propriedade.  

H0: Nível de degradação não depende do tamanho de propriedade. 

H0: Taxa de lotação acima da média não está relacionada com nível tecnológico. 

Assim, foi necessária a construção de indicadores de nível tecnológico e de degradação de 

pastagens, utilizando parâmetros que representam as características dos sistemas 

produtivos de bovinos da própria região.  Para tanto, o processo de construção desses 

indicadores foi subsidiado pelo estudo de viabilidade produtiva e econômica (Apêndice I), 

realizado para compreender as características distintas de níveis de tecnificação e de 

degradação de pastagens. Nesse estudo, também avaliou-se a sustentabilidade produtiva e 

econômica de cada sistema, para entrada de novos produtores ou permanência dos que já 

estão inseridos na atividade de pecuária de corte nessa região.   

Esta pesquisa está estruturada em formato monográfico, subdividida em seis capítulos: 

Introdução; Fundamentação teórica; Metodologia; Caracterização do processo de uso e 

ocupação da BHRV; Resultados e Discussão; e Considerações Finais.  

 

2 PECUÁRIA BOVINA 

2.1 Evolução Histórica da Pecuária 

A pecuária bovina introduzida no Brasil, desde o início da colonização do país, foi trazida 

principalmente pelos holandeses e portugueses, transportados da Península Ibérica e da 

Ilha de Cabo Verde. Esses animais, além da produção de carne, leite e couro, ainda eram 

utilizados como animais de serviços, principalmente no transporte de pessoas e cargas.  

Com o processo de interiorização da população brasileira, estimulada principalmente pela 

mineração e engenhos de açúcar no nordeste, esses animais foram sendo conduzidos do 

litoral para as novas áreas de exploração econômica, como fonte de alimentos e produção 

de serviços, pela facilidade que se autotransportavam e apoiavam as caravanas. Assim, a 

pecuária bovina se inicia como atividade secundária de sustentação às outras atividades 

principais: mineração e produção de cana-de-açúcar (BERTRAN, 1978; SILVA; 

BOAVENTURA; FIORAVANTI, 2012).  

A demanda por produtos bovinos foi crescendo com o processo de urbanização, 

estimulando a produção de gado com uso exclusivo para comercialização, em especial o 
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fornecimento de carne, leite e couro, exigindo melhoramento técnico do rebanho, quanto à 

genética, nutrição animal e controle sanitário.   

O processo de modernização da pecuária tem registros desde o século XIX, com a 

discussão sobre a forrageira nativa ser insuficiente para alimentação do gado, quanto da 

necessidade de cruzamento do gado local com o europeu para obtenção de melhor 

produtividade e adaptabilidade (MARQUEZAN, 2015). 

A evolução genética do rebanho bovino, ao longo do tempo, dependeu da capacidade de 

adaptação às diferentes condições de pressão à seleção natural (relevo, clima, doenças e 

alimentação), além dos critérios de seleção de raça, definidos pelos produtores em virtude 

de manejo, produtividade, custo de produção, e outros. Assim, a ―formação de uma raça 

está associada à perda de diversidade genética, nos estágios iniciais, e, posteriormente, à 

concentração e fixação de algumas características específicas‖ (SILVA; BOAVENTURA; 

FIORAVANTI, 2012, p.36). 

Do início da criação de gado, no interior do país, até o século XXI, apenas cinco raças 

ainda estão presentes, sendo que o Curraleiro Pé-Duro, Crioulo Lageano, Pantaneira e o 

Mocho Nacional estão em extinção, e apenas a Caracu prevalece em maior número, 

distribuída ao longo do território brasileiro, com competitividade com as demais raças em 

qualidade e produtividade.  No sertão do país, o Curraleiro Pé-Duro se destacou pela sua 

adaptação às condições biofísicas, principalmente pela sua rusticidade e resistência às 

doenças e à alimentação disponível, criado em regime extensivo. 

A evolução e modernização da pecuária bovina no Cerrado foram realizadas por diversas 

outras raças, como Caracu, Canchim, Charôles, Brahman, GIR, Girolando, Guzerá, 

Tabapuã; no entanto, a maior presença é do gado Nelore, estimado em oitenta por cento do 

rebanho nacional.  

Essa raça, originária da Índia Oriental, introduzida no Brasil no século XIX até a década de 

1960, se destaca pela resiliência às diversas condições regionais e pela produtividade de 

carne. Parte dessa adaptabilidade é creditada aos genes das matrizes locais, em especial da 

raça Curraleiro Pé-Duro, que serviram de base para a sua expansão, fortalecendo suas 

características de rusticidade e resistência ao clima, aos ecto e endoparasitas, podendo ser 

exclusivamente mantidos sob pastejo, com os touros alcançando até 1.200 kg e as fêmeas 

adultas até 600 kg (SILVA; BOAVENTURA; FIORAVANTI, 2012). 
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O Nelore cruzado com Angus e o Nelore Mocho são sugeridos como o futuro da produção 

de gado de corte do Centro-Oeste. Segundo a Associação Brasileira de Inseminação 

Artificial (ASBIA, 2014), o cruzamento de Nelore e Angus responde por 43% dos 

mestiços brasileiros, com vista à melhoria de produtividade. A produção de sêmen de gado 

de corte possibilita a inseminação artificial, que visa o melhoramento genético em grande 

escala. Em 2014, os sêmens da raça Nelore (54,5%), Angus (18,4%), Senepol (4,0%) e 

Nelore Mocho (3,2%) foram os que mais contribuíram com a fase de cria, totalizando 

80,1% da produção nacional (ASBIA, 2014).  

A pecuária se tornou a principal atividade econômica em Goiás, com relação à utilização 

dos solos, ocupando em torno de 70% das áreas dos estabelecimentos, sendo que os 

sistemas produtivos podem ser estruturados conforme etapas distintas de crescimento (cria-

recria-engorda) ou integrada, com características específicas em cada segmento e conforme 

a finalidade do rebanho (leite ou carne).  

Pela própria finalidade de abate do animal, o efetivo de bovinos é constituído em maior 

parte para corte (80,9%), sendo que 40,8% desses animais estão em estabelecimentos 

agropecuários que realizam as três fases cria-recria-engorda, conforme Censo 

Agropecuário (IBGE, 2006). 

O rebanho de bovinos no Centro-Oeste cresceu 245,6%, no período de 1970-2006 (Tabela 

01), enquanto a área destinada às pastagens aumentou em apenas 5,5%, refletindo o 

aumento da taxa de ocupação (número de cabeças por hectare) em virtude da evolução do 

nível tecnológico (IBGE, 2016). A taxa de crescimento de 335,2% do rebanho de bovinos 

do Centro-Oeste, no período de 1970-2016 é superior ao do país (177,8%) e do próprio 

estado de Goiás (193,6%).  

 

Tabela 01 – Efetivo do Rebanho de Bovinos (mil cabeças) - Censo Agropecuário 1970-

2006, 2016. 

Rebanho 1970 1975 1980 1985 1995 2006 2016 

Brasil 78.562 101.674 118.086 128.042 153.058 176.148 218.225 

Centro-Oeste 17.252 24.750 33.261 36.116 50.766 59.617 75.073 

Goiás 7.793 12.728 16.090 14.477 16.488 18.235 22.879 

Fonte: IBGE (2017). 

As regiões Centro-Oeste e Norte se destacam nesse período na produção de bovinos, 

porém no estado de Goiás o crescimento absoluto do rebanho é desacelerado, a partir de 



8 
 

 
 

1985, e começa a reduzir sua participação relativa (3,5%) na composição do rebanho de 

bovinos do Centro-Oeste, que aumenta sua participação relativa na composição do rebanho 

nacional, em função da produção de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com taxas de 

crescimento de 215,7% e 37,4%, respectivamente, no período de 1985-2006.  

A área destinada à produção de soja em Goiás cresceu em 307,1% na década de 1980, 

avançando sobre os espaços antes destinados à pecuária e à cultura do arroz, justificando a 

redução do rebanho de bovinos nesse período (MIZIARA, 2006).  

O aumento da pressão de uso da terra pela agricultura, e por consequência a elevação do 

seu preço, estimularam a formação de pastagens com maior valor nutritivo e adaptação às 

diversas condições edafoclimáticas, em todas as regiões do país, conduzindo à elevação da 

taxa de lotação, desde a década de 1970. A taxa de ocupação
1
 referente ao Centro-Oeste 

cresceu ao longo desse período (1970-2006), aumentando de 0,3 para 1,1 cabeças por 

hectare. Em termos de Brasil, no ano de 1940, eram em média necessários 2,56 hectares 

para produzir um animal, reduzindo para 1,63 hectares em 1975 e para 1,1 em 2006, 

conforme Censo Agropecuário IBGE.  Essa redução de área, acompanhada com o aumento 

do rebanho, evidencia a crescente eficiência produtiva do setor, que ainda está aquém do 

nível exigido para atender demanda por carne e derivados e a sustentabilidade ambiental 

(FAO, 2015).  

A intensificação de bovinos perpassa pela produção de forragem em grande volume e com 

menor custo em relação às demais alternativas de dieta, geralmente realizadas em sistemas 

mais tecnificados, com o gado recebendo suplementação. No entanto, a formação de pastos 

com gramíneas exóticas exige maior investimento de capital em preparo e correção do 

solo, fertilizantes, aquisição de sementes e plantio na maioria das vezes mecanizado.  

O uso de pastagem plantada se intensificou no Cerrado após pacote tecnológico, 

desenvolvido pela Embrapa e financiado pelo governo. Isso pode ser percebido mais 

precisamente a partir de 1985, quando a área de pastagem plantada supera a área de 

pastagem natural no Centro-Oeste, e no país a partir de 1990, exceto nos biomas com 

ecossistemas muitos específicos, como nos Pampas (Rio Grande do Sul) e no Pantanal 

(Mato Grosso) (DIAS, 2016). 

                                                           
1
 Taxa de ocupação expressa a relação do número de cabeças de bovinos, sem observar a categoria animal 

(bezerro(a), novilho (a), boi, touro, vaca)  por hectare de pastagem, portanto é uma medida menos refinada do 

que a taxa de lotação que considera o peso de cada categoria, expressando melhor a capacidade de suporte de 

pastagem. 
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O crescimento de pastagens plantadas no período de 1970-2006 é significativo (393,6%), 

com redução da área de pastagem natural (70,4%), sugerindo a conversão para pastagens 

plantadas e/ou cultivo de lavoura.  Nos primeiros quinze anos, a área destinada à pastagem 

plantada foi ampliada de 9.073 mil hectares (1970) para 30.252 mil hectares em 1985. 

Enquanto que a área destinada para pastagem natural foi reduzida de 46.410 mil hectares 

para 28.992, no mesmo período (IBGE,2006).  

A conversão de área de pastagem natural para outros usos reflete o melhor nível de 

tecnificação aplicado aos solos do Cerrado. As condições fisiológicas de crescimento e a 

composição nutricional da gramínea, bem como sua adaptação às condições do bioma 

(clima tropical, solos ácidos, com elevada presença de alumínio, com baixo nível de 

nutriente e boa resistência às pragas) são fatores determinantes para sua implantação nesse 

ecossistema.  Ocorreu o predomínio inicial da Brachiaria Decumbens, suplantada pela 

Brachiaria Brizantha, além de outras diversas espécies (ALVIM; BOTREL, XAVIER, 

2002).   

Algumas alternativas tecnológicas de produção de forrageiras no Cerrado são utilizadas 

para minimizar o efeito da sazonalidade pluviométrica, que prejudica sua oferta e 

qualidade no período de seca. A irrigação, embora aplicada em pequena escala, é uma 

possibilidade técnica para evitar a perda de peso do gado nesse período, além da 

suplementação com outras fontes de nutrientes.  

Novas técnicas de produção e manejo potencializam a sinergia entre sistemas integrados, 

com melhoria da oferta de alimentos, inclusive no período de seca, como a integração 

lavoura-pecuária (ILP) ou integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF), que propõem a 

redução da dicotomia entre sistemas individuais de pastagens e outras atividades agrícolas. 

Balbino et al. (2011) ressaltam que períodos longos de monocultivo aliado aos manejos 

inadequados propiciam o surgimento de pragas, doenças e degradação  dos recursos 

naturais, com surgimento de processos erosivos, provocando redução de eficiência 

produtiva e econômica. 

Com uso de sistema integrado, a pecuária passa a ter maior oferta de alimentos o ano todo, 

reduzindo o efeito de sazonalidade das pastagens no período de seca, bem como deixa de 

subsídio à agricultura melhores condições de solo por meio dos resíduos orgânicos 

(CORDEIRO et al., 2017). O sistema integrado possibilita ao produtor obter economia de 

escopo, pois tem a possibilidade de ter lucro maior do que produzindo em áreas separadas, 
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como no sistema tradicional (VILELA et al., 2008; LAZZAROTTO, 2015). Pesquisas 

estão sendo desenvolvidas sobre a capacidade de sequestro de carbono em sistemas 

integrados, com a finalidade de identificá-los, também, como estratégia de mitigação de 

metano, emitido pelos bovinos (BALBINO, et al., 2011).  

Vilela, et al. (2011) ressaltam como principais benefícios da integração lavoura-pecuária 

no Cerrado, região de intenso uso do solo para produção de commodities agrícolas e 

pastagens, as melhorias químicas, físicas e biológicas do solo, menor ocorrência de pragas, 

de plantas invasoras e doenças. Portanto, redução dos riscos de produção, com maior 

produtividade da lavoura (até 18%) e melhor capacidade de suporte das pastagens, 

possibilitando elevar a taxa de lotação, inclusive pela recuperação de áreas degradadas. Em 

resumo, menores custos e maiores resultados econômicos.  

 No entanto, a produção integrada (ILP ou ILPF) exige maior capacidade de gerenciamento 

e capital investido, pois o produtor estará administrando sistemas com características 

distintas, o que requer conhecimento mais ampliado, podendo ser realizada pela agricultura 

familiar ou empresarial (STARK, 2016; VILELA et al., 2011). 

Portanto, a evolução histórica da pecuária bovina passa pelas condições naturais em que 

ela se desenvolve e principalmente pela incorporação de novas tecnologias e manejos em 

genética, alimentação, saúde e bem-estar animal, com vista à maior produtividade, 

qualidade de seus produtos e atendimento às exigências de mercado interno e externo. 

Ressalta-se que, em geral, a elevação de níveis tecnológicos traz maior custo e por 

consequência maior risco, exigindo do produtor maior capacidade de gerenciamento da 

atividade. 

A pecuária de bovinos no país tem papel histórico mais amplo do que apenas a produção 

de riqueza para uma região, à medida que a pastagem é uma forma de incorporação do 

território, pela abertura de novas áreas. Assim, a pecuária foi utilizada para ocupação do 

espaço rural, propiciando elementos para formação de sociedade e mercado. E à medida 

que a sociedade se desenvolve, a interação entre tecnologia, condições naturais e estrutura 

de mercado vão modelando a evolução da pecuária e a paisagem.  

 

2.2 A Pecuária bovina como vetor de ocupação  

A ocupação do Centro-Oeste, conforme lógica europeia, inicia-se com a incursão dos 

bandeirantes paulistas, no século XVII, orientados por Portugal, com o objetivo de capturar 
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e ―domesticar‖ os indígenas para trabalho nas fazendas e encontrar pedras e metais 

preciosos, período em que ocorreram os primeiros sinais de enfraquecimento da economia 

açucareira.   

Embora diversas bandeiras tenham se aventurado no alcance desses objetivos, os casos 

mais expressivos de sucesso na extração do ouro ocorreram no século XVIII, em especial 

no Rio Cuiabá (MT), em 1719, com a fundação de São Gonçalo, e no Rio Vermelho (GO), 

em 1722, dando origem posteriormente à Vila Boa de Goiás, estimulando novas bandeiras 

que continuaram avançando (BERTRAN, 1988).  A exploração de ouro em Goiás ocorreu 

em locais espacialmente distantes, dificultando o fortalecimento do processo de 

urbanização, cabendo à pecuária estabelecer os laços de proximidade comercial, pela tropa 

que se autotransportavam (PINTO, 1979).   

Ao longo do período aurífero, os arraiais formados pelos mineiros foram sendo sucedidos 

por vilas com maior infraestrutura, com agricultura e pecuária se desenvolvendo como 

atividades de subsistência e comércio incipiente, portanto, embriões do processo de 

urbanização do Centro-Oeste. 

Com o declínio do ciclo do ouro, ocorreu retrocesso no processo de urbanização em Goiás, 

agravado pela distância em relação aos grandes centros urbanos e pela falta de 

infraestrutura de transporte e comunicação.  

―O censo de 1804 indicou 50.000 habitantes para Goiás, uma diminuição de 

quase 20%. A partir desta data, começa de novo uma tendência ascensional da 

população; parte pelo crescimento vegetativo e parte também pela migração 

pequena, mas constante, dos que vinham dedicar-se à criação de gado nos 

grandes espaços vazios de Goiás.‖ (PALACÍN; MORAES, 2008, P.51) 

Parte da população remanescente se dispersou, e passou a trabalhar com a pecuária de 

forma extensiva, surgindo o embrião das fazendas produtoras de gado em escala comercial, 

no avanço da fronteira geográfica (BEZERRA; CLEPS JÚNIOR, 2006, RIVERO et al., 

2009). 

O século XIX foi marcado pelo fim da escravatura, pelo incentivo à imigração de 

trabalhadores assalariados, estabelecendo o mercado de trabalho e a Lei de Terras, 

formalizando o acesso à terra pela aquisição, estabelecendo novo paradigma de produção 

com base capitalista. Essas mudanças fomentaram a expansão cafeeira em direção ao oeste 

paulista, intensificando a construção de ferrovias para além do próprio estado, na primeira 

metade do século XX (DINIZ, 2006).  
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A construção da estrada de ferro ligando Araguari (MG), inicialmente (1911) ao sudeste 

goiano e posteriormente (1935) até ao centro do estado (Anápolis), fortaleceu a 

urbanização no entorno das estações, com valorização das terras, intensificação do 

comércio, serviços, produção agrícola e indústrias beneficiadoras de produtos primários, 

inclusive a vinda de frigoríficos, estimulada pela demanda internacional aquecida em 

função da segunda guerra mundial.  

O segundo momento de intensificação da ocupação do estado ocorreu na década de 1960 

com a criação de Brasília e outras políticas públicas de estímulo à intensificação da 

produção e ocupação do Centro-Oeste. O norte do estado de Goiás (atualmente estado do 

Tocantins) recebeu migrantes do nordeste e norte do país, enquanto a região centro-sul 

pelos paulistas e mineiros (ESTEVAM, 2004).  

A Rota da Estrada do Boi, a noroeste do estado de Goiás, desenvolveu a pecuária de corte 

comercial intensiva, a partir da década de 1960, com formação de pastos por longa 

extensão territorial. A ocupação inicial dessa região, realizada pelos pioneiros, deu origem 

às áreas urbanas e à estrutura comercial centrada na pecuária. A segunda fase da ocupação 

dessa região ocorreu na década de 1970, com a chegada de migrantes do próprio estado de 

Goiás e de outros locais, em busca de novas oportunidades, resultado da estratégia nacional 

da ―Marcha para o Oeste‖. Assim, áreas timidamente ocupadas foram definitivamente 

incorporadas à lógica de produção capitalista, com relações comerciais e aumento 

populacional crescente (BARREIRA, 2002, p.168-174). 

Esse processo foi claramente percebido pela formalização do acesso às terras, criação de 

novos municípios e a infraestrutura estabelecida pela malha rodoviária, partindo de 

Brasília.  

O crescimento populacional brasileiro atingiu seu ponto de máximo (34,9%) na década de 

1960, em relação à década anterior, e a partir de então manteve crescimento desacelerado. 

A redução da taxa brasileira de fecundidade, ao longo das décadas, referente às populações 

urbana e rural, é uma das principais razões dessa desaceleração do crescimento 

populacional e inversão da pirâmide demográfica.  

O total da população rural cresceu em valor absoluto até a década de setenta (41,054 

milhões de habitantes), para então apresentar redução absoluta e relativa, em todos os 

censos seguintes (IBGE, 2016).  A migração do rural foi determinante para a rápida 
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expansão das cidades, que sem as condições adequadas fez surgir diversos conflitos 

urbanos.  

A dinâmica de ocupação entre o rural e o urbano, evidenciado pela taxa de urbanização 

(porcentagem da população urbana em relação à população total), conforme Figura 01, se 

mostrou mais lenta para o Centro-Oeste do que em relação ao total do país. No entanto, a 

partir da década de 1980 o crescimento da taxa de urbanização no país desacelera. 

 

Figura 01 – Taxa de urbanização do Centro-Oeste e Brasil (1940-2010). Fonte: IBGE 

(2016). 

O processo de desruralização da população brasileira no período 1950 a 1990 resultou na 

masculinização e no envelhecimento da população rural, em função de maior taxa de 

migração de jovens e mulheres para as áreas urbanas, em busca de oportunidade de 

melhores condições de vida (CAMARANO; ABRAMOVAY, 2014).  

Froehlich et al. (2011) esclarece que regiões particulares podem apresentar especificidades 

distintas dessa generalização, como foi o caso da região central do Rio Grande Sul, em que 

a migração ocorreu em maior escala entre os homens adultos e não de jovens, mas que 

também apresentou masculinização e envelhecimento da população rural. 

O fluxo migratório teve dinâmica distinta entre as regiões do país. A região Nordeste 

contribuiu com maior quantidade absoluta de migrantes para as demais regiões do país, ao 

longo do tempo, por apresentar taxa de fecundidade, ao longo das décadas, sempre maior 

do que as demais regiões. No entanto, na década de sessenta a região Sudeste também se 

destaca com elevada taxa líquida migratória, explicada pela mudança tecnológica do 
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padrão de produção agrícola no próprio estado, direcionando populações rurais para às 

cidades (CAMARANO; ABRAMOVAY, 2014).  

Na década de setenta, políticas públicas estimularam o crescimento da taxa líquida 

migratória da região Sul, provocando o maior deslocamento de migrantes rurais da história 

dessa região, rumo às fronteiras agrícolas do Centro-Oeste e do Norte. Nesse caso, ocorreu 

predominantemente realocamento do homem do campo em estabelecimentos rurais de 

fronteiras.  

Contrariamente, as taxas líquidas migratórias do Centro-Oeste nas décadas de setenta, 

oitenta e noventa foram negativas. O homem do campo perdeu oportunidade de trabalho, 

pois a pecuária absorvia menor número de trabalhadores do que a agricultura. E a produção 

agrícola intensiva em grande escala tornou-se, também, poupadora de mão-de-obra, em 

função dos processos mecanizados. O direcionamento desse fluxo migratório predominou 

rumo às cidades. Entre todas as regiões brasileiras, o Centro-Oeste se destaca pela maior 

masculinização de sua população rural, o que pode se tornar um desafio à permanência do 

homem no campo, no futuro.  

 Silva (2001), no entanto, ressalta que a modernização do rural, com novas atividades 

oriundas do setor de serviços e agroindústrias, altera a hegemonia do setor agropecuário 

sobre a dinâmica demográfica do meio rural. Inclusive, as transferências sociais, realizadas 

pela aposentadoria e pensão por morte, são novas formas de manter no campo pessoas que 

não dependem de renda agropecuária. Junto com a redução da taxa de fecundidade da 

mulher rural, essas mudanças podem explicar a suavização da taxa líquida migratória mais 

recentemente. 

A pecuária, como vetor de ocupação, ainda apresenta maior relevância no caso das regiões 

com ocorrência de ―frente de expansão‖ e ―frente pioneira‖, sendo associada ao 

desmatamento para primeiro uso econômico do solo e posteriormente destinado à 

agricultura, de acordo com a aptidão (BERNARDO NETO, 2016; DIAS FILHO, 2011; 

FAO, 2009). 

 

2.3 Pecuária e expansão de fronteiras 

O processo de expansão de fronteira agrícola, decorrente da pressão demográfica e de 

mercado, se desenvolve conforme especificidade das condições socioeconômicas, políticas 

e culturais de cada país; no entanto, de acordo com a literatura, algumas características são 
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comuns, independente do continente em que se realiza. A expansão de fronteira se 

desenvolve por meio de um fluxo migratório rápido e intenso na área dos trópicos, baseada 

em primeiro momento na extração de madeira e exploração da pecuária extensiva como 

forma de assegurar a posse da terra (DIAS-FILHO, 2010). A atividade pecuária é 

frequentemente mais utilizada em função do baixo custo, resultante do baixo nível 

tecnológico, pela característica do rebanho de se autotransportar.  Em segundo momento, é 

frequente a exploração imobiliária da terra (compra e venda), pecuária e agricultura mais 

intensiva e formação de áreas urbanas. O desmatamento se intensifica com a presença de 

infraestrutura, em especial as estradas, principalmente em áreas com relevo mais 

suavizado, e quando da existência de políticas públicas de colonização, que podem ocorrer 

por meio de projeto estruturado ou apenas subsídios à produção agropecuária (GOENER; 

GLOAGUEN; MAKESCHIN, 2007; GRIFFITH, 2016; PINHEIRO et al., 2016; 

SOUTHGATE, 1990).  

Os países desenvolvidos, com fronteira agrícola já consolidada, apresentaram retração em 

torno de 335 milhões de hectares na utilização de terras, durante as décadas de 1980 e 

1990, destinadas ao uso de lavouras e pastagens, enquanto os países em desenvolvimento 

expandiram sua área produtiva em 629 milhões de hectares, permitindo inferir que o 

crescimento horizontal da produção continuará ocorrendo por meio do desmatamento, 

principalmente de florestas tropicais (FAO, 2009; GIBBS et al., 2010; MULLER; 

GRIFFITHS; HOSTERT, 2016).  

Na América Latina, a pecuária é a principal responsável pela incorporação de novas áreas 

de florestas e cerrado, com produção em sistemas extensivos e alimentação baseada em 

pastagens, e quando pela agricultura, destaca-se a produção das commodities: milho, soja e 

cana-de-açúcar. Em virtude de menor custo de produção e menor regulação ambiental 

nessas mesmas décadas (1980 e 1990), o Brasil, Indonésia e Malásia, conjuntamente, 

foram os responsáveis por 40% da produção de cana-de-açúcar, soja e óleo de palma 

(GIBBS et al., 2010). Mas a América Latina promoveu desmatamento em proporção maior 

pela agricultura comercial, em relação à África e Ásia (KISSINGER; HEROLD; SY, 

2012).   

 Os principais atores desses processos de desmatamento em região de fronteira agrícola, ao 

longo do tempo, tem sido o pequeno colono, seguido em fases posteriores pelos médios e 

grandes produtores, e mais recentemente pela empresa agropecuária (BROWDER et al., 

2008; RUDEL; ROPER, 1997; SOUTGATE, 1990; TEJADA et al., 2016).  Lambin et al. 
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(2001) ressaltam que as pressões internacionais, mediadas por fatores institucionais, 

também, tem papel importante, podendo intensificar ou atenuar o desmatamento, 

provocando mudanças locais pelas oportunidades econômicas ou restrições no uso  do 

solo.     

Os pequenos agricultores, conforme literatura são os agentes primários que tem acesso a 

terra por meio de assentamentos, conduzidos pelo governo, ou predominantemente de 

forma espontânea, na condição de posseiros, como no caso do Brasil, Indonésia, Equador e 

Bolívia (SOUTHGATE; SIERRA; BROWN, 1991).  Esses posseiros se deslocam, ao 

longo do tempo, para áreas mais remotas,  pressionados pelas condições socioeconômicas e 

pelo esgotamento do solo.  Políticas públicas que direcionam recursos econômico-

financeiros, ou taxa de juros subsidiada para produtores em região de fronteira, também 

reforçam o desmatamento (ANGELSEN, 1999; MERRY; SOARES-FILHO, 2017; 

SALERNO, 2016). 

A preparação do solo para uso de atividade agropecuária também tem o aspecto de 

demarcação da terra tomada na forma de posse que, realizada com restrição de capital e 

sem adequada assistência técnica, intensifica os problemas ambientais, em especial a 

degradação do solo e demais serviços ecossistêmicos (BOWMAN et al., 2012; TEJADA et 

al., 2016).    No entanto, Gibbs et al. (2010) ressaltam que a expansão agroindustrial em 

grande escala tem sido o principal propulsor do desmatamento na primeira década do 

século XXI, evidenciando que, à medida que os preços das commodities sobem, as 

florestas são derrubadas, como no caso da soja na floresta amazônica e do óleo de palma 

na floresta no Sudeste Asiático.   

Quanto à expansão da fronteira e ao uso do solo, em escala global, a FAO (2009) destaca 

três tendências: conversão de ecossistemas em área de pastagens, em especial as florestas; 

conversão de área de pastagens para uso agrícola e áreas urbanas; e grandes áreas de 

pastagens degradadas que vão reduzindo a produtividade até o abandono total para uso 

agropecuário.  

A análise do processo de expansão de fronteira no Brasil, realizada por Martins (1996) é 

considerada um marco teórico para compreensão do processo de ocupação e uso 

econômico da terra. O autor propõe análise em dois períodos distintos, embora possam 

ocorrer simultaneamente em um determinado processo histórico. Os conceitos ―Frente de 

Expansão‖ e ―Frente Pioneira‖ possibilitam ampliar o debate sobre fronteira para além do 
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espaço físico, estabelecendo um modelo teórico que explica a expansão de produção, em 

sua horizontalidade, em virtude de incorporação de novas áreas, mediada pela ausência ou 

presença das relações capitalistas.  

A concepção teórica de ―Frente de Expansão‖ está fundamentada pela ausência de relações 

capitalistas, portanto ocupação de terras devolutas, ausência de relações de mercado, 

distanciamento das relações jurídicas e institucionais do estado, caracterizando relações 

não capitalistas. Essa fase é realizada por atores do setor rural que buscam forma de 

sobrevivência, em situação de precariedade e violência, atualmente observada em algumas 

regiões nos estados do norte do país (PINHEIRO, 2016).  

A fase evolutiva seguinte seria a ―Frente Pioneira‖, caracterizada pelo avanço das  relações 

capitalistas, com o acesso à terra mediante compra ou o uso da violência, mercado 

econômico estruturado e presença do Estado, assegurando a reprodução do modelo de 

sociedade estabelecido.    

O arcabouço teórico desenvolvido por Miziara (2006) amplia o debate de fronteira para 

nova etapa evolutiva desse processo, a expansão vertical da produção, por meio da 

intensificação, considerando um novo padrão tecnológico. Esse modelo tem por base a 

abordagem de fronteira agrícola por meio de intensificação tecnológica, considerando as 

ações individuais dos produtores, além dos fatores estruturais tratados por outros autores, 

como expansão de produção, desenvolvimento das relações capitalistas, ações de governos, 

quer seja por meio de políticas públicas, legislação, estratégias de segurança, etc. 

Assim, os modelos teóricos (MARTINS, 1996; MIZIARA, 2006) são complementares e 

podem ser utilizados para explicar e discutir as relações econômicas em distintos 

momentos do desenvolvimento socioeconômico de um espaço geográfico. Por exemplo, 

para analisar a ―Marcha para o Oeste‖, a partir da década de 1940, com a finalidade de 

expansão da produção agropecuária e povoamento da região central do Brasil. Algumas 

áreas estavam passando pela ―Frente de Expansão‖, outras áreas por ―Frente Pioneira‖, 

como no caso de Goiás. A partir da década de 1970, um novo reordenamento espacial 

produtivo foi gerado por novas tecnologias, que incorporaram áreas de baixa produtividade 

agropecuária, incentivada por crédito rural subsidiado, por criação de novas infraestruturas, 

que facilitaram o acesso rápido aos grandes mercados internos, para aquisição de novos 

insumos tecnificados e venda de produtos, inclusive para o exterior. De forma geral, 

quando dessa expansão produtiva e demográfica, as relações capitalistas no estado de 
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Goiás já se encontravam consolidadas, portanto não se tratava de mudanças nas relações de 

produção.  

Assim sendo, ―Fronteira Agrícola‖ pode ser compreendida como fase posterior à ―Frente 

Pioneira‖ (RODRIGUES; MIZIARA, 2008). No entanto, em processo de expansão 

agropecuária mais recente, como no caso de regiões da Amazônia, após a ―Frente de 

Expansão‖ pode ocorrer à conjugação das duas fases: ―Frente Pioneira‖ e Fronteira 

Agrícola, em virtude do alto padrão tecnológico utilizado por produtores capitalizados.   

A mudança no padrão tecnológico que caracteriza a Fronteira Agrícola, apresentado por 

Miziara (2006), traz os elementos de Renda Diferencial I e II, exposto por Marx (1984), 

quando analisa a Renda Fundiária. Ressalta-se que a renda, dentro dessa concepção, não é 

originária do solo e sim do trabalho realizado para a obtenção do produto agropecuário.  

No sistema capitalista, o trabalho e a terra são apropriados como mercadoria. É sobre a 

terra que se realiza a produção agropecuária, portanto, para Marx (1984), a renda é o 

pagamento pelo uso da terra, no processo produtivo capitalista.  A renda advém do 

processo de distribuição da mais-valia social. Quando a capacidade produtiva do setor 

agropecuário aumenta, o capitalista está criando condições para aumentar sua participação 

na mais-valia social. 

O capitalista arrendatário paga ao proprietário uma renda sobre o fator de produção ―terra‖, 

assim como paga ao trabalhador sobre o trabalho; no entanto, é reconhecida as diferenças 

de retorno do capital investido em terra (por ela não ser homogênea), em função dos 

fatores naturais (fertilidade e relevo) e de infraestrutura (meios de transporte, proximidade 

de mercados e agroindústria, incentivos fiscais e tributários, entre outros).  

Para Marx (1984), a renda diferencial I ocorre quando, sobre áreas de mesmo tamanho, é 

investido a mesma quantidade de trabalho e de capital e o resultado obtido é diferenciado. 

No caso em que o produtor capitalista também é o proprietário da terra, a renda da terra 

fica implícita, podendo ser percebida pelo custo de oportunidade, e estará inclusa no lucro 

final obtido com a produção. No caso de aluguel da terra (arrendamento), a renda da terra 

fica explícita como custo de produção, reduzindo o lucro final.  

Dada à escassez de terras agricultáveis e sua ocupação privatizada, oportuniza-se a geração 

do monopólio da exploração capitalista da terra. Esse monopólio condiciona a formação do 

preço da terra, custos acrescidos do lucro médio, tendo por base as terras de pior qualidade, 

para que os capitalistas possam ser estimulados a investir em produção agropecuária, 
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quando da ocorrência de alta demanda, em solos nessas condições e, ainda, obter o lucro 

médio.  

Segundo Marx (1984), a renda diferencial I possibilita a geração de um lucro extra 

(suplementar), acima do lucro médio, quando a produção é realizada em terras de boa 

qualidade, dado que o preço da terra foi definido pelo preço de produção em terra de pior 

qualidade. Esse lucro extra também é obtido pela mais-valia do trabalho realizado pelos 

empregados rurais, em terras mais férteis, por gerar maior produção.  

A renda diferencial II, caracterizada pela intensificação do capital no setor agropecuário, é 

obtida pela aplicação de sucessivos capitais de mesma grandeza em uma mesma área. Essa 

aplicação sucessiva de capitais seria realizada por meios de produção mais tecnificados 

(máquinas, implementos, fertilizantes, herbicidas, melhoramento genético do plantel de 

animais, alimentos com maior potencial de nutrientes, manejos mais adequados, etc.) e 

mão-de-obra mais qualificada.  Dentro desse contexto, o solo também estaria sendo 

intensamente explorado, além da exploração do trabalhador. Sistemas mais tecnificados 

permitem maior produtividade do trabalho empregado, gerando maior volume produzido. 

Já a renda absoluta, esta existente em função da apropriação privada da terra, independente 

de sua fertilidade ou localização, pelos preços de mercado dos produtos agropecuários 

situar-se acima do preço de produção na pior terra; dessa forma, mesmo no caso do pior 

solo, o proprietário da terra receberá uma renda para arrendar a terra. Então, o preço do 

produto agropecuário será constituído pelos custos, acrescidos do lucro médio e um lucro 

extra, limitado pelo piso do preço do arrendamento de terras de menor aptidão para o setor 

agropecuário. 

Conforme o modelo de ―fronteira agrícola‖ proposto por Miziara (2006), a decisão de 

intensificar ou não o sistema produtivo depende do produtor individual, que poderá optar 

ou não por fazê-lo. E são diversos os fatores que podem afetar a tomada de decisão por 

intensificar, como dificuldade de acesso aos recursos necessários, opção por modelo 

tradicional de produção (que implica em menor risco e menor exigência de 

gerenciamento), estímulos gerados pelos preços dos produtos agropecuários e/ou insumos, 

disponibilidade de mão-de-obra qualificada, entre outros.  

Assim, em função das escolhas do produtor proprietário da terra, este poderá contar com 

uma renda absoluta, ou dependendo da qualidade do solo, localização e outros fatores, 

obterá a renda diferencial I ou, ainda, efetuando sucessivas inversões de capital, obter 
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maior produtividade, possibilitando aumento do retorno do capital investido, renda 

diferencial II. No caso específico da pecuária, os níveis tecnológicos podem ser percebidos 

por meio de infraestrutura (instalações e máquinas/equipamentos); dieta alimentar 

(pastagem com bom valor nutritivo e/ou suplementação adequada às exigências 

nutricionais do animal); genética adequada à finalidade do rebanho (produção de carne ou 

leite) e à região; redução dos ciclos de produção e de reprodução animal; manejos 

adequados; bem-estar animal e a qualidade do produto final. 

Os novos padrões tecnológicos reduziram parcialmente a dependência das condições de 

fertilidade do solo: no entanto, as condições de relevo e clima permanecem. A paisagem 

influencia na forma de produção, mas, é fortemente por ela alterada, principalmente pela 

conversão de ecossistemas em pastagens plantadas.  

 

2.4 Tecnificação da pecuária brasileira  

A escolha do nível tecnológico de um determinado sistema de produção de bovino depende 

intrinsicamente das condições socioeconômicas do produtor, da sua escolha individual em 

fazer inversão de capital no sistema; das condições culturais e do ecossistema da região em 

que se desenvolve, além das tecnologias disponíveis e perspectivas de obtenção de 

resultados produtivos e econômicos.  Esses diversos condicionamentos exigem que as 

tecnologias de processos e insumos sejam analisadas dentro de cada contexto.  

A introdução de tecnologias em sistemas produtivos de bovinos é importante tanto para 

manejos quanto para melhor desempenho dos índices zootécnicos do rebanho, que resulta 

em maior eficiência produtiva. No entanto, a relação benefício custo dessas tecnologias 

não pode ser desprezada, com vista à sustentabilidade econômica. Assim, para a 

implementação de novas técnicas, deve-se considerar a eficiência produtiva e econômica, 

dentro de uma visão sistêmica (ABREU et al., 2006). 

Algumas das estratégias de modernização da pecuária, considerando o predomínio dos 

sistemas de bovinos mantidos em pastejo no país, perpassam pela formação tecnicamente 

adequada da pastagem, sua manutenção periódica, bem como recuperação de áreas de 

pastagens degradadas. No entanto, em função dos custos elevados com 

recuperação/renovação de pastagens degradadas, essa estratégia somente se tornará viável 

economicamente, quando a estratégia de incorporação de novas áreas for superior a esses 

custos (DIAS-FILHO, 2010). 
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Predomina no país o uso de pastagem que depende de forrageiras tropicais, prevalecendo 

os gêneros Brachiaria e Panicum, à exceção da região Sul. Em virtude da sazonalidade, no 

período de seca, essas forrageiras (capim) produzem menor quantidade de matéria seca e 

com reduzida qualidade, não conseguindo suprir a demanda nutricional do animal, 

requerendo suplementação volumosa (cana-de-açúcar com ureia, silagem, feno, dentre 

outras) com algum tipo de concentrado. E mesmo no período chuvoso, quando se trata de 

dieta baseada em alta demanda energética para produção de gado de corte em ciclo curto, 

as forrageiras não são suficientes para alcançar o ganho de peso esperado, exigindo 

suplementação adicional (EUCLIDES FILHO, 2000).  

Algumas tecnologias são utilizadas, também, para minimizar a baixa produtividade da 

forrageira, como a aplicação de fertilizantes e defensivos; manejos de animal e de 

pastagens; integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta, irrigação; 

suplementação do gado no pasto ou em confinamento, entre outras.  

A integração lavoura pecuária ou lavoura pecuária e floresta, no país, consiste em 

tecnologia que visa possibilitar melhor retorno econômico com a intensificação do uso do 

solo, de forma sustentável. Não se trata de nova tecnologia, mas de uma prática que está 

sendo resgatada com uso de novos conhecimentos, que possibilitam a otimização de 

resultados produtivos e econômicos, ambientalmente sustentáveis (BALBINO et al., 2011). 

No Brasil, o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária (SNPA), composto pela 

Embrapa, empresas, instituições estaduais de pesquisa e universidades, em conjunto com 

os parceiros Cocamar, John Deere, Parker e Syngenta, são responsáveis pela produção e 

transferência de conhecimentos e inovações tecnológicas em sistemas de integração 

lavoura-pecuária-floresta (EMBRAPA, 2017). 

A integração dos sistemas produtivos pode ser realizada de diversas formas (consórcio; 

sucessão e/ou rotação), utilizando a mesma área produtiva, com a finalidade de melhorar a 

fertilidade do solo, evitar processos erosivos, possibilitar o plantio direto, reduzir riscos de 

pragas, diversificar a renda do produtor, entre outras.  O Sistema Barreirão, desenvolvido 

pela Embrapa, utiliza o consórcio entre a forrageira e o arroz/milho/milheto/sorgo, para 

minimizar os custos com recuperação ou renovação de áreas de pastagens degradadas. De 

acordo com a Embrapa (2017), na Amazônia, para implantação do sistema ILPF, utiliza-se 

as espécies: paricá, eucalipto, teca e mogno africano em consórcio com o capim. No Bioma 

Cerrado, oitenta por cento do consórcio é realizado entre o capim Brachiaria e o milho, 

tendo em vista a importância desse grão para o uso doméstico (alimentação humana e 



22 
 

 
 

ração), além do seu potencial para comercialização. Uma das rotações sugeridas em áreas 

de recuperação ou renovação de pastagens inicia-se anualmente com a soja ou arroz, no 

segundo ano com o milho ou sorgo ou milheto e posteriormente a pastagem. Uma das 

opções de sucessão em safrinhas de verão pode ser realizada com soja, milho/sorgo e 

capim. 

O uso da tecnologia de informação, embora não seja predominante, tem crescido, com 

resultados mais efetivos, principalmente quando da ocorrência da identificação eletrônica e 

rastreabilidade do animal, oportunizando melhor controle e gerenciamento das diversas 

atividades dentro do sistema produtivo, bem como auxiliando o produtor nas relações 

comerciais com a indústria de insumo e frigoríficos (MACHADO; NANTES, 2000). 

As melhorias tecnológicas aplicadas ao manejo animal, combinadas com as diversas 

possibilidades de alimentação, permitem alcançar melhores resultados produtivos e 

econômicos.  Destacam-se entre os manejos o planejamento de monta, descarte de matrizes 

e touros com baixa eficiência reprodutiva, abate de fêmeas, combinação de grupos 

genéticos no mesmo sistema, a estratificação do grupo animal por fase e peso, entre outras. 

A estratégia de suplementação de bezerros durante a fase de aleitamento (creep-feeding), 

também contribui para maior peso no período de desmama e menor índice de mortalidade 

(ABREU; CEZAR; TORRES, 2003; EUCLIDES FILHO, 2000). O abate de fêmeas, 

quando já suprido o número desejado de matrizes, deve ocorrer após a avaliação da 

capacidade de prenhes da novilha, que deverá ser engordada com destino ao abate, tendo 

em vista que se obtém acabamento de carcaça mais rápido do que o boi (EUCLIDES 

FILHO, 2000).  

Com a finalidade de melhor compreensão da eficiência técnica e econômica das diversas 

tecnologias possíveis para desenvolvimento do sistema de produção de bovinocultura de 

corte, realizou-se, nesta pesquisa, estudo de viabilidade produtiva e econômica para quatro 

sistemas produtivos simulados. Partiu-se da premissa da existência apenas da terra nua, 

necessitando investir em infraestruturas básicas como cercas, currais, casas, depósitos, 

cochos, reservatório de água, bebedouros, estrutura de confinamento, 

máquinas/equipamentos e formação/manutenção de pastagens, além da aquisição de 

rebanho. Para o primeiro sistema, foi considerado os índices zootécnicos, com base na 

média utilizada para a BHRV, estimada de acordo com dados disponibilizados pelo IBGE. 

Para os demais sistemas, os níveis de tecnificação foram sendo elevados. Foi considerado, 

também, que os sistemas estavam submetidos às mesmas condições naturais de solo, relevo 
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e clima, típicas do Cerrado. Os indicadores produtivos e econômicos obtidos foram 

apresentados no capítulo relativo aos resultados e discussão. De acordo com as 

condicionantes naturais, os custos de produção podem variar, exigindo estratégias 

tecnológicas e manejos diferenciados, inclusive para preservação dos recursos naturais 

produtivos e não produtivos.  

  

2. 5 Pecuária e condicionantes naturais 

Para compreender a atividade pecuária, é necessário perceber como a mesma se relaciona 

com as condições naturais nas quais está inserida. Os fatores naturais não são 

determinantes, pois podem ser relativizados com o uso de tecnologia. Porém, apresentam 

impactos significativos, uma vez que implicam em maiores ou menores custos de produção 

(SANTOS; SALCEDO; GALVÃO, 2008). 

Os solos, de acordo com sua capacidade de uso, considerando as condições edafoclimáticas 

e relevo, podem ser indicados para uso agrícola, pecuária e preservação ambiental, 

requerendo maior ou menor prática de conservação. Os principais fatores que condicionam 

o uso do solo são fertilidade, capacidade de retenção de água, presença de oxigênio, 

suscetibilidade à erosão e impedimentos à mecanização.  

De forma geral, fertilidade é influenciada pelas características do relevo, dos solos, que 

dependem do tipo de rocha, seu material de origem, do tempo, do clima e do 

intemperismo.  O controle da fertilidade se tornou possível por meio do desenvolvimento 

tecnológico, com necessidade de inversão de capital para alcançar as condições desejadas, 

principalmente a partir de pesquisas agropecuárias desenvolvidas pela Embrapa, no início 

da década de setenta (MARTHA JÚNIOR; VILELA, 2002). O uso de fertilizantes 

sintéticos reduziu a dependência da fertilidade natural do solo, no entanto, o controle das 

condições de relevo ainda não apresenta viabilidade técnica-econômica que a justifique.   

A observância quanto à aptidão dos solos e as melhores práticas de manejos 

conservacionistas são importantes, pois promovem a sustentabilidade desse recurso natural 

que tem interação com o aquecimento global e escassez de água, de alimentos, de energia, 

que impactam a sustentabilidade da humanidade (HOWDEN, 2007; VILELA et al., 2008). 

Relevo mais ondulado, com maiores taxas de declividade são suscetíveis à erosão hídrica, 

afetando a redistribuição de águas e direcionando (das encostas para as áreas de cota mais 

baixa) os sedimentos e nutrientes, tornando as várzeas mais férteis, influenciando o tipo de 
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uso do solo e exigindo práticas conservacionistas (SANTOS; SALCEDO; GALVÃO, 

2008; LEPSCH, 2010).  Portanto, áreas mais planas tendem a ser direcionadas para uso 

agrícola, também por serem mais passíveis de uso de máquinas e implementos, para 

preparação do solo e colheita, enquanto que as áreas com declividades mais acentuadas são 

destinadas à pecuária, reflorestamento e preservação ambiental. 

A pluviosidade e incidência solar também são fatores importantes para a produção 

agropecuária, e no caso do Cerrado duas estações são bem definidas: chuva e seca, que 

pode se prolongar por até seis meses. O potencial produtivo agrícola é viabilizado com 

oitenta por cento da chuva concentrada no período de novembro a abril, com precipitação 

variando entre 1000-2000 mm anuais. O clima Tropical Sazonal, com inverno seco 

predomina variação de temperaturas de 25º C no inverno e até 45º C na primavera 

(SANTOS, 2010). A variedade de solos, o clima, regime de fogo, drenagem, relevo, 

fertilidade e antropização promovem uma diversidade de tipos de vegetação, com 

característica mais fechada, de onde originou o termo Cerrado, de origem espanhola.  

As áreas destinadas à produção de bovinos, na maior parte, estão em consonância com a 

classificação da capacidade de uso do solo, que destina à pecuária as terras impróprias para 

cultivos intensivos, mas ainda possíveis de serem adaptadas para pastagens, observadas as 

limitações de uso e riscos de degradação, que podem exigir práticas conservacionistas e 

complementares para melhoramento do solo (LEPSCH, 2010).  

Os preços mais competitivos dos produtos agrícolas, inclusive estimulado pela produção de 

biocombustíveis, e o crescimento populacional pressionam a produção de bovinos para 

terras mais remotas e baratas, com menor potencial produtivo e com menor infraestrutura 

instalada (FAO, 2009).  Em geral, em regiões de fronteira, os sistemas produtivos de 

bovinos são desenvolvidos com baixo nível tecnológico, ocupando terras com aptidão tanto 

para agricultura como para pecuária. À medida que a demanda por terras agrícolas aumenta 

e as condições de infraestrutura melhoram, a pecuária, desenvolvida em solos com aptidão 

para uso agrícola, vai sendo pressionada para áreas especificamente a ela destinadas ou 

para novas regiões de fronteiras (MARGULIS, 2003; MACEDO et al., 2012; LAPOLA et 

al., 2013). Em regiões de fronteira consolidada e com terras valorizadas, os sistemas 

produtivos de bovinos, com baixa produtividade, em solos com aptidão para uso agrícola, 

em geral são mantidos com a finalidade de reserva de valor e especulação imobiliária. 

Assim, a pecuária se desenvolve em solos conforme sua aptidão, principalmente em 
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regiões mais desenvolvidas, sendo utilizada como primeira atividade econômica no 

processo de ocupação, além das demais finalidades.  

No período de 1975 a 2003, a produção de bovinos no Cerrado foi realizada em áreas não 

prioritárias para a agricultura, ocupando inclusive áreas agricultáveis em estado de 

degradação (DINIZ, 2006). Produção bovina realizada em áreas com recursos naturais 

mais adequados possibilita custo operacional menor, oportunizando maior lucro ou preços 

mais competitivos. Produção bovina em condições naturais menos favoráveis requer maior 

inversão de capital, elevando o custo de produção com tecnologias e manejos, inclusive 

com vista à minimização de perda da capacidade produtiva das pastagens.  

 

2.6 Problemas ambientais decorrentes da produção de bovinos  

De acordo com a FAO (2009), vinte por cento das pastagens do planeta encontram-se 

degradadas, identificando como principal causa a alta taxa de lotação de animal por 

hectare, sem adequada capacidade de suporte das pastagens, comprometendo a recuperação 

da planta e intensificando a carga animal por área, conduzindo a maior densidade do solo. 

Em regiões de clima seco, caso do cerrado, alerta que o gestor da atividade deve monitorar 

a quantidade animal/categoria no pasto, ajustando-a continuamente às condições das 

pastagens. 

Entre as principais fontes de proteína animal (aves, suínos e bovinos), a produção de 

bovinos é responsável pela maior demanda por terra e água, o que conduz ao 

desmatamento (perda de biodiversidade) para incorporação de novas áreas aos sistemas de 

produção a pasto. O manejo inadequado de solo-planta-animal conduz à degradação das 

pastagens, promovendo processos erosivos, assoreamento dos cursos d’água, além de 

contaminá-los pelo uso de medicamentos e agrotóxicos. Entre os três tipos de pecuária, os 

bovinos se destacam como maior emissor de gases de efeito estufa, principalmente o 

metano, que representa 69% do total dos gases emitidos por esses animais, em função da 

fermentação entérica (CARO et al., 2017; MCGREGOR; HOUSTON, 2017; REGINATO 

et al., 2010; VRIES; BOER, 2010). 

A demanda crescente por produtos derivados dos bovinos (carne, leite, etc.) e o 

crescimento das cadeias produtivas, impulsionado pela agroindústria, estimulam a busca de 

soluções para mitigar os problemas ambientais, utilizando a ciência e tecnologia para 

produção mais eficiente de bovinos para abate e leite em sistemas intensificados. A 
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expectativa de que sistemas de produção de bovinos mais intensificados (confinamento) 

reduz a pressão por desmatamento de ecossistemas está sendo relativizada, tendo em vista 

a demanda de grãos para alimentá-los e o aumento do consumo de água (MERRY; 

SOARES-FILHO, 2017). 

Preocupações éticas e socioculturais têm estimulado mudança de comportamento do 

consumidor, como adaptação à carne artificial à base de soja (tofu e tempeh), leites e 

queijos, também à base de plantas. O consumo consciente de carne bovina, com dieta 

baseada em reduzidas quantidades, ou dieta vegetariana e mesmo o veganismo, movimento 

mais radical de abandono do consumo de produtos de origem animal, são tendências que 

visam diminuir a pressão da demanda por produtos bovinos sobre o meio ambiente 

(MCGREGOR; HOUSTON, 2017).  

A produção de bovinos a pasto, em detrimento à produção em confinamento, segue a 

diretriz ética, defendida principalmente pela comunidade europeia e Estados Unidos, de 

que o animal criado para alimentação humana tenha direito à vida animal com bem-estar 

até o abate. No entanto, há um conflito ainda por ser resolvido, pois animais criados de 

forma extensiva demandam maior quantidade de terra, água e alimentos, pois tem ciclos de 

vida mais longos, o que resulta em baixa maciez da carne, atributo de qualidade desejada 

pelo consumidor.  Enquanto animais criados em sistemas intensivos chegam mais 

rapidamente às condições adequadas de abate, poupando recursos naturais, ofertando carne 

com melhor qualidade, quanto ao atributo de maciez.  

Na Europa, Austrália e Estados Unidos predominam os sistemas intensificados na forma de 

confinamento dos animais. Enquanto no Brasil, a intensificação ocorre em maior 

frequência com suplementação a pasto, principalmente no período de seca, no caso de 

produção de bovinos na região do Cerrado. O confinamento, quando utilizado, ocorre 

principalmente nos últimos três meses anteriores ao abate. Assim, com dieta à base de 

pastejo e com segundo maior rebanho no ranking mundial, o país adquiriu passivo 

ambiental ao longo das últimas décadas, principalmente pelo desmatamento e pela 

degradação das pastagens (DIAS FILHO, 2014). A degradação de pastagens é um 

problema ambiental de abrangência local e global, com estimativa de 60% das pastagens 

em estado de degradação nas regiões mais áridas do planeta (FAO, 2009), sendo que na 

região Centro-Oeste do país essa estimativa alcança o patamar de 80% (PERON; 

EVANGELISTA, 2004). O estudo da degradação de pastagens no país possibilita 

encontrar manejos e mecanismo de desenvolvimento limpo, para eficiência e 
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sustentabilidade produtiva e ambiental. Ressalta-se que a recuperação de pastagens 

degradadas minimiza a pressão sobre desmatamento de novas áreas.   

No entanto, o conceito de degradação de pastagens envolve condições amplas, complexas e 

subjetivas, que em uma avaliação mais ampla pode ser estruturada em dois grandes grupos. 

De acordo com Dias-Filho (2014), pode-se conceituar degradação de pastagem em 

degradação agrícola e degradação biológica. A degradação agrícola ocorre quando 

aumenta a presença de plantas invasoras na pastagem, reduzindo sua capacidade de 

suporte. A degradação biológica é caracterizada pela perda da capacidade do solo em 

sustentar a produção vegetal, sendo necessária a renovação por capim menos exigente em 

fertilidade do solo, enquanto que a degradação agrícola é apresentada pela presença de solo 

exposto.  O próprio autor reconhece que as diversas condições edafoclimáticas do país 

dificultam a obtenção de uma metodologia uniforme para construir indicadores de 

degradação de pastagem. Sugere, ainda, que a estimativa percentual obtida pela avaliação 

em campo da presença de plantas invasoras e de solo exposto seriam estimativas 

secundárias, sendo a capacidade de suporte da pastagem o principal indicador.  

Dias-Filho (2011) propõe a classificação do nível de degradação em 4 estágio, 

considerando indicadores de queda de produtividade da pastagem, com base em 

observação no campo de parâmetros que compõem a dimensão de degradação agrícola e a 

dimensão de degradação biológica, conforme Tabela 02. 

Tabela 02 – Estágios de degradação conforme parâmetros observados, queda da 

capacidade de suporte (QCS) e nível de degradação. 

Estágio Parâmetros observados QCS (%) Nível 

1 Vigor e solo descoberto até 20 Leve 

2 Est.1+ plantas invasoras 21 - 50 Moderado 

3 Est.2 + morte das forrageiras 51 - 80 Forte 

4 Solo descoberto + erosão  > 80 Muito Forte 

Fonte: Dias-Filho (2011). 

  O autor sintetiza esses quatro estágios, considerando sua evolução em: pastagens em 

degradação (estágio 1 e 2) e pastagens degradadas (estágio 3 e 4). Pastagens no estágio 3 

se classificam como degradação agrícola e no estágio 4 como degradação biológica. A 

importância do mapeamento da degradação da pastagem em seus diversos estágios 

possibilita a definição de prioridades e ações por parte do produtor e de políticas públicas 

nas dimensões produtivas, econômicas e ambientais.  
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 Para Macedo e Araújo (2012) a degradação de pastagens constitui-se em processo 

contínuo da redução de produtividade e perda da capacidade de recuperação natural das 

pastagens para manter sua capacidade de suporte original, não conseguindo competir com 

as presenças de invasoras, suscetível às pragas, e em sua fase mais avançada pode ocorrer 

solo exposto e processos erosivos. Assim, sugerem a evolução da degradação das 

pastagens em etapas representando uma escada, em que no topo encontra-se a fase de 

manutenção da pastagem - ocorre perda natural de vigor e produtividade da planta em 

função natural de sua produção, exigindo reposição de nitrogênio (N), fósforo (P), etc. A 

fase intermediária é representada pela degradação da pastagem, ocorrendo perda de 

produtividade e qualidade; presença de invasora, pragas, doenças, na respectiva ordem, 

agravando a intensidade da degradação à medida que aproxima da base. A degradação do 

solo é representada pela ocorrência de compactação e erosão do solo, se situa nos últimos 

degraus da base da escada, nessa ordem.  

A compactação do solo, gerada pelo aumento de carga animal por área, ocorre 

principalmente quando o pastejo é intenso e conjugado com manejos inadequados de solo-

planta-animal. Pode ser observado em etapas progressivas, inicialmente pelo excessivo 

desfolhamento da pastagem, que conduz à redução da cobertura vegetal, e por 

consequência à exposição do solo (CONTE et al.,2007; DIAS JÚNIOR; PIERCE, 1996). 

Esse processo possibilita a perda de água por evaporação; aumento da densidade e da 

resistência mecânica do solo, por consequência reduz a aeração do solo e a percolação das 

águas pluviais. Quando o escoamento das águas superficiais se torna mais intenso acelera o 

processo de transporte de solo e nutrientes, provocando assoreamento dos cursos d’água e 

menor fertilidade. Assim, a germinação e crescimento das plantas são afetados 

negativamente, pela dificuldade de desenvolvimento das raízes, elevando a suscetibilidade 

de processos erosivos e de perda de solo (ALVES et al., 2017; BEUTLER; CENTURION, 

2004; REDIN et al., 2017).  

Para Peron e Evangelista (2004) a degradação de pastagens compromete a sustentabilidade 

da pecuária bovina no país, pois reduz a produtividade na produção de carne e de leite, 

além da reduzir o valor das terras. A implantação de pastagens com o adequado preparo do 

solo, escolha da espécie de forrageira adequada às condições edafoclimáticas do local, o 

uso de sementes de qualidade e na quantidade correta são fundamentais para a 

sustentabilidade produtiva e ambiental. No entanto, após a implantação é necessário, na 

fase de manutenção das pastagens, o uso de fertilizantes para reposição dos nutrientes do 
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solo (principalmente nitrogênio, fósforo e potássio – NPK), que tendem à redução com o 

decorrer dos anos de produção, principalmente em solos do Cerrado, pelas suas 

características naturais. Além de ações de combate às plantas invasoras que concorrem 

com as forrageiras por nutrientes, espaço físico, luz, umidade e ainda podem comprometer 

a saúde animal. O combate pode ser realizado por meio manual, mecânico e químico. O 

controle de pragas (formiga, cigarrinha, cupim, lagarta e outras) pode ser realizado por 

meio químico (inseticidas e formicidas) e biológico, pois comprometem a produtividade 

das pastagens, conduzindo à degradação.  

O uso adequado de fertilizante, sob os aspectos agronômico e econômico requer análise 

física e química do solo, para definir as doses a serem utilizadas na formação e manutenção 

de pastagens, bem como a análise bromatológica da planta para definir a dieta ajustada à 

fase animal e finalidade do rebanho. Portanto, constituem-se em níveis tecnológicos que 

auxiliam na maximização dos resultados esperados com a nutrição a pasto, bem como nas 

condições de manutenção de cobertura vegetal do solo, protegendo contra danos 

ambientais (MEDEIROS; GOMES; BUNGENSTAB, 2015).    

Macedo e Araújo (2012) destacam como causas principais de degradação das pastagens: 

espécie de forrageira inadequada ao local; formação de pastagens com problemas 

estruturais como ausência ou uso inadequado de práticas conservacionistas, de preparação 

do solo, de correção e adubação; manejo inadequado do animal, com excesso de lotação; 

sistemas inadequados de manejos; ocorrência de praga, doenças e plantas invasoras; entre 

outras. 

A revisão de literatura possibilita observar um consenso de que as etapas/estágios/fases de 

degradação do pasto nem sempre são lineares, dependem das condições naturais de clima, 

relevo e solo, mas principalmente são afetadas por manejos planta/animal. E que o 

processo de degradação é percebido de forma evolutiva pela presença de invasoras, pragas, 

doenças, solo exposto que gera compactação mais acelerada, e processos erosivos (DIAS-

FILHO, 2014; MACEDO; ARAÚJO, 2012; PERON; EVANGELISTA, 2004; VIEIRA; 

FERREIRA; GUIMARÃES, 2014). 

A formação, manutenção e recuperação de pastagem no Cerrado historicamente exigem 

investimentos elevados, oriundos de recursos próprios e/ou de terceiros.  A política de 

crédito rural historicamente contribuiu para a produção regional da pecuária bovina no país 

e seus níveis de intensificação tecnológica, resultando em aumento de produtividade; e 
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para a estruturação da agroindústria, inclusive na sua atual fase de concentração de 

mercado.  

 

2.7 Pecuária como negócio: cadeia produtiva e financiamento  

O crédito rural utilizado como instrumento de financiamento do desenvolvimento do 

agronegócio foi segmentado por atividade agrícola e pecuária, e por finalidade: i) aquisição 

de bens duráveis e inovação tecnológica (investimentos); ii) pagamento de despesas 

inerentes aos insumos do ciclo produtivo atual (custeios); e iii) adoção de  mecanismos de 

estocagem e proteção de preço (comercialização).  

O planejamento governamental para o setor agropecuário é materializado desde a década 

de sessenta, principalmente por meio dos planos anuais de safras, que tem por objetivo 

orientar o produtor sobre os mecanismos de financiamento da produção, para que possam 

tomar decisões sobre investimentos, custeio e comercialização, com utilização de crédito 

de terceiros.  

A modernização tecnológica do setor agropecuário no Centro-Oeste foi fortemente 

estimulada a partir da década de 1970, por programas como o PRODOESTE – Programa 

de Desenvolvimento do Centro-Oeste, POLOCENTRO – Programa de Desenvolvimento 

dos Cerrados, o PRODECER (I, II e III) – Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o 

Desenvolvimento do Cerrado e o PROFIR – Programa de Financiamento de Irrigação, já 

em 1982.  

A disponibilização de crédito rural evoluiu de forma crescente até 1979 (Figura 02), porém 

a partir de 1980 houve redução da participação de recursos públicos no financiamento da 

produção agropecuária, em função do esgotamento do modelo de financiamento 

(subsidiado às taxas de juros negativas com liberação de expressivos volumes de recursos); 

do elevado nível de endividamento público e da persistente crise econômica em que o país 

mergulhou.  
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Figura 02 – Crédito Rural contratado no Brasil (1969 a 2012) – em mil R$ - valores 

constantes, deflacionados pelo IGP-DI anual.  

Fonte: BACEN (2016) 

A política de crédito rural no Brasil é afetada pela inflação, taxa de juro, PIB e influências 

políticas, no cenário nacional e internacional (MELO; MARINHO; SILVA, 2011). Assim, 

o volume anual de recursos públicos destinados para crédito rural depende do desempenho 

da economia, mas também da ênfase política para o setor.  

Os principais agentes financeiros ofertantes do crédito rural no país são Banco do Brasil, o 

Banco do Nordeste e o BNDES, mesmo com a inserção de outros mecanismos de 

financiamento. O BNDES historicamente fomenta a modernização da agroindústria e suas 

operações com os produtores rurais estão em expansão (DELGADO & LEITE, 2011).  

De acordo com o Anuário Estatístico de Crédito Rural (BACEN, 2012), a pecuária está 

financiada principalmente por meio dos Recursos Obrigatórios (33,8% do total de crédito 

rural), Poupança Rural (31,5%), Fundos Constitucionais (14%), BNDES/Finame (6,5%) e 

Recursos Livres (5,3%). 

O BNDES além de sua linha de financiamento FINAME Agrícola, atua também com 

diversos programas com destaque para o Moderagro, Moderfrota e ABC, que juntos tem 

por finalidade a aquisição e modernização dos estoques de capitais (instalações, animais, 

máquinas e equipamentos), com vista ao aumento de produtividade do setor agropecuário, 

com sustentabilidade ambiental, apoiando os diversos elos da cadeia produtiva: produção, 

beneficiamento, industrialização, armazenamento.  

O Programa ABC, tem por finalidade estimular investimentos em agricultura de baixo 

carbono, por meio de financiamentos em seis linhas (ABC Floresta; ABC Integração; ABC 

Orgânico; ABC Plantio Direto; ABC Recuperação e ABC Trat. de Dejetos). Embora tenha 
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ocorrido redução no total investido na safra de 2013/2014 (Tabela 03), em relação à 

anterior, houve intensificação dos investimentos em recuperação de pastagens na região 

Centro-Oeste de 54,5% em relação ao total da safra 2013/2014, enquanto que o Nordeste e 

Sul apresentaram crescimentos significativos entre os dois períodos. A região Sudeste 

reduziu investimentos em recuperação de pastagens remanejando maiores investimentos 

para Plantio Direto e Integração na safra 2013/2014. Do total investido nas seis linhas de 

financiamento do Programa ABC, recuperação de pastagens absorveu maior proporção de 

recursos (54% em 2012/2013 e 70% em 2013/2014), com operações contratadas em todas 

as regiões do país.  

Tabela 03 – Investimentos realizados em Recuperação de Pastagens - Programa ABC  

(R$mil). 

Região 2012/2013 2013/2014 Cresc. (%) 

Centro-Oeste 79.373 76.426 -3,7 

Norte 19.647 800 -95,9 

Nordeste 2.007 25.599 1.175,5 

Sul 16.241 26.448 62,8 

Sudeste 48.111 10.853 -77,4 

Total 165.379 140.126 -15,3 

Fonte: Gurgel e Costa, 2014. 

  
No Centro-Oeste prevaleceram investimentos em Recuperação de Pastagens (82,8% e 

94,6% nas safras 2012/2013 e 2013/2014, respectivamente) e em Plantio Direto (11% safra 

2012/2013 e 4% na safra de 2013/2014). Gurguel e Costa (2014) explicita a dificuldade de 

avaliar a efetiva recuperação de pastagens, por meio dos contratos realizados, tendo em 

vista a ausência monitoramento da aplicação dos recursos. 

A disponibilidade de crédito rural pecuário influenciou a evolução do rebanho, 

principalmente nas regiões Norte e Centro-Oeste, com destaque a partir da década 90 

(SILVA NETO; BACHA; BACCHI, 2011).  O financiamento da pecuária (produção de 

bovinos e agroindústria), mesmo considerando sua irregularidade no volume de recursos 

ofertados e condições contratuais, foram imprescindíveis para estruturação da cadeia 

produtiva de carne bovina no país. 

A articulação entre os agentes da cadeia produtiva da carne (indústria de insumos – 

produtores rurais – agroindústria – mercado) condicionada aos ambientes organizacional, 

social e institucional, se eleva quando a cooperação entre eles é ativa, por acreditarem que 

o esforço conjunto conduz a melhor resultados individuais ou coletivos.  
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A visão sistêmica ampliada e as diversas interações entre seus agentes tornam o segmento 

mais competitivo, quando existe uma coordenação efetivamente exercida, fortalecendo a 

confiança entre os agentes e promovendo essa cooperação. No entanto, a cadeia produtiva 

de carne bovina apresenta baixa coordenação, principalmente quando comparada com as 

de suínos, frango, soja e fumo (SAAB; NEVES; CLAUDIO, 2009; SCHLESINGER, 

2010). 

Os frigoríficos de bovinos exercem poder de mercado na relação com o pecuarista, em 

função da pulverização dos produtores, da baixa coordenação desse elo da cadeia e pela 

presença reduzida de agroindústrias nas regiões, com alguns frigoríficos com liderança 

nacional e os demais os acompanhando.  

O processo de aquisições nacionais e internacionais, conduzido pelos frigoríficos de 

bovinos líderes de mercado, em alguns casos com apoio do BNDES
2
, eleva a concentração 

de agroindústria no mercado de carnes, como foi o caso da incorporação do Frigorífico 

Bertin
3
, um dos maiores do país e das aquisições das empresas americanas Swift Foods e 

Pilgrim’s, pelo grupo JBS em 2009, assegurando-lhe a posição líder no mercado nacional e 

internacional de maior produtor de proteína animal (SCHLESINGER, 2010).   

Os conflitos dentro do segmento da agroindústria se fortalecem à medida em que ocorre a 

concentração de frigoríficos, inclusive pela prática de dumping, redução do preço vigente 

no mercado com intenção de eliminar concorrentes, por parte do frigorífico líder. Essa 

prática é fomentada, inclusive, pelas vantagens concedidas pelo poder público (isenções e 

renúncias fiscais) para atrair planta produtora de grande porte para a região, dinamizando a 

economia e o mercado de trabalho local.  A Associação Brasileira de Frigoríficos – 

ABRAFRIGO (2016) alerta que essa política pública tem contribuído para a concentração 

do setor, inclusive pelos financiamentos concedidos pelo BNDES, que fez opção de 

fomento à agroindústria de grande porte. 

                                                           
2 Os maiores contratos realizados entre o BNDES e a agroindústria em 2008 foram estabelecidos com o 

Grupo Bertin (R$2,5 bilhões), JBS (R$1,1 bilhão) e Marfrig (R$700 milhões) com a finalidade de viabilizar a 

internacionalização de suas plantas, assegurando participação do BNDES no capital desses grupos 

(SCHLESINGER, 2010). 
3
 Em 2008, um ano antes da aquisição do Grupo Bertin pelo JBS, o primeiro frigorífico abateu 2,57 milhões 

de cabeça, o JBS 3,06 e o Marfrig 2,48, respondendo respectivamente pelas exportações na ordem 1.076,6 

milhões de dólares, 1.119,8 e 286,4.  A partir dessa aquisição outras foram realizadas pelo JBS, 

permanecendo no seu plano atual de metas continuidade no processo de aquisições (SCHLESINGER, 2010). 
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Esses líderes (Grupos JBS, Minerva e Marfrig) são exportadores internacionais, inclusive 

com plataforma de produção no exterior, se fortalecendo pela assimetria de informações, 

pois, como estão instalados em diversas regiões do Brasil e, também, em outros países têm 

informações mais precisas sobre oferta de animais e demanda de carne, tanto no mercado 

interno como externo (URSO, 2007). Merry e Soares-Filho (2017) alertam que a alta 

concentração de empresas agroindustriais lhes confere influência política e poder de 

mercado, viabilizando soluções que maximizam o lucro em detrimento de práticas 

socioambientais de baixa sustentabilidade. 

No entanto, as grandes redes de supermercado apresentam poder de barganha com os 

frigoríficos, por serem os principais canais de distribuição, absorvendo as reduções de 

preço pela compra em grande escala, porém os aumentos de preços do atacado são 

repassados ao consumidor final (SCHLESINGER, 2010; MERRY; SOARES-FILHO, 

2017). 

Essa concentração de agroindústrias, em contexto de assimetria de informações, conduz à 

estrutura de mercado com características de oligopsônio, por constituir-se com poucos 

compradores (frigoríficos) e muitos ofertantes (produtor), alinhando preços baixos de 

aquisição de bovinos e reduzindo a margem de lucro do produtor. Em relação à 

comercialização da carne, estabelecem poder de oligopólio, com poucos vendedores 

(frigoríficos) e muitos compradores (atacado e varejo).  

Quanto mais articulados entre si estiverem os frigoríficos de grande porte, maior o poder 

de mercado e preservação de sua margem de lucro. Moita & Golon (2010) aferiram poder 

de mercado no estado de São Paulo, na relação entre os frigoríficos e produtores de 

bovinos, ocorrendo evidências de práticas anticompetitivas nesse setor.  

No entanto, a carne bovina sofre concorrência forte com as carnes de frango, suína e peixe, 

por serem facilmente substituídas pelo consumidor, quando da sua elevação de preço. A 

demanda elástica (inerente à carne bovina) amplia o poder de negociação do atacado e 

varejo com a agroindústria, além do processo de concentração de grandes redes de 

supermercado (Grupo Pão de Açúcar, Carrefour e Walmart, e outros).  

Os frigoríficos identificam a baixa qualidade da carne como um dos problemas da cadeia 

produtiva em desenvolver novos nichos de mercado, ofertando produto com maior valor 

agregado, no entanto o produtor não se sente estimulado a produzir carcaça com melhor 

qualidade se não houve precificação diferenciada, que compensem os custos mais elevados 
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com sistemas mais intensificados, que possibilitam o animal alcançar peso de abate mais 

jovem (FERREIRA; PÁDULA, 2002). O Frigorífico Bertin estava trabalhando com 

pagamento de bonificação ao produtor por escala e fidelidade, quando da ocorrência de sua 

incorporação com o Grupo JBS (SCHLESINGER, 2010). 

A baixa confiança entre os agentes da cadeia e o poder crescente do varejo, fomenta o 

comportamento oportunista nas relações entre os diversos elos. Os frigoríficos poderiam 

assumir o papel de coordenação de cadeia, sugerindo parâmetros de qualidade e melhor 

precificação da arroba do boi, aumentando o seu poder de barganha com as redes de 

supermercado para vender produtos diferenciados, superando o caráter de commodity atual 

da carne (FERREIRA; PÁDULA, 2002; FERREIRA; BARCELLOS, 2006).  

A pouca confiança do produtor em relação à indústria e dessa em relação aos canais de 

distribuição poderiam ser minimizados por contratos entre os elos ou em alguns casos com 

a verticalização, como ocorre em alguns casos da cadeia produtiva de frango.  

Essa verticalização na cadeia de bovinos ainda é tímida e vem ocorrendo nos casos de 

integração lavoura-pecuária ou lavoura-pecuária-floresta; com o aumento de frigoríficos 

terminando bois em confinamento e grandes redes de supermercado produzindo bois. No 

caso de produção bovina por parte de frigoríficos4 e redes de supermercados reflete a 

estratégia de geração de estoques, diminuindo a dependência do fornecimento de matéria-

prima e ampliando as condições de negociação de preço ou atendendo nichos específicos 

de mercado. Caso da marca ―Casa da Carne Angus‖, lançada em julho de 2016, pelo 

Walmart, com qualidade elevada para atender público alvo diferenciado. 

Outra estratégia desenvolvida pelos canais de distribuição do Sudeste é a realização de 

contrato firmado direto com o produtor, estabelecendo programas de orientações técnicas 

de produção, manejo e processamento, para atender características específicas de demanda 

como é o caso dos programas ―Montana Premium Beef‖, do Grupo Pão de Açúcar, 

Carrefour e da Associação Brasileira de Angus em parceria com alguns frigoríficos.    

Além da questão de credibilidade, outro aspecto que os produtores reclamam está 

relacionado à base de pagamento. Os produtores estão refém do conceito negocial 

estabelecido pelos frigoríficos, com base no peso de carcaça, pois a agroindústria processa 

e comercializa todas as demais partes do boi, ampliando sua margem de lucro. O 

                                                           
4
 A JBS, em 2016 opera sete confinamentos com capacidade para 196 mil bovinos, além atuar com biodiesel, 

colágeno, embalagens metálicas, envoltórios, gestão de resíduos, higiene, limpeza e transportadora 

(www.jbs.com.br). 
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rendimento médio de carcaça varia entre 50% a 55% do peso vivo do animal, preparado 

para o abate, exemplificando a magnitude dos ganhos da agroindústria (SCHLESINGER, 

2010). 

Barreiras impostas por importantes países à importação da carne bovina brasileira 

estimulou a estratégia de internacionalização de frigoríficos, com destaque para o Grupo 

JBS, a partir de 2006, com plataforma de produção em diversos países, em quase todos os 

continentes, com mais de cinquenta por cento de suas vendas realizadas por exportações 

oriundas de suas plantas processadoras instaladas nos E.U.A. (TEIXEIRA; CARVALHO; 

FELDMANN, 2010).  Essa estratégia rendeu à empresa a posição no ranking mundial de 

primeira processadora de carne bovina, segunda de aves e terceira de carne suína, 

considerados no Brasil como produtos substitutos, sugerindo poder de monopólio ao Grupo 

JBS em produção de proteína animal.  

Os desafios dos frigoríficos internacionalizados também cresceram tanto na questão 

operacional, considerando as especificidades de legislação, de mercado e de cultura, 

quanto na redução da margem de lucro, exigindo maior capacidade de inovação, de 

qualidade percebida pelo consumidor e competitividade mais acirrada. 

A internacionalização viabilizou ganhos de escala, critério importante para 

comercialização de commodities, em setor de demanda com perspectivas de crescimento 

mundial por proteína animal, que conjugado com esforços de redução de custo médio 

(economia de escala), viabiliza preços competitivos.  No entanto, a inovação e 

diferenciação de processos e produtos constituem-se em estratégias de ampliação de 

mercado, posteriores a essa fase de inserção em novos mercados, por meio de preços 

competitivos. 

 A agroindústria tem produzido baixo estímulo à inovação em produção animal, o que 

poderia ocorrer junto aos produtores por meio da biotecnologia e melhoramento genético, 

ou dentro do frigorífico e canais de vendas, por meio de inovação em processamento, 

transporte e comercialização. 

A concentração ao longo da cadeia, em produção, processamento e comercialização 

conduz a pecuária ao cenário atual com processo de intensificação da produção, resultado 

dos esforços do governo e do próprio setor, para atender a crescente demanda por proteína 

animal, sem perder competitividade para carne suína e aves, ou para outros países 

exportadores.  
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2.8 Cenário recente da Pecuária Bovina  

A produção mundial de bovinos foi de 998,3 milhões de animais em 2016, com produção 

de 60,48 milhões de toneladas de carne, com concentração de 94,4% do rebanho, 

responsável por 81,2% do total de carne, segundo o Departamento de Agricultura dos 

Estados Unidos (USDA) (Tabela 04).  A Índia com rebanho composto por bovinos e 

bubalinos lidera o ranking, no entanto, por questões religiosas e culturais, apenas a carne 

de búfalo é comercializada. O Brasil se destaca na segunda posição, tanto em quantidade 

de animais quanto em produção de carne bovina, enquanto a eficiência produtiva dos 

E.U.A se destaca, com o quarto rebanho mundial, porém responsável pela maior produção 

de carne (18,8%) do planeta.  

 

Tabela 04 – Relação dos 10 maiores países em rebanho (milhões/animais) e produção de 

carne bovina (milhões/ton.) - 2016.  

País 
Rebanho 

(milhões/animais) 

Participação 

(%) 

Posição 

no 

ranking 

Produção de 

carne 

(milhões/ton.) 

Part.(%) 

Posição 

no 

ranking 

Índia (*) 303,35 30,4 1º 4,25 7,0 5º 

Brasil 226,03 22,6 2º 9,28 15,3 2º 

China 100,08 10,0 3º 6,9 11,4 4º 

E.U.A 93,5 9,4 4º 11,38 18,8 1º 

União Europeia 89,25 8,9 5º 7,85 13,0 3º 

Argentina 53,51 5,4 6º 2,6 4,3 6º 

Austrália 27,75 2,8 7º 2,07 3,4 7º 

Rússia 18,43 1,8 8º 1,34 2,2 11º 

México 16,5 1,7 9º 1,88 3,1 8º 

Turquia 14,01 1,4 10º 1,58 2,6 10º 

Mundo 998,3 100,0   60,48 100,0   

Fonte: USDA (2017).  (*) Rebanho indiano composto, também, por bubalinos. 

Os dez maiores exportadores de carne bovina em 2016 são responsáveis por 90,9% das 

exportações mundiais (Tabela 05), evidenciando a concentração mundial desse setor em 

produção de rebanho, carne e exportações. O Brasil e a Índia lideram o ranking das 

exportações. Os Estados Unidos com o 4º rebanho e maior produtor de carne bovina, 

apresenta-se como o quarto maior exportador, evidenciando a relevância do consumo 

interno.   
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Tabela 05 – Ranking dos 10 países maiores exportadores de carne bovina (2016).  

País Embarque (milhões/ton.) Participação (%) 
Posição no 

ranking 

Brasil 1,85 19,6 1º 

Índia (*) 1,85 19,6 2º 

Austrália 1,38 14,7 3º 

E.U.A 1,12 11,9 4º 

Nova Zelândia 0,58 6,1 5º 

Canadá 0,43 4,6 6º 

Paraguai 0,39 4,1 7º 

Uruguai 0,38 4,1 8º 

União Europeia 0,33 3,5 9º 

México 0,25 2,7 10º 

Fonte: USDA (2017).  (*) exportações da Índia, também, composta por carne de bubalinos, que competem 

com a carne bovina. 

 

Conforme ABIEC (2017), nesse primeiro semestre de 2017, as exportações de carne 

bovina apresentaram evolução positiva, sustentada principalmente pela alta do preço 

médio. Em junho foram exportadas 123.287 toneladas, maior volume desse semestre, com 

9% de crescimento em relação ao mês anterior e 11% em relação a junho/2016, sinalizando 

recuperação das exportações, após operação ―Carne Fraca‖.   

As vantagens comparativas que o Brasil possui em relação às condições naturais, 

possibilita produção com preços competitivos, aumento de produtividade em função de 

melhorias do padrão genético do rebanho e de manejos, além de nutrição mais adequada, 

elevando o peso médio de carcaça para 239,0 kg no primeiro trimestre de 2010 para 246,82 

no 3º trim./2017, representando crescimento de 3,27%. O efetivo de bovinos cresceu em 

4,14% desde 2010 até 2016, alcançando 218.225.177 animais. O crescimento do peso 

médio de carcaça reflete a melhoria tecnológica alcançada pela pecuária bovina no país, 

sendo maior para os machos (280,6 kg) do que para as fêmeas (201,15 kg), no primeiro 

trimestre de 2016. 

Conforme Tabela 06, os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás são 

responsáveis por 45,59% do abate nacional em 2016 e figuram entre os principais estados 

produtores, evidenciando a concentração espacial de produção e abate de bovinos, 

principalmente no bioma Cerrado. Nesses três primeiros estados estão instaladas 59,4% 

das plantas de produção de frigoríficos de bovinos do país, com abate e processamento 

supervisionado pelo Sistema de Inspeção Federal (SIF), com destaque para Mato Grosso 
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com 25 unidades, sendo que 72% dessas plantas são controladas pelo Grupo JBS (ABIEC, 

2017; IBGE, 2017).  

Tabela 06 – Número de Bovinos abatidos no Brasil, 2016.  

Estado Bovinos abatidos Partic.% Ranking 

Mato Grosso 4.697.002 19,32 1º 

Mato Grosso do Sul 3.631.911 14,94 2º 

Goiás 2.754.625 11,33 3º 

Rondônia 2.700.835 11,11 4º 

São Paulo 2.407.250 9,90 5º 

Pará 2.191.497 9,01 6º 

Minas Gerais 1.857.934 7,64 7º 

Total Brasil 24.309.769 83,26 

 
Fonte: MAPA (2017). 

Em Goiás, as onze plantas estão concentradas em quatro grupos empresariais: JBS (que 

controla também a Mataboi) com quatro instaladas em Goiânia, Anápolis, Mozarlândia e 

Santa Fé de Goiás; Marfrig com quatro em Goianira, Mineiros, Rio Verde e Pirenópolis; 

Minerva com dois, em Goianésia e Palmeiras de Goiás. 

Minas Gerais, segundo maior produtor de bovinos 2016, destaca-se historicamente na 

primeira posição no ranking de produção de leite, razão pela qual no ranking de abate está 

na sétima posição (Tabela 06). São Paulo se destaca em 8ª posição no ranking de produção 

de bovinos e no 5º lugar em abate (2016) em função da logística privilegiada para atender 

região de grande demanda interna e expressivas exportações, o que possibilita referenciar 

preços para algumas regiões. Os estados de Minas Gerais com 26,34% da produção 

nacional, Rio Grande do Sul (14,01%) e o Paraná (11,85%) lideram o ranking de produção 

de leite em 2016 (IBGE, 2017). A liderança de Minas Gerais é bem distante dos demais 

estados, espelhando a especialização do rebanho desse estado, em relação aos demais, 

enquanto o segundo e terceiro lugar historicamente sofre alternância entre o Rio Grande do 

Sul e Paraná, evidenciando a destacada posição da região Sudeste e Sul em produção de 

leite. Os sistemas de produção de leite, em geral, comercializam para abate os descartes de 

matrizes e touros.  

A distribuição regional das plantas processadoras segue a logística de estados com maior 

número de bovinos, exceto São Paulo, tanto para minimização de custos com transporte de 

animais vivos em longa distância, quanto para preservação do bem-estar animal, 

maximizando o aproveitamento e qualidade da carcaça (MOLENTO, 2005).  
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Em resumo, Mato Grosso se destaca como primeiro produtor, maior número de plantas e 

de animais abatidos, em 2015/2016. O peso médio nacional de carcaça é de 

aproximadamente 244,2 kg/animal, no entanto ocorre variação significativa entre os 

estados, evidenciando as diferenças regionais de produção de bovinos de corte, por 

exemplo, o estado do Piauí com peso médio de carcaça de 172 kg/animal, enquanto São 

Paulo produz carcaça com 267 kg/animal em 2015 (IBGE, 2016).  

O crescimento da oferta de carne bovina, estimulado pelo aumento da demanda interna e 

externa, em conjunto com outras medidas técnicas e de política externa comercial, 

viabilizaram a expansão das exportações de carne in natura, carne processada, miúdos, 

tripas e carne salgadas, nas últimas décadas. Predomina no país as exportações de carne in 

natura com 82,9% do valor total comercializados, seguido por carnes processadas (9,0%) e 

os demais respondem por 8,1%, no entanto houve uma redução de 16%, no período de 

2016 em relação ao ano anterior (ABIEC, 2017).  

As exportações de carne ―fresca‖ cresceram em 224,8%, no período de 2000-2013. As 

exportações brasileiras de carne in natura apresentaram menor desempenho em 2015 em 

relação a 2014, parcialmente em virtude de questões sanitárias que mantiveram a China e a 

Arábia Saudita afastadas desse mercado e mesmo com o retorno desses dois países em 

2016, ainda houve desempenho negativo. Nesse período, Goiás sofreu redução de 7,1% em 

suas exportações de carne. Em 2016 o país exportou para diversos locais, no entanto, os 

cinco principais importadores de carne in natura brasileira são Hong Kong (181.292 ton.), 

China (164.754), Egito (164.903), Rússia (130.604) e Iran (96.170 ton.), que representam 

juntos em torno de 68,6% do total exportado (ABIEC, 2017).  

No período de janeiro a agosto de 2017, as exportações de carne bovina (em toneladas) 

apresentou crescimento de 35,9%. No entanto, no primeiro semestre, o impacto da 

―Operação Carne Fraca‖, anunciada em março pela polícia federal, provocou redução do 

volume exportado em abril de 18,43% em relação ao mês anterior.  A recuperação das 

exportações ocorreu a partir de junho de 2017, com crescimento de 1,1% em relação ao 

mesmo mês do ano anterior. O melhor resultado obtido em agosto representa aumento de 

34,2% em relação ao mesmo período no ano anterior (ABIEC, 2017). 

A demanda de proteína animal cresce à medida que o poder de compra do brasileiro se 

eleva, e a competitividade entre as cadeias de bovinos, suínos e aves se eleva, 

principalmente pela facilidade de substituição entre essas fontes de proteína. Conforme 
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estimativa da Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA, 2016) o crescimento da 

produção de bovinos, no período 2014-2015, foi o menor entres seus concorrentes mais 

próximos (bovina – 0,29%; frango – 1,96%; suína – 1,44%; e peixe – 2,70%).  

Os hábitos alimentares dos consumidores, no Brasil e no exterior, estão sendo 

influenciados por outros fatores além da renda, como falta de tempo para preparação de 

refeições, saúde, obesidade, questões ambientais e aumento da longevidade, favorecendo a 

expansão de outras fontes de proteína animal (CARVALHO; SILVA; NEGRI NETO, 

2016). 

No entanto o consumo per capita brasileiro de carne bovina cresceu 18,6% no período de 

1994 a 2010 (com 38 kg per capito/ano), alcançando o patamar de 38,6 kg por habitante 

em 2015, superando o nível de consumo dos E.U.A. (34,1 kg/hab./ano), e ficando em 

terceiro lugar no ranking mundial, liderado pela Austrália (88,3 kg/hab./ano) em primeiro 

lugar e em segundo pela Argentina (64,6 kg/hab./ano), nesse mesmo ano (ABIEC, 2017; 

SCHLESINGER, 2010). Ressalta-se que entre esses quatro maiores consumidores per 

capita, três estão situado nas Américas, concentrando parcela significativa da produção do 

rebanho mundial; no entanto, Schlesinger (2010) chama a atenção que o Brasil e a 

Argentina apresentam renda média baixa para elevados padrões de consumo.    

O mercado interno brasileiro absorve entorno de 75% da produção de carne in natura, 

reduzindo parcialmente a exposição do Brasil no comércio internacional, quando 

comparado com outras economias de tamanho próximo dos BRICS. Embora o país tenha 

ampliado relações comerciais com outros continentes, desde 2000, diversificando seus 

parceiros importadores, o crescimento da produção é significativamente absorvido pelo 

mercado interno (FAO, 2015).  

Assim, outros países concorrentes em exportações de carne vermelha, com crescimento da 

produção superior ao Brasil, passam ocupar maior participação no mercado internacional, 

em função do crescimento da produção brasileira não estar no nível internacionalmente 

demandado. 

De acordo com as projeções do MAPA (2014), considerando a atual estrutura de produção 

de bovinos, a oferta de carne bovina deverá crescer, até 2024, em torno de 23,3%, 

enquanto que as carnes suínas (35,1) e aves (34,7%) irão crescer mais aceleradamente, 

atendendo maior parcela da demanda interna e externa.  
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3 METODOLOGIA 

 

Essa pesquisa apresenta natureza explicativa quanto aos objetivos, por buscar a 

compreensão dos fatores biofísicos e socioeconômicos que condicionam a produção de 

bovinos na BHRV, utilizando-se de abordagem quantitativa, com procedimentos de 

pesquisa bibliográfica, para obtenção de dados secundários, e de campo para levantamento 

de dados primários (GERHARDT; SILVEIRA, 2009; SANTOS, 2015).  

A contextualização da bacia hidrográfica do Rio Vermelho foi realizada principalmente 

por meio de pesquisas desenvolvidas sobre essa unidade geográfica de estudo e dados 

disponibilizados pelo censo agropecuário de 2006. O estudo de viabilidade produtiva e 

econômica foi realizado mediante simulação de modelos produtivos de bovinos, em 

diferentes níveis tecnológicos, com base em indicadores econômicos, com métodos 

constantes no Apêndice I. 

A compreensão dos fatores biofísicos e socioeconômicos que condicionam a produção de 

bovinos foi obtida por meio de análise dos dados levantados com aplicação de formulário 

aos produtores ou gerentes dos estabelecimentos agropecuários, propiciando o 

levantamento do perfil socioeconômico, a caracterização do sistema de produção e 

manejos.  

As características do Cerrado são aqui apresentadas com a finalidade de evidenciar que a 

Bacia Hidrográfica do Rio Vermelho, totalmente inserida nesse bioma, é unidade 

representativa de suas condições biofísicas e especificidades gerais dos sistemas 

produtivos de bovinocultura. O bioma Cerrado está distribuído em diversos estados, com 

área estimada em dois milhões de quilômetros quadrados, equivalente a 23% do território 

brasileiro, sendo que sua maior área contínua ocorre principalmente no Centro-Oeste.   

Em virtude de sua extensão, variação climática, fatores geomorfológicos, evolução do 

relevo, diversos tipos solos, disponibilidade de água, profundidade do lençol freático, 

queimadas e fatores antrópicos, esse ecossitema apresenta, também, diversas fisionomias. 

A maior proporção de área contínua do bioma está localizada no Planalto Central do 

Brasil, com predomínio de relevo suave a levemente ondulado, resultando na 

preponderância dos Latossolos (46%), que são profundos, ricos em óxido de ferro e 

alumínio e muito pobre em bases, características que favorecem a influência das formigas 
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e cupins, além de serem pobres em nutrientes (LEPSCH, 2011; RESCK, 1992; RIBEIRO; 

WALTER, 1998). Predominam duas estações bem definidas com inverso seco (abril a 

setembro) e verão chuvoso (outubro a março). A ocorrência de relevos mais baixos (em 

torno de 300 m), a exemplo da baixada cuiabana (MT) e de mais altos (900 a 1600 m), 

como a chapada dos veadeiros (GO), promove variação de temperatura, que em média 

anual fica entre 22º a 27º C, podendo a máxima atingir em torno dos 40ºC e a inferior em 

torno de 18ºC (KLINK; MACHADO, 2005; RIBEIRO; WALTER, 1998).    

A vegetação do Cerrado apresenta fisionomias com formações florestais (mata ciliar, mata 

de galeria, cerradão e mata seca), savânicas (cerrado no sentido restrito, palmeiral e 

vereda) e campestres (campo sujo, campo rupestre e campo limpo). As savânicas 

representadas pela presença de árvores e arbustos distribuídos sobre estrato graminoso, 

sem a formação de dossel contínuo, como no caso de formações florestais. Enquanto 

campestre se refere ao predomínio de espécies herbáceas e alguns arbustivos, sem a 

presença de árvores (COUTINHO, 2002; RIBEIRO; WALTER, 1998). Predomina no 

Cerrado a produção de bovinos da raça nelore criados em sistema de pastejo, baseado no 

cultivo de capim Brachiária, que são adaptados às condições tropicais, em solos de baixa 

e média fertilidade (KLINK; MACHADO, 2005; ROSA, et al., 2001).  

3.1.Coleta de dados 

A coleta de dados foi realizada por meio de formulário (Apêndice II), estruturado em 

conformidade com as perguntas e hipóteses dessa pesquisa. No entanto, esse formulário, 

também contempla hipóteses de outras pesquisas que estão inseridas dentro de um Projeto 

Integrador (guarda chuva), em desenvolvimento pelo Laboratório de Processamento de 

Imagens e Geoprocessamento, com a finalidade de estudar pastagens no estado de Goiás 

(www.pastagem.org), envolvendo solo, forrageira, e gerenciamento de sistemas de 

produção, em diversos níveis de tecnificação. Esse Projeto Integrador, do qual essa 

pesquisa faz parte, encontra-se devidamente aprovado pelo Comitê de Ética, vinculado à 

Universidade Federal de Goiás (Apêndice XIX).  Assim, o formulário está, também, 

direcionado aos objetivos desse projeto guarda-chuva, sendo essa pesquisa um dos seus 

subprojetos.  

O formulário, instrumento de coleta de dados de campo, foi planejado considerando as 

orientações de literatura, inclusive com a realização de pré-teste, utilizando conhecimento 

prévio dos parâmetros de tecnificação e manejos obtidos com o estudo de viabilidade 

http://www.pastagem.org/
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produtiva e econômica (MARCONI; LAKATOS, 2015; SANTOS, 2015). O formulário foi 

estruturado considerando três dimensões básicas: 1) Perfil socioeconômico do gestor do 

estabelecimento agropecuário; 2) caracterização do sistema produtivo; e 3) caracterização 

de manejo de pasto e condições ambientais. E após versão preliminar, foi submetido à 

apreciação e contribuições de cinco profissionais da área, além das pesquisadoras 

envolvidas, e na fase de pré-teste aplicado em seis estabelecimentos agropecuários, com 

diferentes níveis de tecnificação e estrutura fundiária, produzindo gado de corte e leite. A 

validação com seis estabelecimentos foi julgada como satisfatória, pois, nas duas últimas 

aplicações já não houve nenhuma alteração no instrumento de coleta. 

Na fase de planejamento da pesquisa de campo foram selecionados aleatoriamente sessenta 

estabelecimentos agropecuários, unidade amostral dessa pesquisa, e aplicado o formulário, 

com preenchimento pelos próprios aplicadores. O tamanho da amostra foi orientado pelos 

objetivos das pesquisas, limitações de tempo e disponibilidade de recursos financeiros para 

realização do levantamento e tratamento dos dados de campo.  

Os seis aplicadores do formulário foram subdivididos em três duplas que foram a campo 

com as coordenadas, obtidas em conformidade com os critérios de amostragem. Em alguns 

casos não foi possível a aplicação do formulário de acordo com as coordenadas de origem, 

então se passou para estabelecimento agropecuário mais próximo da unidade inicialmente 

definida.  

Os custos com viagens, deslocamento até o estabelecimento agropecuário, hospedagem, 

alimentação, combustível, carro e motorista foram cobertos principalmente com recursos 

diretos oriundos da Universidade Federal de Goiás e da Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado de Goiás, e pelo apoio indireto da Fundação Gordon and Betty Moore 

foundation.  

3.2. Critério de amostragem  

A bacia hidrográfica do Rio Vermelho (BHRV), situada no Centro-Oeste do estado de 

Goiás, com área de aproximadamente 11 mil km
2
, foi compartimentalizada em três seções, 

considerando declividade e o perfil topográfico, em conformidade com os objetivos do 

Projeto Integrador sobre pastagem, em desenvolvimento pelo LAPIG/IESA/CIAMB, no 

qual essa pesquisa está inclusa como um subprojeto. 
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A declividade ao longo da bacia varia fortemente no sentido sul-norte com valores mais 

acentuados, expressando relevo mais movimentado, com suavização ao longo da bacia na 

direção norte (Figura 03).  

 

 

Figura 03 – Mapa de declividade por compartimentação, da BHRV GO, 2016.  

Os tipos de solos são mais diversificados na Alta bacia, principalmente em virtude da 

complexidade geológica, a qual reflete diretamente no relevo e tipos de solos (Figura 04). 
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Figura 04 – Mapa de solos por compartimentos, BHRV GO, 2016.  

 

Em função dessas distintas características de declividade e solos, nos sentido leste-oeste e 

norte-sul, (figuras 03 e 04), também, evidenciado pela literatura (CAVALCANTI; LOPES, 

PONTES, 2008; VEIGA et al., 2012; VIEIRA, 2013; SANTOS, 2014) optou-se por 

trabalhar com amostragem aleatória estratificada em compartimentos, com relevos mais 

homogêneos, com finalidade de assegurar que as amostras coletadas sejam representativas 

em relação à variabilidade de solo, uso econômico e respectivo manejo (MARCONI; 

LAKATOS, 2015). 

Para caracterização dos compartimentos da bacia e geração dos pontos de coletas, foram 

utilizadas imagens topográficas de alta resolução espacial (30 m) do SRTM – Shuttle 

Radar Topography Mission, e limites da bacia gerados por meio de imagens de satélite 

Rapideye (2012), com 5 m de resolução espacial.  

Utilizou-se conceituação de alta, média e baixa bacia, tendo como referência a metodologia 

aplicada por Machado e Lima (2011, p.8235), realizada com base no perfil topográfico, 

gerado a partir do canal principal de drenagem (Rio Vermelho), observado os pontos de 

quebra do relevo, em seguida foi gerado o mapa de declividade para a bacia, considerando 
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as áreas com declividade mais acentuada e menos acentuada, para assim delimitar os três 

compartimentos. 

Ao relacionar as áreas dos municípios inseridas dentro da BHRV, verificou-se que: i) 

proporção da área do município inserida na BHRV, com composição mínima de 20,2% 

para Aruanã e máxima de 100% para Itapirapuã; ii) 81,8% dos municípios ficaram 

distribuídos em até dois compartimentos, em função dos parâmetros de altitude 

considerados. Com vista à comparabilidade entre dados socioeconômico do município com 

o compartimento, utilizou-se como premissa nessa pesquisa a inclusão no compartimento 

quando da ocorrência de mais de 50% de área nele inserida, conforme Tabela 07.  

 

Tabela 07 - Municípios que compõem os compartimentos da BHRV GO (área e altitude). 

Compartimen

to 
Município 

Área (km
2
) 

total do 

município 

Altitude (m) 

média 

Área (km
2
) do 

município 

dentro da 

BHRV 

Percentual de 

área do 

município 

dentro da 

BHRV 

Percentual 

de área do 

município 

dentro do 

compartim

ento 

Alta bacia 

Buriti de Goiás 200,1 520,0 108,1 54,0 92,0 

Faina 1.947,0 360,0 506,1 26,0 60,5 

Goiás 3.106,8 496,0 2.525,2 81,3 64,8 

Média bacia 

Fazenda Nova 1.285,5 476,0 416,2 32,4 53,7 

Itapirapuã 2.045,9 348,0 2.045,9 100,0 70,8 

Matrinchã 1.149,4 315,0 710,6 61,8 54,7 

  Novo Brasil 648,4 400,0 644,4 99,4 68,2 

Baixa bacia 

Aruanã 3.046,6 250,0 616,6 20,2 100,0 

Britânia 1.457,7 263,0 894,4 61,4 100,0 

Jussara 4.086,0 317,0 1.358,0 33,2 51,3 

   Santa Fé de Goiás  1.164,6 362,0 1.112,7 95,5 99,2 

Total   20.138,1 

 

10.938,1 

  Fonte: IBGE/LAPIG, 2016. 

      

O Compartimento I – denominado Alta bacia – com 23,0% da área total da bacia apresenta 

altitudes mais elevadas (acima de 500 m) e relevo fortemente ondulado (45 a 20% de 

declividade), com destaque para a Serra Dourada, principal divisor de água da região, com 

diversas cabeceiras de drenagem e maior diversificação de solos e alta vulnerabilidade 

natural (MACHADO; LIMA, 2011; VIEIRA, 2013). A Alta bacia está composta por áreas 

dos municípios de Goiás, Faina e Buriti de Goiás. 

 

No Compartimento II – Média bacia – com 39,0% de área, está caracterizada por altitudes 

variando de (350 a 500 m), com relevo suave ondulado a ondulado (8 a 20% de 
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declividade), constituída por áreas dos municípios de Fazenda Nova, Itapirapuã, Matrinchã 

e Novo Brasil.  

E no Compartimento III – Baixa bacia, com 38,0% do total da área, predomina relevo 

plano e suave ondulado (até 8% de declividade), com cotas abaixo de 300 m de altitude 

local da confluência do Rio Vermelho como o Rio Araguaia em Aruanã, composta, 

também, por áreas dos municípios de Britânia, Jussara e Santa Fé de Goiás. 

Para seleção aleatória dos pontos de coleta de dados dentro de cada estrato foi considerada 

a variância da declividade, por pixel (área), utilizando a ferramenta ―Zonal Statistic as 

Table" presente no ArcGIS, em cada compartimento da bacia.  O número de pontos de 

coleta foi determinado, utilizando a proporção entre a quantidade de pixels (área), 

referentes à variância da declividade, em relação à área total da BHRV. Em seguida foram 

distribuídos, considerando a maior variabilidade de declividade e de solos, com a 

finalidade de melhor representação das características biofisicas dos sistemas produtivos de 

bovinos, resultando em 25 pontos de coleta para a Alta bacia, 24 para a Média bacia e 11 

para a Baixa bacia.  

Para a Alta bacia, com maior porcentagem de variância de declividade, em função das 

características de relevo ondulado a fortemente ondulado, foram gerados aleatoriamente 25 

pontos, representando 41,7% do total da amostra.  Para a Média bacia, com relevo variando 

de suave ondulado a ondulado obteve-se 24 pontos (40% da amostra). Para a Baixa bacia, 

com relevo plano e suave ondulado foram 11 pontos (18,3% da amostra), totalizando os 60 

pontos (Figura 05). 
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Figura 05 – Compartimentação da bacia hidrográfica do Rio Vermelho e os 60 pontos 

de coleta de dados, 2016.  

 

As coordenadas geográficas desses pontos conduziram aos estabelecimentos 

agropecuários, assegurando aleatoriedade dos pontos amostrais, além de gerar amostragem 

representativa das características biofísicas de cada compartimento.  

Os resultados decorrentes dos dados primários serão discutidos na dimensão da BHRV e 

quando pertinente destacada a compartimentação em Alta, Média e Baixa bacia. No 

entanto os dados secundários (principalmente os disponibilizados pelo IBGE) são 

trabalhados por municípios, sendo uma limitação relativa em relação aos objetivos 

propostos, pois os mesmos na maioria dos casos não estão inseridos totalmente dentro da 

bacia. Além disso, para a maioria dos municípios, a área de interseção entre o município e 

a BHRV, não está inserida dentro de apenas um compartimento (Tabela 7).  

3.3 Método de análise dos dados  

O conjunto de métodos de análise de dados multivariados, aplicados ao longo da pesquisa, 

segue exposto quanto às concepções teóricas e finalidades, bem como as variáveis que 

foram utilizadas. 
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3.3.1 Variáveis utilizadas para estimar os indicadores de nível tecnológico e de 

degradação de pasto. 

Para determinação do indicador de nível tecnológico, foram utilizadas dezesseis variáveis 

genuinamente qualitativas e duas variáveis quantitativas: potência do trator (cv.) e taxa de 

lotação (UA/hectare), que foram categorizadas, totalizando trinta e cinco categorias, 

selecionadas previamente como representantes do nível tecnológico. Essas variáveis 

categóricas foram escolhidas conforme três grupos importantes para os sistemas de 

produção de bovinos: Alimentação (relativas à formação e manutenção de pastagem e 

suplementação); Máquinas/Equipamentos; e Manejos. E com o uso de técnicas de análise 

multivariada, foram reduzidas a um conjunto menor de dimensões, possibilitando a 

geração de um índice numérico que represente o nível tecnológico dos estabelecimentos 

agropecuários (MANGABEIRA, 2002). Ressalta-se que, além da taxa de lotação outras 

variáveis (taxa de fecundidade e de natalidade, peso do bezerro, ganho de peso vivo por 

animal/hectare, etc.) também são indicadoras de nível tecnológico (ZIMMER et al., 1998). 

Portanto, realizou-se um recorte das diversas variáveis possíveis, indicadoras de nível 

tecnológico. 

Para a construção do indicador de degradação de pastagem, foram selecionadas cinco 

variáveis indicadoras de redução de produtividade e de degradação de pasto, conforme 

literatura, com total de 12 categorias (CUNHA et al., 2012; DIAS-FILHO, 201; LIMA et 

al., 2012; PERON; EVANGELISTA, 2004).  Entre as cinco variáveis, as que representam 

solo exposto e processo erosivo são originalmente qualitativas, enquanto que as demais 

(presença de cupim; presença de planta invasora em dois níveis – até 15% de invasora no 

pasto e acima de 15%; e altura do capim abaixo de 12 cm) eram quantitativas e foram 

categorizadas.  

As respostas às variáveis solo exposto, processo erosivo, presença de cupim e de invasoras 

foram obtidas pela observação in loco das entrevistadoras, quando da aplicação do 

formulário, e ponderadas pelas respostas dos gestores dos sistemas produtivos de bovinos. 

A variável altura do capim foi medida por uso de trena. Para a ausência do atributo de cada 

variável foi atribuído valor zero e para a presença valor 1, portanto, com respostas não 

métricas (0 e 1). 

 A altura da pastagem foi considerada muito baixa quando inferior ou igual a 12 cm, tendo 

em vista o predomínio da Brachiária brizantha cv. Marandu na região. A recomendação 
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técnica é que o gado deva ser remanejado para outro pasto, quando a pastagem formada 

por Marandu alcançar a altura mínima de 15 cm, para que não haja prejuízo para rebrota da 

planta, evitando a degradação (EUCLIDES, et al., 2014). O parâmetro de até 15% de 

presença de plantas invasoras no pasto foi arbitrado pela pesquisadora, para indicar níveis 

de ordem, que represente indicativo de degradação de leve/moderada e se superior a 15%, 

então elevada, utilizando como referência Freitas (2016). 

Ratifica-se que as características de solos típicos do Cerrado, de elevada acidez e limitada 

fertilidade, quando não tratados adequadamente, favorecem a presença de plantas nativas, 

chamadas de invasoras, por concorrer com a gramínea plantada, além da presença de 

cupim, muito frequente na BHRV. Solos adequadamente preparados e pastagens bem 

manejadas são menos suscetíveis à presença de insetos e pragas. No entanto, Lima (2012) 

conclui que presença de cupim em pastagens não está associada com degradação química 

ou biológica da pastagem. Enquanto Valério (2006) ressalta que a presença de cupim na 

formação da pastagem pode conduzir a prejuízos e em pastagens já formadas, pela sua 

função de decompositores, alimentam-se de material morto, podendo indicar presença de 

pastagens mortas, além de diminuir a área de pasto em virtude de seus ninhos, que também 

dificultam o manejo.   

3.3.2 Técnicas utilizadas para análise dos dados  

A construção dos indicadores de nível tecnológico e de degradação de pasto se fez 

necessária para posteriormente testar as hipóteses científicas.  Para a construção desses 

indicadores, organizou-se banco de dados coletados na forma de tabela, com linhas 

representando cada um dos sessenta estabelecimentos agropecuários e as colunas cada uma 

das variáveis categóricas, utilizando o software Excel.  Aplicou-se análise de 

correspondência múltipla para obtenção das componentes com maior proporção da 

variabilidade explicada, e análise de cluster para compreender os agrupamentos das 

variáveis e dos estabelecimentos agropecuários (fazendas). Para obter expressões para os 

indicadores que possibilitem assegurar a validade preditiva para os demais 

estabelecimentos da região, foi aplicada regressão beta utilizando software R, tanto para a 

estimativa do indicador de nível tecnológico quanto para degradação de pasto 

(KUBRUSLY, 2001).    

A relação das variáveis utilizadas para estimar o indicador de nível tecnológico consta no 

Apêndice III , para se estimar os indicadores de degradação, ver Apêndice IV. 
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3.3.2.1 Análise de Correspondência Múltipla (ACM) 

A Análise de Correspondência (AC) é uma técnica exploratória de interdependência, 

adequada para analisar variáveis categóricas, em relações não-lineares, possibilitando a 

análise multivariada de dados, com o objetivo de reduzir essa multidimensionalidade em 

um espaço ótimo (plano), viabilizando análise gráfica individual ou conjunta da unidade 

amostral  e das variáveis que as caracterizam, além de estatísticas descritivas. Os dados 

coletados poderão ser organizados na forma de matriz retangular, com entrada de dados 

não-negativas, com as linhas representando os objetos de estudo e as colunas as variáveis 

categóricas que os caracterizam, possibilitando estudar as semelhanças existentes entre 

eles, resultando na matriz disjuntiva (HAIR, Jr. et a.l, 2005; PAGÈS, 2014). Essa técnica 

possibilita quantificar dados qualitativos por meio de tabela de contingência formada pelas 

frequências (relativas ou absolutas) dos dados categóricos, sem exigência de modelos ou 

distribuições probabilistas que possibilitam a generalização dos resultados, portanto, o uso 

dessa técnica inibe estender as conclusões para a população (GUEDES, et. al., 2008).  

Quando ocorrer presença de variáveis quantitativas em conjunto com as variáveis 

nominais, sugere-se que as mesmas sejam categorizadas para que toda a tabela de 

contingência seja representada por dados categóricos. A técnica de ACM é aplicada com 

frequência no tratamento de dados coletados por meio de formulário ou entrevista, quando 

as perguntas representam as variáveis, com a finalidade de reduzir o total de variáveis em 

dimensões/indicadores que expressem características mais amplas do indivíduo 

(OSBORNE; COSTELLO, 2005).  

A ACM pode ser realizada por meio de matriz Disjuntiva ou matriz de Burt. A matriz de 

Burt é utilizada para analisar as relações entre variáveis não-métricas, dispondo todas as 

mesmas variáveis que caracterizam o objeto em linhas e colunas, cruzando-as duas a duas. 

Sua obtenção pode derivar de uma matriz disjuntiva, por meio do produto da sua 

transposta, realizada pelo próprio software utilizado para realização da ACM. No caso da 

aplicação da matriz de Burt, para contornar o problema de porcentagens baixas na inércia 

das dimensões principais, que subestimam a qualidade do mapa como representação dos 

dados, utiliza-se a inércia ajustada por meio da fórmula de Bénzecri (GRENACRE, 2007), 

a qual é obtida da expressão 

  
  {

(
 

   
)
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onde     é a  -ésima inércia principal e   é o número de variáveis. 

A interpretação da ACM está fundamentada nos resultados gráficos dos objetos e das 

variáveis, que revelam relações que apenas as estatísticas não permitiriam ser percebidas. 

Cada variável categórica é representada por um ponto, e a proximidade entre dois pontos 

expressa associação entre as duas variáveis correspondentes. Cada dimensão apresenta um 

autovalor, que indica a contribuição relativa dessa dimensão para explicar a variância total 

nas categorias, essa medida também é chamada de inércia. Em geral, dimensões com 

inércia superior a 0,2 devem ser incluídas na análise.  

A ACM possibilita ao pesquisador obter medidas descritivas como os autovalores das 

variáveis e os coeficientes que auxiliam a interpretação dos resultados, como a taxa de 

inércia, contribuição absoluta e contribuição relativa, que caracterizem uma ou mais 

dimensões em função da associação de cada variável categórica. Essas medidas indicam o 

quanto essas variáveis estão associadas à dimensão, individual ou coletivamente.  

Situação similar às cargas fatoriais, quando da análise fatorial com variáveis quantitativas. 

Essa técnica apresenta vantagens significativas para análise exploratória com dados 

categóricos; no entanto, deve-se tomar cuidado com inferências baseadas em seus 

resultados; o critério para redução do número de dimensões carece de procedimentos mais 

conclusivos; a técnica é sensível a dados atípicos; e a interpretabilidade da representação 

dos dados depende da experiência do pesquisador (GUEDES et al., 2008; HAIR, Jr. et al., 

2005; PAGÈS, 2014). 

A Análise de Correspondência Múltipla (ACM) foi utilizada nesta pesquisa com a 

finalidade de estabelecer as relações entre as sessenta unidades produtoras de bovinos e 

variáveis qualitativas preliminarmente selecionadas como indicadoras de nível tecnológico 

e de degradação de pastagens. 

3.3.2.2 Análise de Cluster  

Hair Jr. et al. (2005) ressaltam que a análise de agrupamentos (clusters) envolve um 

conjunto de técnicas multivariadas, com a finalidade de agrupar objetos comparando-os 

pelas características similares ou dissimilares que possuem, permitindo analisá-lo dentro 

do grupo em que está inserido, bem como estabelecer relações com os distintos grupos 

formados. Espera-se como resultado de classificação, por meio de similaridade, alta 

homogeneidade interna dentro de cada agrupamento e alta heterogeneidade entre os 
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grupos, com representação gráfica indicando que objetos mais próximos possuem maior 

semelhança. Ao formar grupos homogêneos, é possível efetuar avaliação exploratória, 

descrição do objeto, simplificação de dados por visualizar o objeto como membro de um 

agrupamento, revelar relações entre os objetos de um mesmo grupo e entre grupos.   

No entanto, a análise de cluster requer alguns cuidados em relação à amostra: a) que não 

haja ocorrência de observações atípicas; e b) que ela seja representativa da população, para 

que possa realizar inferências válidas (PUNJ & STEWART, 1983).  

O pesquisador utiliza-se de duas grandes etapas para a realização da análise de 

agrupamento, sendo a primeira relativa à preparação para aplicação da técnica e a segunda 

relativa ao processamento, que envolve a opção pela medida de similaridade e pela seleção 

do algoritmo (método hierárquico, não hierárquico, ou ambos), interpretação e validação 

dos resultados (Figura 06).   

 
Figura 06 – Fluxograma da Análise de Agrupamento (HAIR Jr. et al., 2005 – adaptado). 

 

A similaridade entre objetos pode ser medida por distintos métodos, predominando as 

técnicas de medidas correlacionais e medidas de distâncias (ambas para variáveis métricas) 

e medidas de associação para variável não-métrica.  Medidas de similaridades tendo por 

base a distância podem ser obtidas por diversas técnicas, sendo as mais frequentes as 

distâncias euclidianas, que se subdividem em distancia euclidiana simples e distancia 

euclidiana quadrada (absoluta), que representa a soma dos quadrados das diferenças e é a 

medida de similaridade recomendada para aplicação dos métodos de agrupamento Ward e 

centroide. Neste trabalho, os vetores compostos pelas componentes da ACM (variável 

métrica) foram utilizados como representantes dos objetos a serem agrupados. 
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A hierarquia de agrupamento de dados pode ser realizada por meio de métodos divisivos 

ou aglomerativos. Neste trabalho optou-se pelo procedimento de aglomeração hierárquica 

que estabelece uma estrutura do tipo árvore, onde cada objeto começa como um 

agrupamento e nos passos sucessivos vão sendo comparados e aglomerados, conforme a 

similaridade de suas características, gerando grupos e subgrupos. Sua representação gráfica 

é denominada de dendrograma (gráfico em árvore).  

Entre os algoritmos disponibilizados para agrupar os objetos, utilizou-se o método Ward 

para construir os aglomerados. Conforme Ward (1963), a técnica visa agrupar objetos pela 

semelhança, buscando aglomerar grupos que minimizam a soma dos quadrados dos erros 

dentro dos grupos, que é dada pela expressão 

     ∑   
  

    
 

 
(∑   

 
   ) ,                                                                         (2) 

onde k representa o agrupamento em análise, n = número de objetos dentro do 

agrupamento k, e xi é o i-ésimo objeto do agrupamento k. O critério de formação dos 

agrupamentos, em cada iteração, depende dos menores desvios entre os objetos. Ressalta-

se que o método apresenta a tendência de formar agrupamento com pequeno número de 

objetos.  

Modelo de regressão beta 

A regressão beta é uma técnica estatística utilizada para analisar a relação entre uma única 

variável resposta (dependente), definida no intervalo (0,1), e várias variáveis 

(independentes), chamadas de preditoras. Proporções e razões são os exemplos mais 

comuns de variáveis dependentes que podem ser modeladas pela regressão beta. Neste 

estudo, as variáveis respostas serão as funções de distribuições acumuladas empíricas dos 

indicadores estimados de nível tecnológico, de degradação de solo e de degradação 

biológica, obtido na ACM, estimadas pela expressão  ̂( )  
 

   
∑   
   (  )   

onde    (  )  {
         
         

 

e    é o indicador observado na fazenda i.  Dessa forma, os valores de  ̂( ) estão restritos 

ao intervalo (0,1) (COLES, 2001). E as variáveis independentes serão as variáveis 

categóricas que caracterizam o sistema produtivo, para indicador de nível tecnológico e as 
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condições de degradação do pasto para indicador de nível de degradação de solo e 

biológica. 

Conforme Ferrari & Cribari-Neto (2004), a função de densidade de probabilidade para 

família de distribuições beta é expressa por  

                 ( )  
 ( )

 (  ) ((   ) )
     (   )(   )                            (3) 

com parâmetros 0 < µ < 1, ϕ > 0 e  ( ) é a função gama. 

Se            são variáveis aleatórias independentes, onde cada uma delas possui 

densidade dada por (3), com média   , para t=1,...,n e ϕ desconhecido, então o modelo de 

regressão beta é obtido assumindo-se que a média    pode ser escrita, usando uma função 

de ligação logit, pela expressão 

                                        
    ∑     

 
   

      ∑     
 
   

                                         (4) 

sendo    o intercepto,    o i-ésimo coeficiente de regressão e    a i-ésima variável 

independente.  

Os intervalos de confiança (1-α)×100% para os coeficientes de regressão são obtidos 

respectivamente pela expressão  

                                    ̂   
  (     )                                                        (5) 

onde    (.) é a inversa da distribuição acumulada da normal padrão.   

 

3.3.2.4 Autocorrelação Espacial 

A autocorrelação espacial permite estudar a dependência de uma variável entre os espaços 

geográficos, medindo o quanto o valor observado em um polígono na região é dependente 

dos valores desta mesma variável nas localizações vizinhas. Com a mensuração de índice, 

calculado por meio de variável métrica, com dados georreferenciados, possibilitou avaliar 

a existência ou não de correlação espacial (LIMA et al, 2014; NEVES et al, 2000).  

O índice Moran (global ou local) é uma das técnicas de verificação de dependência espacial. 

O indicador Moran Global (I) expresso em um único valor, revela o nível de 

interdependência espacial entre todos os polígonos em estudo, evidenciando como os 

valores estão correlacionados no espaço. Enquanto que o indicador Moran Local (Ii), 
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indicador local de associação espacial (LISA), expressa um valor para cada polígono, por 

meio do cálculo da covariância entre um polígono individualizado e sua vizinhança, em 

conformidade com uma determinada medida de distância, e avalia a sua influência no 

indicador geral (I). Os dados de área são explorados por meio de efeito de primeira ordem 

(Moran Local), com uso de média espacial móvel e de segunda ordem (Moran Global) para 

dependência espacial global. O uso das duas técnicas em concomitância possibilita refinar 

a informação sobre existência de processos que conduzem ou não a dependência espacial 

(NEVES, et al, 2000; RANGEL; DINIZ FILHO; BINI, 2006; SHIRVANI et al, 2017). 

O Índice Moran Global quando indica dependência espacial requer teste de significância 

estatística para confirmar ou não se o valor medido representa correlação espacial 

significativa. Existem duas técnicas: pseudo significância ou distribuição normal 

padronizada (LIMA et al, 2014).    

Os resultados de Moran (global e local) estão inseridos no intervalo entre -1 a 1. A 

proximidade absoluta de um indica ocorrência de dependência espacial que pode ser 

negativa (-1) ou positiva (+1). Próxima de zero sugere ausência de autocorrelação espacial.  

Quando da ocorrência de dependência espacial global, continua a investigação, mais 

minuciosa, com o uso de análise gráfica do Índice Moran Local, utilizando Local Indicator 

Spatial Association (LISA) ou o diagrama de espalhamento, pois permite identificar e 

compreender a tendência de associações espaciais, situações atípicas, formação de clusters 

e heterogeneidades espaciais (ANSELIN, 1995).  

O indicador local de associação de dependência atende duas finalidades básicas: identificar 

tendências significativas de associação espacial e promover a decomposição de indicadores 

globais de associação espacial, possibilitando avaliar a influência de unidades amostrais na 

magnitude da estatística global, viabilizando a identificação de casos atípicos (outliers) e 

presença de mais de um regime espacial. O indicador Moran Local (Ii) se for maior que 

zero (Ii>0) indica agrupamento de valores similares (altos ou baixos). E se for menor do 

que zero (Ii<0) representa agrupamento de valores distintos (ANSELIN, 1995).  

Nesta pesquisa foi estudada a dependência espacial com o objetivo de avaliar a existência 

de autocorrelação espacial da variável índice tecnológico de produção de bovinos, 

referente à região geográfica da BHRV, utilizando índices Moran (global e local).   
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3.3.3 Variáveis utilizadas para testar as hipóteses científicas 

A hipótese de nulidade (H0), que será testada, pressupõe que há independência entre as 

duas variáveis, portanto não há correlação entre as duas variáveis, enquanto que a hipótese 

alternativa (H1) parte do pressuposto que não são independentes, portanto há correlação 

entre as variáveis.  O teste estatístico propicia arcabouço racional para tomada de decisão, 

baseada em evidência empírica, sobre rejeitar H0 ou não, e sua escolha depende da 

classificação das variáveis quanto ao aspecto metodológico, podendo ser independentes, 

intervenientes ou dependentes. Quanto ao sistema de medição as variáveis podem ser 

quantitativas (discretas ou contínuas) ou qualitativas (dicotômicas ou politômicas). As 

variáveis qualitativas são expressas por categorias, que devem ser bem definidas, 

excludentes e exaustivas, podendo ser medidas em escala nominal, quando lhe atribuído 

uma característica, ou em escala ordinal, classificando-a conforme uma determinada 

ordem (BISQUERRA; SARRIERA; MARTÍNEZ, 2006; SIEGEL, 1975).  

Entre as oito variáveis relacionadas nas hipóteses científicas, sete são qualitativas 

categóricas (indicador de nível tecnológico, educação, renda, crédito rural, relevo, 

indicador de nível de degradação e tamanho da propriedade) e uma quantitativa contínua 

(taxa de lotação, expressa em UA/ha), constantes da Tabela 8. Após analisadas 

possibilitaram a escolha dos testes estatísticos, mais adequados às suas especificidades e 

frequências das respostas observadas. Quanto à classificação metodológica, as variáveis 

indicadoras de nível de degradação e de tecnologia são variáveis dependentes (respostas), 

inicialmente consideradas como modificadas pelas demais que são preditoras, quando 

relacionadas nos modelos de regressão.   
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Tabela 08 – Variáveis utilizadas para realização dos testes das hipóteses científicas,  

BHRV GO, 2016.  
Qtde Variável Categorias Classificação 

1 Educação 

0 = sem escolaridade 

Qualitativa/Politômica/ordinal 
1 = Ensino Fundamental 

2 = Ensino Médio/Técnico 

3 = Superior/Pós-graduação 

2 Renda 

1 = 0,5 a 1 SM 

Qualitativa/Politômica/ordinal 
2 =  1 a 3 SM 

3 =  4 a 10 SM  

4 =  acima de 10 SM 

3 Crédito Rural 
1 = sim Qualitativa/Dicotômica/Nomin

al 0 = não 

4 
Taxa de lotação (*) 

(UA/ha) 
  Quantitativa/contínua 

5 
Tamanho da 

propriedade (ha) 

1 = pequena (até 180 ha) 

Qualitativa/Politômica/ordinal 2 = média (180<tam<675 ha) 

3 = grande (acima de 675 ha) 

6 Relevo 

1 = plano e suave ondulado 

Qualitativa/Politômica/ordinal 2 = ondulado 

3 = fortemente ondulado 

7 

Indicador de 

degradação de 

pastagens  

1 = baixo nível de degradação de solo e de 

biológica 

Qualitativa/Politômica/ordinal 

2 = baixo nível degradação de solo e alto 

nível de degradação biológica 

3 = médio nível de degradação solo e 

biológica 

4 = elevado nível de degradação de solo e 

baixo nível de biológica 

5 = elevado nível de degradação de solo e 

de biológica. 

8 
Indicador de nível 

tecnológico 

1 = baixo 

Qualitativa/Politômica/ordinal 2 = médio 

3 = elevado 

Fonte: dados da pesquisa, (2016). (*) categorizada para realização do testar a hipótese. 

 

Após classificações e análises das variáveis preditoras e respostas passou-se à fase da 

escolha dos testes estatísticos para analisar a relação de independência entre elas.  

 

3.3.4 Testes estatísticos não paramétricos 

Optou-se trabalhar com os testes não-paramétricos de medida de correlação de Spearman 

(ρs),  e posto de Kendall tau_b (τb) e tau_c (τc), considerando H0: (ρs ou τb ou τc ) =  0 e a 

hipótese alternativa bilateral com  H1: (ρs ou τb ou τc ) <> 0;  e o teste exato de 

dependência de Fisher (Tabela 9), por considerá-los adequados.  
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Tabela 9 – Testes estatísticos não paramétricos de medidas de dependência.  

Testes  
Intervalo do 

coeficiente 

Variáveis 

X Y 

SPEARMAN (ρS) [-1;1] 
Qualitativa Ordinal ou 

Quantitativa 

Qualitativa Ordinal ou 

Quantitativa 

Kendall (τb) e (τc) [-1;1] Qualitativa Ordinal Qualitativa Ordinal 

Exato de Fisher 

  

Qualitativa ordinal ou 

Quantitativa 
Qualitativa ordinal 

Fonte: Siegel; Castellan, (2006). 

 

3.3.4.1 Teste de Spearman (ρs) 

O teste estatístico não paramétrico de Spearman (ρs) mede a correlação entre duas 

variáveis, quando as duas são quantitativas ou ordinais, avaliando as relações monótonas 

entre elas, que podem ser linear ou não. É um teste que não exige premissas relativas ao 

conhecimento da distribuição de frequência; não pressupõe relação de linearidade entre as 

variáveis; e não exige que elas sejam expressas em medida de escala de intervalo ou razão 

(SIEGEL; CASTELLAN, 2006).  

O coeficiente de correlação de Spearman (ρs) mede a intensidade e a direção da relação 

entre duas variáveis, com valor variando no intervalo [-1;1]. Quanto mais próximo de 1 ou 

de -1 mais intensa será a associação entre as variáveis, podendo ser positiva ou negativa, 

respectivamente, apenas sugerindo dependência entre as variáveis. Enquanto que o 

coeficiente amostral próximo de zero indica ausência de associação, apenas sugerindo 

independência entre as variáveis. Se as variáveis forem independentes pode-se afirmar que 

ρs = 0, porém o inverso não. No caso de variáveis quantitativas os dados podem ser 

ordenados e expressos por seus postos/ranks (exemplo: x1=5; x2=3; x3=20; então os 

postos ordenados ficariam p1=3; p2=5; p3= 20). Se a relação entre as variáveis iniciais for 

monótona, então a relação entre os postos é necessariamente linear, permitindo determinar 

o coeficiente de correlação, baseado no método de Pearson (SIEGEL, 1975).  

Após obter o coeficiente de correlação é necessário determinar o grau de significação para 

tomada de decisão do teste de hipótese, utilizando a estatística de teste (ρs) para avaliar se 

duas variáveis não estão associadas na população e que o valor do coeficiente, diferente de 

zero, foi obtido ao acaso. Se o coeficiente de correlação for próximo de zero, esse teste 

possibilita avaliar se é significativo ou não. Se o valor do coeficiente de correlação 

exceder o valor crítico, para um determinado nível de significância (α), então se rejeita 
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H0, pois há evidencia estatística de que as variáveis estão associadas na população. Se o 

resultado do teste não for significativo a hipótese nula não pode ser rejeitada, sugerindo 

que as variáveis são independentes  ou que o valor do coeficiente foi apenas um resultado 

obtido aleatoriamente. Ressalta-se que ρs nulo não implica em independência total entre 

as variáveis (BISQUERRA; SARRIERA; MARTINEZ, 2004; SIEGEL; CASTELLAN, 

2006). 

Em virtude da ocorrência de observações repetidas entre as duas variáveis da amostra 

utilizou-se o teste com correção para casos de empates. Siegel (1975) ressalta que o ajuste 

da fórmula para casos de alta frequência de empates, nas duas variáveis ou apenas em 

uma, gera coeficiente com valor superior ao cálculo, em relação a quando não há empates. 

(SIEGEL, 1975). 

3.3.4.2 Teste não paramétrico de posto de Kendall tau_b (τb) e tau_c (τc) e teste exato 

de Fisher 

O coeficiente de correlação de posto de Kendall (τb) é indicado para duas variáveis 

mensuradas em escala ordinal, com valores expostos em tabela quadrada de contingência, 

quando ocorrem observações empatadas entre as duas variáveis testadas (dados repetidos). 

Enquanto o coeficiente de correlação de posto de Kendall (τc) é mais indicado para 

tabelas retangulares de contingência. Em ambos os testes o coeficiente indica o grau de 

associação entre as variáveis. 

O valor do coeficiente é expresso no intervalo [-1;1], indicando ausência de associação 

quando for zero.  É utilizado para medir a correlação de postos entre duas variáveis, 

verificando a semelhança entre as ordens dos dados. O teste de significância utiliza τb 

como estatística do teste, para avaliar se as variáveis são estatisticamente dependentes ou 

não.   A interpretação do teste de significância indica que a hipótese nula será rejeitada 

quando o nível discritivo (p-valor) for igual ou inferior ao nível de significância (p-valor ≤ 

α). 

De acordo com Siegel e Castellan (2006) os coeficientes de Kendall e Spearman, embora 

com valores diferentes, apresentam similaridade para rejeitar H0, no mesmo nível de 

significância (α). No entanto, para não rejeitar H0 os dois testes apresentam aspectos 

diferentes de dependência entre as variáveis.    

O teste exato de Fisher, também foi utilizado para avaliar a relação de dependência entre 

as variáveis, tendo em vista que não foi possível aplicar o teste qui quadrado χ2, em 
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virtude da ocorrência de frequência absoluta inferior a cinco ou com valor zero (VIEIRA, 

2016). O teste exato de Fisher é um teste de significância estatística para matriz 2x2, 

indicada para analisar dados nominal ou ordinal, quando as amostras são pequenas e 

obtidas aleatoriamente, com escores apresentados na forma de tabela de contingência 2x2. 

No entanto, com recurso computacional adequado, caso do software R, pode se aplicar o 

teste exato de Fisher, ajustado por Freeman  e Halton (1951) para tabela de contingência 

com l > 2; e c >2 (CONTADOR; SENNE, 2016). O método do teste exato de Fisher está 

baseado no cálculo de probabilidade de ocorrência de frequências observadas.  De acordo 

com o teste de significância rejeita-se a hipótese nula quando o valor p inferior ao nível de 

significância especificado (p<α; rejeita H0) (SIEGEL; CASTELLAN, 2006). 

Para avaliar a relação de dependência entre as variáveis amostrais, refutando ou não as 

hipóteses nulas foram realizadas os três testes Spearman (ρs) e Kendall (τb), ajustados 

para casos de ocorrência de observações repetidas, e o teste exato de Fisher, utilizando o 

software R. Ao analisar o contexto dessa pesquisa social aplicada e as especificidades do 

setor agropecuário decidiu-se trabalhar com α = 0,1, embora a literatura trabalhe mais 

usualmente com os níveis de significância de α = 0,01 ou α = 0,05. 

 

4. CONTEXTUALIZAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO VERMELHO 

(BHRV) GO 

4.1 Condições biofísicas 

Conhecer as condições biofísicas da Bacia possibilita compreender os processos históricos 

que condicionaram as transformações socioeconômicas e da paisagem. O espaço tem 

imposição sobre o homem, principalmente por estar tão presente no seu cotidiano, no 

entanto a paisagem, também, é alterada por suas ações, ideologias e políticas. ―O espaço, 

ele mesmo, é social‖ (SANTOS, 1977, P.1).  

O Rio Vermelho tem nascente à altitude de 830m, a 17 km a montante da Cidade de Goiás,  

e foz à margem direita do Rio Araguaia à cota de 220 m, no município de Aruanã, sendo 

um de seus doze afluentes mais importantes (MACHADO; LIMA, 2011). O Rio Araguaia, 

faz confluência com o Rio Tocantins, formando a Bacia Tocantins-Araguaia
5
.  A BHRV 

                                                           
5
A Bacia Tocantins-Araguaia tem área de drenagem distribuída principalmente em Goiás/Tocantins (58%), 

Mato Grosso (24%), Pará (13%), Maranhão (4%), além do Distrito Federal (1%), destacando-se 
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está totalmente inserida a oeste do estado de Goiás (Figura07), dentro do bioma Cerrado, 

com área aproximada de 11 km
2
,
 
na região central do Brasil.  

 

Figura 07. Mapa de localização da Bacia Hidrográfica do Rio Vermelho GO, 2016. 

A bacia hidrográfica do Rio Vermelho está espacialmente ocupada por áreas dos 

municípios (no sentido Sul-Norte) por Goiás, Buriti de Goiás, Faina – Alta bacia; Fazenda 

Nova, Novo Brasil, Itapirapuã e Matrinchã – Média bacia; e Jussara, Santa Fé de Goiás, 

Britânia e Aruanã – Baixa bacia. 

Os onze municípios que compõem a BHRV apresentam sedes dos municípios com 

distancia mínima de 141 km e a máxima de 337 km (Goiás e Britânia, respectivamente), 

em relação à capital Goiânia, se beneficiando de infraestrutura por essa proximidade. A 

maior (64,4%) parte da área total da BHRV está composta por intercessão com os 

municípios de Goiás, Itapirapuã, Jussara e Santa Fé de Goiás, conforme Tabela 2.  

Na Alta bacia concentram-se a Serra Dourada, Serra de Santa Rita, Serra do Macaco, Serra 

do Mangabal e morros de Dom Francisco e Cantagalo e das Lages com os principais rios: 

                                                                                                                                                                                
principalmente pelo abastecimento de água para uso urbano e rural, navegação, produção de energia e lazer 

(ANEEL, 2012). 
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Rio Vermelho, Uvá, Índio, Água Limpa e Rio Ferreira, além de diversos ribeirões. Esse 

compartimento apresenta as maiores cotas altimétrica (Figura 08), com destaque para os 

municípios de Faina e Goiás, com declividades mais elevadas e heterogeneidade de classes 

de solos, portanto, maior suscetibilidade aos processos erosivos e com maior dificuldade 

para agricultura intensiva.  

 

Figura 08. Mapa de Hipsômetria por compartimento, BHRV GO, 2016.  

Em função das características do relevo da Alta bacia predominam nessa região os 

Cambissolos (63,1%), Argissolos (21,3%) e os Neossolos (15,0%), que juntos representam 

99,4% da área desse compartimento. A fitofisionomia do Cerrado, ainda remanescente 

nesse compartimento, em áreas de difícil uso econômico, é composta por Matas de galeria, 

Cerrado Denso, Típico e o Rupestre.  A estrutura geomorfológica da Alta bacia propicia o 

seu formato circular
6
, a montante da cidade de Goiás, conjugado com elevadas 

declividades e formação rochosa favorecem a rápida concentração de águas e por 

consequência ocorrência de enchentes em período chuvoso (CAVALCANTI; LOPES, 

PONTE, 2008; VIEIRA, 2013). 

                                                           
6
 O índice de circularidade para o alto da bacia do Rio Vermelho é de 0,85, enquanto que o valor máximo é 1, 

para bacia totalmente circular.  
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A Média bacia apresenta alguns pontos com vinte por cento de inclinação, resultado da 

resistência litológica. A variação altimétrica é em torno de 400 metros, com presença de 

pequenas serras isoladas, em decorrência da erosão do tempo. A fitofisionomia do Cerrado 

predominante na Média bacia é o Cerradão, em pequenos fragmentos (MACHADO; 

LIMA, 2011). Os solos que mais predominam são Latossolos (38,8%), Cambissolos 

(25,7%), Argissolos (23,8%) e Neossolos (8,6%), representando 96,8% do total de 

diversidade de solos da Média bacia.  

Na Baixa bacia predominam os Latossolo (77,3%), Argissolos (10,9%) e Plíntossolos 

(8,9%), totalizando 97,1% da área total do compartimento, em relevo plano e suave 

ondulado. 

Assim, os principais tipos de solos predominantes em toda BHRV são Latossolos (44,4%), 

Cambissolos (24,6%), Argissolos (18,3%) e Neossolos (7,9%) e Plíntossolos (4,7%). 

Conhecer as características gerais desses solos e seus respectivos potenciais de uso e 

técnicas de manejos possibilitam compreender o uso econômico e práticas 

conservacionistas utilizadas pelos produtores de bovinos. Entre os solos presentes na 

BHRV os mais indicados para uso agrícola são Latossolo Roxo, em área mínima, e o 

Vermelho (8,5%); além do Argissolos (9,9%) (CORREIA; REATTO; SPERA, 2004).  

Ressalta-se que o Latossolo Vermelho-Amarelo, predominante na Baixa (42,5%) e Média 

(25,1%) bacia, é originado de camadas de sedimentos que datam do período Terciário, 

portanto, é profundo, resistente, poroso, permeável e bem drenado, razão pela qual é tão 

intensamente lixiviado. Assim, apresenta baixo teor de nutriente e acidez alta (4,5) 

moderada (pH variando entre 4,0 e 5,5), requerendo investimentos em adubação fosfatada 

para uso agrícola e pastagens plantadas (SANTOS; ZARONI; CLEMENTE, 2010). 

Recomenda-se a cobertura do solo, principalmente no período de chuva, com vista a evitar 

abertura de processos erosivos (LEPSCH, 2011).  

Os Cambissolos, com maior frequência na Média (49,4%) e Alta (47,0%) bacia, são solos 

mais novos, portanto com forte influência das rochas de origem, constituídos por material 

mineral, são bem drenados, com profundidade rasa, com textura franco-arenosa ou mais 

argilosa. Esses solos podem ocorrer em diversos tipos de relevo, estando mais associado 

aos mais acidentados, com presença elevada de pedregosidade. Em relevo com baixa 

declividade, eutróficos ou distróficos, apresentam bom potencial agrícola, desde que não 

estejam situados em planícies aluviais, com frequentes inundações (LEPSCH, 2011).  
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O seu uso agrícola, quando ocorre em áreas com declividade acentuada e profundidade 

rasa, caso de Goiás, Faina, e Buriti de Goiás sofrem fortes limitações em relação à 

mecanização e alta suscetibilidade aos processos erosivos, exigindo práticas 

conservacionistas de proteção às encostas. A indicação geral de uso é para pastagens. São 

solos que demandam correção e adubação, em função de acentuada acidez, forte presença 

de alumínio e baixa quantidade de nutrientes (REATTO et al., 1998, OLIVEIRA, 2009).  

Os Neossolos litólicos, presentes na Alta e Média bacia são associados às áreas com maior 

declividade. Em geral são solos rasos sobre rochas, não ultrapassando 20 cm de espesssura, 

o que resulta em obstáculo para o desenvolvimento radicular das plantas e ao uso de 

máquinas, além de serem mais suscetíveis aos processos erosivos. Em condições naturais 

os Neossolos litólicos distro-úmbicos e distróficos apresentam baixa fertilidade, sendo 

normalmente indicados para preservação da flora e fauna, em algumas regiões. A 

fitofisionomia do Cerrado Campo Rupestre está associado a esse tipo de solos, ocorrendo 

em topos dos morros, em área pedregosa, com presença de gramíneas nativas com raízes 

menores, e raras presenças de pequenas árvores (LEPSCH, 2010).  

Os Neossolos quartzarênicos, presentes (6%) na Baixa bacia, chama a atenção pela 

fragilidade ambiental, pois são solos arenosos profundos, extremamente permeáveis, 

homogêneos, de baixa fertilidade e não retém água, portanto, em período de seca o stress 

hídrico é muito intenso para a planta.  Portanto, são solos mais indicados para atividades de 

reflorestamento ou integração pecuária floresta, pois o uso sucessivo de lavouras 

mecanizadas, que são comuns por serem associados às áreas planas ou levemente 

onduladas, sem o uso de técnicas de preservação ambiental contra erosão hídrica vem 

acumulando danos ambientais. A percolação de fertilizante para estruturas mais profundas 

desse solo, também, tem gerado arenização da cobertura pedológica (OLIVEIRA, 2009). 

O Latossolo Vermelho ocorre com maior frequência na Baixa bacia (18,6% da área total) é 

indicado para produção de grãos, apresenta óxido de ferro, com cor, textura e estrutura 

homogênea. São solos profundos, porosos, facilitando o desenvolvimento radicular das 

plantas. É associado aos relevos plano e suave ondulado, permitindo produção agrícola 

intensiva. Os solos de caráter eutróficos e os eutroférricos apresentam alta fertilidade 

natural, no entanto as seis demais subclassificações de terceiro nível são de baixa 

fertilidade, exigindo correção do solo e adubação.    
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Os Argissolos de cor vermelha apresentam alto teor de óxido de ferro, são bem drenados e 

com boa capacidade de retenção de água, com presença acentuada de argila em camadas 

mais profundas e com variável nível de fertilidade, sendo associado às vertentes e topos de 

morros com declividade moderada ou elevada, embora com menor frequência possa ser 

encontrado em áreas planas. Quando em relevos mais acidentados apresenta restrição ao 

uso agrícola pela deficiência em fertilidade e uso de máquinas, exigindo práticas 

conservacionistas para evitar processo erosivo em virtude de sua alta suscetibilidade 

natural. Apenas as duas subclassificações de terceiro nível eutróférricos e eutróficos 

apresentam alta fertilidade, em função de maior quantidade de cálcio, magnésio e potássio 

(SANO et al., 2008).  

A classe dos Argissolos presentes principalmente na Alta bacia, com 17,2% do total da 

área desse compartimento, e Média bacia (14,8%) apresenta fertilidade muito variada 

dentro da própria classe e ocorrem em áreas não contíguas e está presente nos três 

compartimentos, como quarto tipo de solo mais frequente (9,9%) na BHRV. Portanto, a 

aptidão para uso agrícola, quando não houver excesso de pedregosidade e ocorrer em 

pequena área torna-se mais indicado para agricultura família. 

De forma geral, os solos presentes na BHRV apresentam baixa fertilidade, exigindo 

investimentos em calagem e fertilização e práticas de conservação, principalmente quando 

da ocorrência de declividades mais acentuadas ou com fragilidades específicas de alguns 

tipos de solos. Em áreas de relevos planos predominam solos com teor mais acentuado de 

areia. Investimentos em fertilização, principalmente cálcio, boro e potássio, tem elevado o 

potencial produtivo de lavouras de soja, em solos arenosos, evidenciando maior 

dependência de clima e manejo em relação à textura do solo do que fertilidade (SANTOS, 

et al., 2008). 

Nessa região as condições naturais são adequadas ao cultivo de pastagens, ocorrendo duas 

estações bem definidas de seca no período de maio a setembro e período chuvoso entre os 

meses de outubro a março, com insolação anual em torno de 2.200 a 2.500 horas. A 

umidade anual varia em torno de setenta a setenta e cinco por cento, apresentando taxa 

muito baixa no período de seca, e pluviosidade médias anuais variando entre 1500 a 1800 

mm e temperatura entre 23º a 28º C (MACHADO; LIMA, 2011).  

As condições de relevo, solos, pluviometria e de temperatura na BHRV possibilitaram a 

ocorrência de variadas fitofisionomia de Cerrado.  
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A mata de galeria destaca-se principalmente nos fundos de vales da Serra Dourada e 

próximos de córregos e rios. A mata ciliar, inserida na composição de área de preservação 

permanente (APP) está presente ao longo dos cursos de água. As veredas são paisagem 

típica da proximidade com pequenos cursos d’água geralmente em área plana com 

presença de solos hidromórficos, encontrando-se com frequência o buriti. 

Campo rupestre, com vegetação arbóreo-arbustiva, desenvolvendo-se em ambientes 

rupestres Litólico ou rochosos, em altitude mais elevada, portanto, mais comum no topo da 

Serra Dourada. O Cerrado Stricto Sensu, é uma transição entre o Cerrado Denso e o 

Cerrado Ralo, caracteriza-se pela presença de vegetação arbóreo-arbustiva, com cobertura 

de 20% a 50% e árvores de até seis metros e altura.  

Campo Limpo, composto por gramíneas e alguns arbustos são frequentes em encostas, 

chapadas e proximidades de água, circundando as bordas de matas de galeria. Esse tipo de 

cerrado é muito propicio para formação de pastos para a pecuária (OLIVEIRA, 2005; 

RIGONATO, 2005). 

Segundo Ferreira et al. (2008) o crescimento socioeconômico dos municípios do estado de 

Goiás está associado ao uso intenso dos recursos naturais, portanto com maior taxa de 

conversão de vegetação nativa do Cerrado em lavouras e pastagens. Situação percebida na 

BHRV, pois em 1976 apenas 30,4% de sua área estavam antropizada, porém após 32 anos 

de uso econômico dos solos essa proporção tinha expandido para 68,0%, evidenciando o 

crescimento econômico, principalmente com base na produção agropecuária (VIEIRA; 

FERREIRA; GUIMARÃES, 2014).   

O mapa de uso do solo da BHRV (Figura 09) evidencia o predomínio de pastagem na 

BHRV, com áreas esparsas destinadas à lavoura, desenvolvidas principalmente sobre 

Latossolo Vermelho, na Baixa bacia, com concentração de pivô, indicando lavoura 

irrigada. Para o compartimento da Alta bacia a maior presença de vegetação nativa ocorre 

em local de relevo mais acidentado ou ao longo dos rios (mata ciliar), enquanto que, 

principalmente na Média bacia, a vegetação ao longo das margens do rio já foi substituída 

por pastagens. 
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Figura 09 – Mapa de uso do solo, BHRV GO, 2016.  

Santos (2014) compartimentou a BHRV em dois polígonos, observando duas dinâmicas 

distintas de uso e ocupação, em conformidade com a lógica capitalista: i) na Baixa bacia – 

ao norte, apresenta em média estabelecimentos agropecuários com maior área apropriando-

se de solos de melhor fertilidade natural e menores declividades; e ii)  na Alta bacia – ao 

sul, com relevo mais movimentado, maiores declividades, menor tamanho médio de 

propriedades e um mosaico com diversos tipos de solos.  

Na próxima seção propõe-se analisar os aspectos socioeconômicos da BHRV, com vista a 

compreender como esse espaço social foi processualmente construído, na sua interação 

com suas características naturais, sendo que sua organização espacial e econômica 

representa parte do processo inicial de ocupação e exploração econômica do próprio estado 

de Goiás. 

4.2.Processo de ocupação da BHRV 

A Bacia Hidrográfica do Rio Vermelho (BHRV) tem importância histórica, 

socioeconômica, cultural e política para o Estado de Goiás, pois, às suas margens iniciou o 

período aurífero na província e em decorrência, a formação da cidade, que seria a capital 
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de Goiás até 1942, quando a agropecuária já predominava como propulsora do 

desenvolvimento do estado.  

O processo de ocupação pela lógica europeia inicia no período de 1725 a 1731, com a 

formação dos primeiros arraiais do ouro. O arraial de Sant’Ana
7
, hoje cidade de Goiás, foi 

o primeiro a ser formado nas proximidades do Rio Vermelho, decorrente da  exploração do 

ouro, concentrado no seu leito (ouro de aluvião).  O processo inicial de ocupação conduziu 

ao extermínio de índios (Caiapós e Goyases mais próximos da Serra Dourada e Karajás às 

margens do Rio Araguaia), principalmente ao longo do período da mineração, com os 

Caiapós resistindo em guerra por 50 anos (ESTEVAM, 2004; PALACÍN; MORAES, 

2008; TEIXEIRA NETO, 2014).  

O ouro trouxe os homens livres e os escravos, principalmente oriundos de São Paulo e 

Minas Gerais para sua extração às margens do Rio Vermelho, fomentou o comércio e 

riqueza fácil, porém com o declínio dessa exploração houve uma redução no número de 

povoados, de comércio, isolamento das demais capitanias e atraso sociocultural. Os que 

resistiram, dispersaram-se para zona rural e passaram a dedicar-se à agropecuária de 

subsistência, perdendo os hábitos de civilização (ESTEVAM, 2004). 

Nas primeiras décadas do século XIX as fazendas se espalham, sob estrutura fundiária que 

se conformou pela posse e com dimensão de latifúndio, na maioria das vezes. No entanto, 

pela falta de mão-de-obra, de capital financeiro e de demanda de mercado, a produção foi 

crescendo lentamente. ―A pecuária alcançou relativo êxito, não só pela existência de boas 

pastagens, mas porque o gado se conduzia ao mercado consumidor, vencendo as 

distâncias‖ (PALACÍN; MORAES, 2008, p.93).  

A pecuária no período do apogeu do ouro (1725-1753) foi desenvolvida com a finalidade 

de alimentar os mineiros, posteriormente (1756-1777) foi conduzida como minimizadora 

da crise gerada pelo esgotamento do ciclo do ouro de aluvião (GALLI, 2005). No entanto, 

a partir 1788 o gado passa a gerar riqueza e constituir novas categorias sociais como o 

pecuarista poderoso financeiramente e o vaqueiro. ―Cada sociedade veste a roupa de seu 

tempo‖ (SANTOS, 1977, P.2).  

                                                           
7
 O município foi criado em 1739 com o nome de Vila Boa de Goiás e com nome atual de Goiás. Passou por 

uma série de desmembramento, para formação de novos municípios, e continua com oito distritos. 
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Com a implantação da ferrovia (a partir de 1913), o estado de Goiás diminui o isolamento 

administrativo, econômico e social, que restringia seu desenvolvimento, em virtude de 

grandes distâncias em relação à capital e mercados próximos ao litoral, ampliando suas 

relações mercantis com outras regiões do país. O aumento do número de frigoríficos em 

São Paulo, para atender a demanda externa gerada pela Primeira Guerra estimulou o 

aumento da produção de bovinos em Goiás (MAIA, 2005; ESTEVAM, 2004).  

A criação de Brasília na década de sessenta propiciou a ampliação da malha rodoviária de 

integração nacional, principalmente a partir da BR-153, integrando o transporte rodoviário 

com os grandes centros urbanos, estimulando a produção agropecuária em função do 

escoamento de seus produtos (ESTEVAM; CAMPOS JR., 2012). Também, destaca-se a 

BR-070, no sentido de Mato Grosso, interligando municípios da BHRV, estimulando a 

malha rodoviária da região. 

O município de Goiás, representado pelos coronéis ruralistas, manteve sua forte influência 

política no Estado de Goiás, alcançando ponto de inflexão com a transferência da capital 

para Goiânia
8
 (1942). O poder econômico e político do município de Goiás influenciou a 

ocupação das cidades vizinhas (Tabela 10), inseridas na BHRV. O município de Goiás, o 

mais antigo da região foi inicialmente responsável pela maior parcela de área da bacia, pois 

os demais emanciparam dele, exceto Buriti de Goiás. Para Haesbaert (2007) a relação de 

dominação e apropriação do espaço, está permeada concretamente pela dominação 

político-econômica e de forma mais subjetiva pela cultura e pelos símbolos.  

Tabela 10 – Municípios: origem e emancipação, BHRV GO, 1953 a 1992. 

Município Atual Município de origem Ano da Emancipação 

Aruanã Goiás 1958 

Britânia Jussara 1963 

Buriti de Goiás Mossâmedes 1992 

Faina Goiás 1988 

Fazenda Nova Goiás 1953 

Goiás (*) 1736 

Itapirapuã Goiás 1958 

Jussara Goiás 1958 

Matrinchã Aruanã 1987 

Novo Brasil Fazenda Nova 1958 

Santa Fé de Goiás Jussara e Britânia 1988 

Fonte: IMB/SEPLAN (2015). 

 
                                                           
8
 A criação das capitais Goiânia (Estado de Goiás) e  Brasília (país), estimulou  forte fluxo migratório ara o 

Estado de Goiás, durante as décadas de 40 a 60. 
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Em razão do processo de emancipação desses municípios a ―Evolução de utilização de 

terras na BHRV, por compartimentos‖, para os Censos Agropecuários até 1950 apresentam 

valores apenas para Goiás (Alta bacia), sem informação para os demais (Tabela 11). A 

emancipação de Aruanã, Fazenda Nova, Itapirapuã, Jussara e Novo Brasil impactaram o 

censo agropecuário a partir de 1960, enquanto que Britânia o de 1970, Faina, Matrinchã e 

Santa Fé de Goiás o de 1995 e Buriti de Goiás o último censo (2006).  Assim verifica-se 

que a utilização de terras por compartimento sofre alteração até o último censo, em virtude, 

também, do processo de emancipação.  
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Tabela 11 – Evolução da utilização de terras por compartimentação – em hectares, 

BHRV GO, 1940-2006. 

Ano Utilização de terras Alta bacia Média bacia  Baixa bacia Total Utilização 
1

9
4

0
 

L.Permanente 2.874   2.874 

L. Temporária 11.401   11.401 

Past.Naturais 0   0 

Past.Plantadas 0   0 

Demais utilização 330.595   330.595 

Total 344.870   344.870 

1
9

5
0
 

L.Permanente 5.988   5.988 

L. Temporária 48.275   48.275 

Past.Naturais 160.767   160.767 

Past.Plantadas 112.893   112.893 

Demais utilização 715.628   715.628 

Total 1.043.551   1.043.551 

1
9

6
0
 

L.Permanente 901 1.052 164 2.117 

L. Temporária 24.270 21.277 20.369 65.916 

Past.Naturais 154.703 125.721 110.935 391.359 

Past.Plantadas 66.177 32.541 41.367 140.085 

Demais utilização 402.438 280.198 370.955 1.053.591 

Total 648.489 460.789 543.790 1.653.068 

1
9

7
0
 

L.Permanente 606 380 316 1.303 

L. Temporária 20.880 347.748 17.296 385.924 

Past.Naturais 287.590 198.961 257.742 744.293 

Past.Plantadas 120.505 14.449 167.564 302.518 

Demais utilização 54.910 28.782 157.318 241.010 

Total 484.491 590.320 600.236 1.675.047 

1
9

8
0
 

L.Permanente 634 623 180 1.437 

L. Temporária 33.454 31.669 51.098 116.221 

Past.Naturais 397.404 175.125 206.142 778.671 

Past.Plantadas 94.437 161.716 351.425 607.578 

Demais utilização 78.042 39.558 95.789 213.389 

Total 603.970 408.692 704.635 1.717.297 

1
9

9
5
 

L.Permanente 859 390 1.690 2.939 

L. Temporária 11.405 6.233 5.820 23.458 

Past.Naturais 107.205 43.427 608.137 758.768 

Past.Plantadas 265.897 357.471 608.137 1.231.505 

Demais utilização 39.701 30.721 42.106 112.528 

Total 425.065 438.243 1.265.889 2.129.197 

2
0

0
6
 

L.Permanente 828 2.011 868 3.707 

L. Temporária 6.822 6.291 8.945 22.058 

Past.Naturais 77.976 17.771 26.325 122.072 

Past.Plantadas 214.679 360.745 606.249 1.181.673 

Demais utilização 85.707 119.996 214.187 419.890 

Total 386.012 506.814 856.574 1.749.400 

Fonte: Censo Agropecuário, (Ipeadata/IBGE/2016). 

   

Em virtude de alternâncias de disponibilidades de dados entre os censos foram 

considerados em ―Demais utilizações‖ as categorias de terras inaproveitáveis, matas e 
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florestas e terras produtivas e não utilizadas, assim essa categoria se destaca de forma 

significativa (95,9% em 1940, 68,6% em 1950 e 62,1% em 1960), em relação ao uso total 

em cada compartimento. A redução de área dessa categoria indica conversão de matas e 

florestas em uso econômico em 1940. No censo de 1970 essa proporção de ―Demais 

utilização‖ é de 11,3%%, indicando predominância de terras para uso econômico, 

reforçando a premissa que o pacote tecnológico (DELGADO, 2001), nessa região, teve o 

papel de modernização e não de primeira ocupação, em relação ao avanço da Fronteira 

Agrícola.    

Os dois maiores crescimentos em utilização total de área ocorrem nos primeiros períodos 

de censos aqui apresentados (1950 a 1960 na proporção de 202,6%; e 1960 a 1970 em 

58,4%), com possibilidade inclusive de dados menos precisos do que nos censos futuros. 

Na Baixa bacia, com maior proporção de área municipal (48,4%) entre os três municípios, 

prevalecem as utilizações de terras, em 2006 (com todos os desmembramentos municipais 

já realizados), para lavouras temporárias (40,6%) e pastagens plantadas (51,3%).  

No entanto, a Baixa bacia apresenta maior parcela de área (48,4%) em relação ao total da 

bacia (Tabela 12), o que justifica apresentar maior área utilizada em pastagens plantadas e 

lavouras temporárias, indicando opção por uso que exige mais tecnificação. 

Tabela 12 – Distribuição de área dos municípios por compartimento – km
2
, BHRV 

GO, 2015.  

Compartimentação 

Área do 

Município 

(km
2
) 

Proporção (%) 

da área 

municipal de 

cada 

compartimento 

em relação ao 

total da BHRV 

Área (km
2
) do 

município dentro da 

BHRV 

Participação relativa 

(%) de área dentro da 

bacia em cada 

compartimento em 

relação ao total da 

BHRV 

Alta 5.254,0 26,1 2.510,4 23,0 

Média 5.129,2 25,5 4.267,5 39,0 

Baixa 9.755,0 48,4 4.160,2 38,0 

Total 20.138,1 100,0 10.938,1 100,0 

Fonte: LAPIG/IBGE, (2016). 

A intensificação do uso econômico dos recursos naturais promove geração de renda e 

ocupação dos distritos, impulsionando o processo de suas emancipações, realizadas 

principalmente ao longo da segunda metade do século XX, com consolidação dos direitos 

de propriedade nas áreas declaradas com fins agropecuário (Tabela 13), com predomínio 
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(95,2%) na condição de proprietário do produtor em relação a terra, evidenciando que em 

1970 as bases capitalistas já estavam implantadas.  

Tabela 13 – Direitos de Propriedade nos municípios que compõem a BHRV GO, em 

porcentagem da área, 1970-2006. 

Direitos de Propriedade  1970 1985 1995 2006 

Proprietário 95,2 98,0 96,8 97,0 

Arrendatário 1,3 1,0 1,3 1,0 

Parceiro 0,5 0,4 0,4 0,0 

Ocupante 3,1 0,6 1,3 1,5 

Assentados 0,0 0,0 0,3 0,5 

Total da BHRV 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Censo Agropecuário – Ipeadata/IBGE (2016). 

No Brasil, principalmente a partir da década de 80, a luta pelo acesso a terra por meio da 

reforma agrária foi intensificada, em decorrência da precarização das condições de trabalho 

no campo, decorrente da modernização da agropecuária, pela redução do crédito público e 

pela inadimplência gerada no campo pela elevação das taxas de inflação e juros. De acordo 

com o Censo Agropecuário de 1995 houve desconcentração de área para condição de 

proprietário, elevando as participações relativas para arrendatários, ocupantes e assentados, 

em relação ao total da bacia, evidenciado na Tabela 13. Em 2006 continuou ocorrendo 

expansão da área para assentados e ocupantes e reduziu para arrendatários. O que pode ser 

explicado pela crise no setor agropecuário em 2005, inibindo a expansão de área por meio 

de arrendamento. 

A implantação dos assentamentos na bacia decorre da influência dos movimentos 

nacionais e em especial Trombas e Formoso (1950-1964) no estado de Goiás com 

relevância histórica para a conscientização e fortalecimento da luta dos camponeses por 

acesso a terra nas décadas seguintes. A concentração de terras no município de Goiás pode 

ser exemplificada pela área de 23.010,37 hectares em mãos de nove famílias (Cunha, 

Alencastro, Berquó, Costa, Godim, Caiado, Camargo, Machado e Oliveira) (SOUZA; et al, 

2009). 

A ocupação em decorrência dos assentamentos ocorre a partir da década de 80 com 

implantação de assentamentos de famílias, realizada pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária - INCRA, autarquia federal, responsável por além de 

prover terra, articular com o Estado e prefeituras para disponibilizar infraestrutura, 

créditos, assistência técnica, educação, saneamento, etc. Ressalta-se que de acordo com os 

Censos Agropecuários a partir de 1980 a Alta Bacia não continha mais a maioria de área de 
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utilização de terras, conforme (Tabela 11) e sim a Baixa bacia, o que sugere que os 

assentamentos não foram realizados ao longo da bacia considerando esse critério.  

A região contribuiu em 2014 com 9,4% do total de 1.402 famílias assentadas no Estado, 

sendo Mosquito o primeiro assentamento implantado no município de Goiás em 1986, com 

43 famílias. Nesse município, também, está o maior assentamento da BHRV, o de São 

Carlos com 156 famílias, com predominância de famílias da própria região. Os municípios 

de Goiás (683 famílias assentadas), Itapirapuã (227), Fazenda Nova (211) e Faina (161), 

representando 92,0% do total de famílias assentadas na bacia, afetando o grau de 

urbanização desses municípios (INCRA, 2016). 

Assim, a maior concentração de assentamento realizado pelo INCRA, por compartimento 

está localizada nos municípios que compõem a Alta bacia (66,7%), seguida pela Média 

bacia (28,9%) conforme Tabela 14. A dinâmica de ocupação e uso desses dois 

compartimentos se modifica, com aproximadamente 7,3% do total de estabelecimentos 

agropecuários sendo administrados por famílias assentadas na Alta bacia e 2,6%, na Média 

bacia. A gestão agropecuária realizada por famílias assentadas, pelas próprias 

especificidades desse segmento, apresenta perfil diferenciado dos demais. 

Tabela 14 – Distribuição de assentamentos na BHRV GO, 2017. 

Compartime

nto (Bacia) 

Frequência absoluta   Porcentagem  
Nº de 

estabelec. 

(lavoura e 

pastagens) 

(Nº de famílias 

assentadas/ Nº 

de 

estabelec.)*100 

Nº de 

famílias 

assentad

as 

Nº 

assentamen

tos 

Área total 

(ha) 

Nº de 

famílias 

assentad

as 

Nº 

assentam

entos 

Alta  799 30 34.195,89 62,1 66,7 10.924 7,3 

Média 408 13 19.729,77 31,7 28,9 15.680 2,6 

Baixa  79 2 3.147,77 6,1 4,4 4.439 1,8 

Total 1.286 45 57.073,43 100,0 100,0 31.043 4,1 

Fonte: INCRA, (2017). 

As famílias assentadas na Alta bacia têm estabelecimentos agropecuários em média com 

42,80 hectares, na Média bacia com 48,36 ha e na Baixa com 44,38 ha. Ressalta-se que o 

menor tamanho médio de estabelecimento agropecuário está localizado na Alta bacia, que 

apresenta características de relevo mais movimentado e maior frequência de solos menos 

indicados para lavoura, concentrando maior quantidade de famílias assentadas, sendo que 

nesse compartimento, também, encontra-se maior proporção de área preservada, conforme 

mapa de uso do solo (Figura 09). 
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O município de Goiás está relacionado como município com maior número (22) de 

assentamento do Brasil (INCRA, 2016), sendo implantados em sua maioria por meio de 

desapropriação, com predominância na década de 90. O papel da Comissão Pastoral da 

Terra da Igreja Católica, religião predominante na bacia (IBGE, 2017) foi relevante na 

implantação desses assentamentos pelo apoio material, jurídico, articulações políticas, 

contribuições no processo de conscientização e organização do movimento, distintamente 

das demais regiões do país que foram coordenadas pelo Movimento dos Trabalhadores 

Sem Terra (MST). No entanto, para a maior parte dos assentados, as condições de baixa 

fertilidade do solo, pouco crédito e infraestrutura insuficiente pode inviabilizar a 

permanência dos filhos das famílias e de alguns assentados, que optaram pela venda de sua 

propriedade (SOUZA; et al, 2009). 

A ocupação da BHRV se consolida ao longo do tempo, influenciada pelos aspectos 

econômicos, condicionados aos fatores sociopolíticos, possibilitando então, uma identidade 

sociocultural muito próxima para essa região, que apresenta, também, aptidões econômicas 

semelhantes, em condições naturais diversificadas.  

Ao avaliar mais recentemente o crescimento populacional censitário da BHRV (Tabela 15) 

verifica-se que houve redução do total da população de 3,5%, no período de 1980 a 2000, e 

de 5,1% de 2000 a 2010. A forte redução populacional dos municípios de Aruanã, Fazenda 

Nova e Goiás, no período de 1980 a 2000 podem ser parcialmente explicadas pela 

emancipação dos municípios de Matrinchã, Novo Brasil e Faina. Nesse período o único 

município que apresentou crescimento positivo foi Britânia (53,7%).  

Tabela 15 - População Censitária Urbana e Rural e Grau de urbanização, BHRV GO,  

1980, 2000 e 2010. 

MUNICÍPIO 
População Rural População Urbana Grau de Urbanização (%) 

1980 2000 2010 1980 2000 2010 1980 2000 2010 

Aruanã 5.527 1.215 1.318 1.766 3.880 6.178 24,2 76,2 82,4 

Britânia 866 990 966 2.569 4.289 4.543 74,8 81,2 82,5 

Buriti de Goiás - 961 825 - 1.698 1.735 

 

63,9 67,8 

Faina - 3.721 3.134 - 3.698 3.849 

 

49,8 55,1 

Fazenda Nova 5.978 2.470 2.244 3.909 4.623 4.078 39,5 65,2 64,5 

Goiás 22.221 7.319 6.089 20.746 19.801 18.638 48,3 73,0 75,4 

Itapirapuã 5.050 3.394 2.299 5.774 7.462 5.536 53,3 68,7 70,7 

Jussara 9.759 4.408 3.946 12.761 15.626 15.207 56,7 78,0 79,4 

Matrinchã - 1.266 1.419 - 3.254 2.995 

 

72,0 67,9 

Novo Brasil 3.063 1.610 1.245 1.903 2.571 2.274 38,3 61,5 64,6 

Santa Fé de 

Goiás 
- 971 951 - 3.112 3.811 

 

76,2 80,0 
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BHRV 52.464 28.325 24.436 49.428 70.014 68.844 48,5 71,2 73,8 

Fonte: IMB/IBGE,  (2016). 

Em 2010, para a maioria dos municípios com predominância (54,0%) de população rural 

masculina, houve redução populacional de 13,7% na área rural, indicando que o grau de 

urbanização (população urbana dividida pelo total populacional do município) é crescente 

na região.  

Os municípios de Aruanã, Britânia e Santa Fé, inseridos na Baixa bacia se destacam pelo 

aumento populacional e maior Grau de Urbanização, no período de 2000-2010 (Tabela 15). 

Em relação à região Aruanã e Britânia são municípios com destaque para o turismo em 

função do Rio Araguaia e do Lago dos Tigres o que estimula o crescimento de serviços 

relacionados ao turismo, demandando maior número de trabalhadores. O crescimento 

populacional e urbanização em Santa Fé de Goiás podem ser parcialmente explicados pela 

implantação em 2010 do frigorífico Mataboi/JBS, responsável pela geração de mil e cem 

empregos em julho de 2016, conforme informação prestada pela empresa. 

A população estimada para esse ano, segundo IBGE (2017) apresenta redução em relação 

ao Censo de 2010, para os municípios de Fazenda Nova (4,0%), Goiás (2,5%), Itapirapuã 

(19,4%) e Novo Brasil (7,9%), com crescimento mais significativo apenas para Aruanã 

(21,9%) e Santa Fé de Goiás (11,5%). 

A dinâmica populacional por faixa etária (Figura 10) indica maior redução de crianças 

(33,6%), de zero a quatro anos, entre 2000 e 2010, corroborando a redução da taxa de 

fecundidade no país, que conduz à redução da população até a faixa de 30-39 anos, com 

crescimento a partir dos 40 anos, com destaque para as faixas de 70 até 79 (51,0%) e acima 

de 80 (51,9%), refletindo o aumento da expectativa de vida do brasileiro.   Essa evolução 

demográfica conduz à reflexão sobre mercado de trabalho e políticas públicas para novas 

demandas da sociedade, na região.  
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Figura 10 – População por faixa etária, BHRV GO, (2000-2010). Fonte: IBGE.  

Os municípios de Goiás e de Santa Fé de Goiás apresentam os maiores salários médios 

mensais de trabalhadores formais de 2,1 salários mínimos, em ambos os municípios, 

enquanto os demais variam de 1,2 (Novo Brasil) a 1,8 salários mínimos (Jussara, Aruanã, 

Matrinchã e Britânia).   As melhores condições econômicas, de infraestrutura e política 

administrativa de Goiás e Jussara se destacam perante aos demais municípios que 

compõem a BHRV (população, Produto Interno Bruto – PIB, número de empregos, 

agências bancárias, escolas, hospitais/leitos), exercendo influência, conforme já observado 

por Vieira (2013), revelando que o espaço geográfico é construído pelas relações 

econômicas, sociais, culturais, e políticas, que se conformam às características naturais, 

bem como as alteram (SANTOS, 1977; HAESBAERT, 2007).    

A atividade de pecuária bovina, predominante na região, absorve menor quantidade de mão 

de obra em relação à agricultura e ainda permite o trabalho na área rural com residência na 

cidade, principalmente quando as vias de acesso estão em boas condições. Observou-se 

durante a pesquisa de campo que o deslocamento por motocicleta é comum para os 

empregados de estabelecimento agropecuário com distância próxima às cidades. Assim, 

com maior frequência de residência na área rural estão os assentados e pequenos 

produtores não assentados. 

A produção de bovinos na BHRV se realiza em estabelecimentos com os diversos 

tamanhos de área de pastagem. De acordo com os dados do Censo Agropecuário (IBGE, 

2006) ocorre concentração de pequenos produtores (até 50 hectares) em todos os 
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compartimentos, no entanto na Alta bacia ela é mais expressiva (52,2%) em relação ao 

total da bacia (Tabela 09). No total da bacia o maior número (78,7%) de estabelecimentos 

produz bovino (leite e corte) em área de até 200 hectares, corroborando que essa atividade 

apresenta muitos produtores, que limitados por área e níveis tecnológicos de produção, 

produzem em baixa escala. 

Tabela 16 – Número de estabelecimento agropecuário por faixa de área – hectares, 

BHRV, 2006. 

Compartimento Até 50  De 50 a 200  
De 200 a 

500 
500 a 1000 1000 a 2500 

Acima de 

2500 

Alta bacia           1.860               788               330               120                 41                   8  

Média bacia           1.164               703               274               117                 68                 31  

Baixa bacia              542               307               163                 95               118                 84  

Total           3.566            1.798               767               332               227               123  

Fonte: Censo agropecuário (IBGE, 2006). 

A produção na BHRV, também, ocorre em estabelecimentos com grandes extensões de 

área, com 123 estabelecimentos agropecuários com área superior a 2.500 hectares (Figura 

11), com predominância na Baixa (68,3%) e Média (25,0%) bacia com possibilidade de 

produção de bovinos a pasto em grande escala, ocorrendo em áreas com melhores 

condições de solo e relevo. 

  

Figura 11 – Distribuição de estabelecimentos agropecuários com área acima de 2.500 

hectares, por compartimento, BHRV GO, 2006. Fonte: IBGE. 

Em conformidade com as características de ocupação e principal uso econômico do solo na 

próxima seção serão analisados alguns indicadores de produtividade da bovinocultura, 

agregados por compartimentos, com base em dados de acesso livre, permitindo uma 

avaliação exploratória do nível de tecnificação dessa atividade, buscando relacionar os 

aspectos biofísicos que possam explicá-la. 
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 Ressalta-se que os indicadores socioeconômicos a seguir foram trabalhados por município, 

embora a maioria deles não esteja inteiramente inserida na BHRV, considerando dados 

disponibilizados pelo Instituto Mauro Borges/IBGE (2006-2016). 

4.3.Caracterização socioeconômica 

A área destinada à agropecuária (lavouras e pecuária bovina) para a BHRV resulta em 

1.329.510 hectares (2006), sendo a maior parte utilizada para produção de pastagem 

plantada (89,1%). As maiores áreas com pastagens plantadas estão contidas na Baixa 

(94,4%) e Média bacia (94,0%), enquanto que na Alta bacia essa participação é menor 

(71,5%), tendo em vista que pastagem nativa ocorre com frequência relativa maior do que 

para os demais municípios de toda bacia, com destaque para Goiás (32,3%) e Faina 

(15,4%).   

A maior presença de pastagem nativa na Alta bacia está intrinsicamente relacionada com 

as características de relevo fortemente ondulado a ondulado e solos rasos, indicando 

limitação de capital investido em tecnologia, em virtude principalmente de restrições 

naturais. O que explica, também, a baixa taxa de conversão de pastagem natural em 

plantada, no período de 1995 a 2006, conforme censo agropecuário. 

A produção agrícola na BHRV é bastante incipiente, comparada com a produção do 

restante do estado de Goiás, mesmo em áreas mais planas ou suaves onduladas como no 

caso da Baixa e da Média bacia, em virtude do predomínio e Latossolo Vermelho-Amarelo 

e suas características físico-químicas, exigindo calagem e adubação fosfatada, dificultando 

o cultivo de lavouras, inclusive pela baixa quantidade de água disponível às plantas. A 

aptidão principal é destinada à pecuária. São solos propícios para Integração-Lavoura-

Pecuária, com práticas conservacionistas de Plantio Direto, como alternativas econômica e 

ambientalmente sustentáveis (MARCHÃO, et al., 2007).  

Lavoura temporária na BHRV é caracterizada principalmente pelo cultivo de milho, soja, 

mandioca, feijão, tomate, palmito. Lavoura permanente nessa região é caracterizada pela 

presença de laranja e banana. O município de Goiás se destaca na produção mais 

diversificada de lavouras, mesmo que o volume não seja expressivo. 

Quando analisada a produção de soja, sorgo, cana e milho com vista a subsidiar a dieta da 

pecuária bovina, inclusive de frango e suínos produzidos na região, verifica-se a área total 

de plantio de milho de 2006 foi reduzida em 32,4%, resultando em 5.657 ha em 2014. No 
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entanto a área de produção de soja cresceu 197,1%, no período de 2006/2014, resultando 

em 19.805 hectares. O sorgo em 2014 foi plantado apenas no município de Goiás, com 

área de 1.200 (ha). E a cana-de-açúcar presente apenas nos municípios de Buriti de Goiás e 

Faina com área total de 10 hectares. 

Para toda a BHRV a produção de milho cresceu em 45,1% (2006/2014), mesmo com a 

redução de área, resultado em elevação geral de produtividade (5,8 ton/ha).  O milho é o 

único grão constante em todos os municípios nos dois anos analisados, com maior 

produtividade na Baixa bacia (6,3 ton/ha), seguido pela Média bacia (5,0 ton/ha) e Alta 

bacia (4,7 ton/ha), em 2014.  

O milho faz parte da ração destinada, também, à produção de frango de corte, que teve um 

aumento na quantidade de cabeça produzida de 322,18% em toda BHRV, no período de 

2010/2014, com a Alta bacia respondendo 92,1% da produção total (1.376.800 cabeças), 

sendo o município de Goiás responsável pela produção de 1.268.00 cabeças, em 2014. 

Esse crescimento se justifica pela exportação a partir de 2011, para o mercado europeu, 

realizado pela Super Frango (Empresa São Salvador Alimentos, 2014), no município de 

Itaberaí, às margens da GO-070, próximo (61,5km) ao município de Goiás. A produção de 

aves e suínos é típica de estabelecimentos de pequenas áreas. A produção de suínos, 

também, está concentrada na Alta bacia (46,6%) com total de 44.860 cabeças (2014), com 

liderança do município de Goiás (28,5% do total da BHRV), seguida pela Média bacia 

(34,6%) (IMB/SEPLAN, 2016). 

A soja se destaca principalmente nos municípios de Jussara (maior produtor da bacia com 

35.052 ton. em 2014), Goiás (9.360 ton.), Matrinchã (6.510 ton.) e Britânia (4.945 ton.). A 

produtividade da Baixa bacia é maior do que a produtividade média do estado de Goiás, 

indicando inversão de capital no pacote tecnológico exigido por essa cultura.  

As principais gramíneas plantadas destinadas ao pastejo, inseridas na BHRV, com vista a 

aumentar a produtividade de animal por área, são de origem africana com predomínio da 

Brachiária Brizantha
9
 (Brachiarão), seguida pela Bhachiaria Decumbens, (SANTOS 

2014; GARCIA, 2012), que coincide com as predominantes no Cerrado. 

                                                           
9
A Brachiária Brizantha é perene, depende de temperatura variando entre 20º a 30º C. Resiste aos ataques 

das cigarrinhas das pastagens, é medianamente exigente em nutrientes e responde bem em volume de 

biomassa para alimentação do gado. Adaptou-se bem em todas as regiões do país (SANTOS, 2014). 
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Ao avaliar o rebanho efetivo de bovinos da BHRV, no período de 2000 a 2016, por 

compartimentos (Figura 12) verifica-se crescimento de 46,78% para Alta bacia, enquanto 

a Média e Baixa bacia cresceram 17,37% e 9,27%, respectivamente.  Esse crescimento 

diferenciado da Alta bacia foi promovido por Goiás (41,09%), Buriti de Goiás (68,01%) e 

Faina (53,59%). No entanto, a Alta bacia apresenta a menor proporção do rebanho 

(26,54%), enquanto a Média (30,70%) e a Baixa (42,75%) apresentam maiores 

participações no total de bovinos da BHRV, resultado coerente com a distribuição de área 

de pastagem.  

 
Figura 12. Evolução do rebanho efetivo de bovino por compartimentos, BHRV GO, 

2000 a 2016. Fonte. IMB/IBGE. 

 

No entanto, mesmo com menor área média por propriedade o desempenho da pecuária na 

Alta bacia apresenta crescimento mais uniforme em relação aos demais compartimentos, 

que apresentaram maior variação ao longo do período de dezessete anos. 

 Os maiores rebanhos em 2016 estão localizados em Jussara (375.421 cabeças), Goiás 

(302.218), Itapirapuã (259.300) e Aruanã (206.628), evidenciando o potencial de 

produção da pecuária nesses municípios. A liderança do rebanho de Jussara nesse período 

é constante, o que não ocorre para os três demais, que alternam as posições no ranking.  

A participação (%) de vacas ordenhadas em relação ao total efetivo de bovinos da BHRV 

foi de 7,2% e 6,17%, nos anos de 2015 e 2016 respectivamente. A produtividade diária 
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média de 3,1 litros por vaca ordenhada, para a BHRV (2016) é inferior à produtividade do 

estado de Goiás (3,59 litro/dia). Esse desempenho abaixo da média foi observao ao longo 

do período analisado (2000 a 2016), mesmo crescendo 8,51% acima do estado, nesse 

período. Esse fraco desempenho evidencia que a principal finalidade do rebanho na 

BHRV é destinada para corte (83,8%), enquanto que o estado de Goiás apresentava 71,1% 

do efetivo de bovinos e o país 65,8%, conforme censo agropecuário (IBGE, 2006). 

A Alta bacia com 40.060 vacas ordenhadas com produção de 44.740 mil litros/ano 

apresenta produtividade de 3,04 litros por dia/vaca ordenhada, em 2016. Na Média bacia 

ocorre o maior rebanho ordenhado (57.550), com produtividade de 3,2 litros dia/vaca 

ordenhada, a Baixa bacia com menor rebanho leiteiro (33.450 vacas ordenhadas e 

produção de 38.980 mil litros/ano) apresenta menor produtividade (3,0 litros dia/vaca 

ordenhada). Os principais municípios produtores de leite são: Jussara (28.000 

mil/litro/ano), Goiás (25.990 mil/litro/ano) e Itapirapuã (22.000 mil/litro/ano), com 

participação de vacas ordenhadas de 7,38%, 7,58% e 6,15% em relação ao total do efetivo 

de rebanho, nesses respectivos municípios. Em geral, estabelecimentos com menor área 

destinam o uso do solo para produção de gado de leite.   

 A produção de bovinos em pastejo na BHRV depende da quantidade e qualidade da 

pastagem cultivada com vista a permitir o aumento da produtividade de ganho de peso 

animal por hectare, aumentando a lucratividade do produtor, além da proteção do solo 

pelo maior volume de biomassa. A produção de bovinos depende dessa qualidade, que 

está intrinsecamente relacionada com as características físico-químicas do solo, além de 

técnicas adequadas de manejo animal e programa de manutenção de pastagens.  

A intensificação da pecuária por meio de pastagem pode ser realizada por melhoramento 

das condições agronômicas do solo, com realização de calagem, mas principalmente em 

função de aumento do nível de nutrientes, via processos de adubação. Em condições de 

pastejo em regime extensivo existe um limite máximo próximo de 2,5 UA/ha, a partir 

dessa referência a estratégia de suplementação se torna necessária (BALSALOBRE; 

SANTOS; BARROS, 2002). 

A produtividade da pecuária de corte avaliada pela taxa de lotação propiciar mensurar o 

nível de verticalização do sistema, produzindo maior número de animal, conforme 

composição do rebanho por idade (bezerro(a), novilho(a), vaca/novilha prenha, 

garrote/boi, touro)  por hectare, que dependerá da produção de forragem, da ocorrência de 
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suplementação, do potencial genético (precocidade), das condições sanitárias, dos 

manejos, e das etapas desenvolvidas na unidade produtora (cria-recria-engorda).   

A taxa de lotação (UA/ha) comparada entre os anos de 2015 e 2006 sugere processo de 

intensificação para o total da BHRV (Tabela 17), com destaque para a alta bacia com 

crescimento de 48,75%. Enquanto que a baixa bacia, com maior frequência de grandes 

propriedades, apresenta redução significativa de 42,69%, pois reduziu o rebanho em 

3,52%. Essa redução pode ser parcialmente explicada, pelo desaquecimento do mercado 

interno, em função do cenário econômico recessivo a partir de 2011. O produtor estará 

estimulado a intensificar, incorrendo em maior custo e complexidade de gerenciamento, 

quanto maior for o preço de venda do animal. 

Tabela 17 – Intensificação da produção de bovinos segundo taxa de lotação, BHRV, 

2016.  

Bacia 

Pastagem 

Nativa (ha) 

(2006) 

Pastagem 

plantada 

(ha) (2006) 

Rebanho 

2006 

(cabeça)(2) 

Taxa de 

Lotação 

(UA/ha) 

Total 

pastagem 

2015 

Rebanho 

2015 

(cabeça) 

Taxa de 

Lotação 

(UA/ha) (1) 

Alta 77.976 214.679 411.765 0,80 231.467 475.290 1,19 

Média 17.771 363.745 564.740 1,11 332.976 580.193 1,05 

Baixa 26.325 606.249 922.670 1,71 563.166 890.233 0,98 

Total 122.072 1.184.673 1.899.175 0,91 1.127.609 1.945.716 1,04 

Fonte: IBGE, (2017); Parente et al. (2017) 
(1) Para determinar a unidade animal por hectare evolui o rebanho de 2015, considerando a estrutura do 

rebanho por categoria de animal de 2006, divulgado pelo Censo, e estimado o peso médio em cada categoria. 

Uma UA/ha equivale ao peso aproximado de um animal adulto (450 kg de peso vivo) por hectare. E a área de 

pastagem foi considerada a informada pelo Censo Agropecuário de 2006 e em 2015 conforme Parente et al., 

(2017). A taxa de lotação expressa em UA/hectare representa melhor a pressão sobre a pastagem, em função 

do consumo maior de animais adultos, em relação à taxa de ocupação por cabeça animal. 

  

Verifica-se o predomínio de pastagens plantadas (90,66%) em 2006 (IBGE, 2006) e 

redução da área total, quando comparada com 2015 (PARENTE et al., 2017) em 13,71%.  

A taxa de lotação com menos de uma UA por hectares sugere que a intensificação desses 

sistemas produtivos pode ser realizada com o uso de adubação de pastagens, opção 

economicamente mais viável do que a suplementação. 

A estratégia de suplementação animal em todas as fases de crescimento tem forte impacto 

sobre o peso de carcaça bovina, por consequência da taxa de lotação, podendo ser alterada 

no curto prazo, conforme comportamento da demanda.  Ressalta-se que em Aruanã, 

segundo maior rebanho da Baixa bacia está localizado o segundo maior confinamento JBS, 

com capacidade estática para produção de 42.000 animais, com proposta de produção de 
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setenta mil ao longo do ano, com fábrica própria de ração instalada em 2013, com 

tecnologia americana de ponta, utilizando como principais ingredientes de dieta a silagem 

de capim, milho, farelo de soja e de algodão e núcleo mineral (JBS, 2016).  

A estratégia de aumento do peso de carcaça via suplementação, explica o maior peso 

médio de carcaça por hectare (Tabela 18) na Baixa bacia, com destaque para os municípios 

de Aruanã (107,1 kg/ha) e Santa Fé de Goiás (53,8 kg/ha). Como resultado as exportações 

na BHRV está concentrada em Santa Fé de Goiás, desde 2009, com aproximadamente 

noventa um milhões de dólares, em 2015 (IMB, 2016). Na Média bacia o melhor 

desempenho em 2014 foi apresentado por Itapirapuã (57,4 kg/ha) e Alta bacia por Goiás 

(37,2 kg/ha). 

Tabela 18 – Intensificação da produção de carne, conforme peso de carcaça – 

SIF BHRV, 2014. 

Comparti

mento 

Total de 

animais 

Peso (kg) total de 

carcaça 

Total de 

pastagens (ha) 

em 2006 

Peso 

Médio de 

Carcaça 

(kg) 

Peso Médio 

de Carcaça 

(@) 

Peso de 

Carcaça 

por total 

de 

pastagens 

(kg/ha) 

Alta bacia 40.528 9.689.963 292.655 239,1 15,9 33,1 

Média 

bacia 73.983 18.774.361 381.516 253,8 16,9 49,2 

Baixa 

bacia 161.278 42.862.474 632.574 265,8 17,7 67,8 

Total 275.789 71.326.798 1.306.745 258,6 17,2 54,6 

Fonte: MAPA, (2015). 

 

A cadeia produtiva de carne na BHRV envolve os elos de insumos agropecuários com 

destaque para COMAI – Cooperativa Mista Agropecuária de Itapirapuã e empresas 

especializadas em nutrição bovina em Jussara e Goiás. Produtores de gado de corte em 

diversas escalas de produção, com destaque para o confinamento de grande porte em 

Aruanã. Plantas processadoras JBS (anteriormente Mataboi) em Santa Fé de Goiás às 

margens da GO-173, e outra no município de Goiás (antes pertencente à Rodopa 

Exportação de Alimentos e Logística Ltda Tatuibi) e o Matadouro Britânia, confinamento 

de grande porte em Aruanã (GO-530). Além de frigoríficos em Mozarlândia (antes Bertin 

atualmente JBS), existem outros diversos frigoríficos até as proximidades da capital, por 

exemplo, em Inhumas (Vale de Cedro e Boi Brasil), Goiânia (JBS e Mataboi, incoporado 

pelo JBS), Senador Canedo (JBS), Goianira (Boa Vista e Canaã), Anápolis (Frinápolis e 

Frigoiás), que também, absorvem a produção de bovinos dessa região (ABIEC, 2017; 
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SEFAZ, 2014; BATISTA Jr., 2015). Ressalta-se que os dois municípios maiores 

produtores de bovinos no estado de Goiás (Nova Crixás e São Miguel do Araguaia) estão 

próximos de Aruanã, revelando o arranjo da cadeia produtiva de carne com estratégia de 

confinamento, processamento e exportação, próximos dos grandes produtores. 

O escoamento da produção e as conexões entre os municípios são realizados por rodovias, 

com destaque para a rodovia radial BR-070, sentido Brasília (DF) Cáceres (MT), principal 

responsável pelos acessos e interconexões com os demais municípios da BHRV, 

interligando Goiás (ao sul), Itapirapuã, Jussara e Santa Fé de Goiás, viabilizando a conexão 

com Aruanã (ao norte) pelas rodovias goianas GO-324 (Fazenda Nova) e GO-173 (Santa 

Fé de Goiás); e ao oeste com Matrinchã, via GO-070 a sentido Goiás – Aruanã (direção sul 

ao norte), além da GO-164 que interliga Goiás a Faina, como alternativa de rota de turismo 

em direção à Aruanã.  

Outro indicador de inversão de tecnologia é o uso de fertilizante e calcário para 

implantação e manutenção de pastagens plantadas, que pode ser expresso pela 

porcentagem de área adubada em relação ao total de área destinada uso agropecuário. O 

Censo Agropecuário (2006) gerou apenas dados agregados referentes ao uso desses 

produtos para produção de lavouras e pastagens, conjutamente. Assim, em 2006 o maior 

número de estabelecimentos (2.182), utilizando adubos químicos estava situado na Alta 

bacia, seguido pela Média bacia (532) e por último a Baixa bacia (303), evidenciando 

maior inversão de capital de produtores agropecuários em região de solos com menor 

fertilidade, inclusive para produção de alimentos.  Assim, 2,4% de área agricultável (7.219 

ha) com lavouras e pastagens foram adubadas em 2006 na Alta bacia, enquanto que para 

Média bacia foi 1%, equivalente a 7.660 hectares e para a Baixa bacia 1,3% (3.644 ha).  

Além de grãos, na BHRV produzem, também, alimentos como o arroz (9.209 ton.), 

realizada principalmente por Goiás e Faina, respondendo por 50,8% do total de todos os 

compartimentos, em 2006, sendo reduzida para 297 ton. Em 2015 a produção de feijão na 

BHRV sofreu redução de 48,2%, em relação ao ano anterior, principalmente pela redução 

(91,4%) do município de Jussara, maior produtor da região até 2014, atualmente liderada 

por Britânia (3.972 ton.). A produção de grãos e demais alimentos é viabilizada pelo uso de 

correção e fertilização do solo, e em alguns casos com irrigação. 

 Os dados disponibilizados pelo Censo Agropecuário 2006 apresentam aparente 

inconsistência, pois o número de estabelecimentos que usa calcário é menor do que o 
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número que usam adubos químicos. No entanto, o uso de calcário é necessário para maior 

eficiência da adubação do solo, melhorando a absorção dos nutrientes pelas plantas. Assim, 

realizar fertilização de solos que necessitam de calagem, sem atender essa premissa básica 

é desperdiçar adubo/dinheiro (LOPES; GUILHERME, 2000).  

A utilização de máquinas/implementos sinaliza, também, o nível de tecnificação da 

produção de forragem e maior produtividade na realização de outros serviços dentro do 

estabelecimento. Um dos componentes do estoque de capital pecuário é composto por 

máquinas, e dentre essas se destaca o trator de roda. A escolha do trator e sua potência 

(cv.) estão relacionadas com o tamanho e topografia da propriedade, tipo de finalidade 

(lavoura ou pecuária) e tipo de cultura. Propriedades com relevo plano a suave ondulado de 

até 30 hectares, destinado, por exemplo, para produção de hortifrutigranjeiros, suínos, 

pecuária leiteira são indicados tratores de até 75 cv. Para as propriedades médias (100 a 

500 ha) com uso para pecuária de corte, soja, arroz e milho, com vista a maior 

produtividade recomendam-se tratores acima de 75cv até 130 cv. Para as grandes 

propriedades acima de 500 hectares são recomendados os tratores com potência acima de 

130 cv. 

Ao analisar o nível de tecnificação das propriedades com base em tratores, verifica-se que 

em 2006, a Alta bacia apresentava 1,9 tratores por mil hectares de área destinada ao uso 

agrícola e pecuária, indicando maior potencial produtivo entre os demais compartimentos. 

A maior frequência de tratores com potência acima de 100 cv pode ser explicada pelas 

características do relevo mais movimentado da Alta bacia. Embora a Baixa bacia apresente 

o maior número absoluto de tratores, em função de maior área para uso agropecuário se 

torna o segundo lugar em nível de tecnificação com 1,2 tratores por mil hectares, enquanto 

a Média bacia em último lugar com menor quantidade absoluta apresenta 1,1 tratores por 

mil hectares de produção de lavouras e pecuária (Tabela 19).  
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Tabela 19 – Tecnificação de sistema por meio de uso de tratores de rodas, BHRV 

GO, Censo Agropecuário, 2006. 

Compartime

ntação 

Área (ha) 

de uso 

agropecuár

io (1) 

Qtde. de 

proprieda

de 

Área (ha) 

média por 

propriedad

e 

Número de trator 

Número de tratores/ 

1000 (ha) de uso 

agropecuário 

Até 100 

cv 

Acima 

de 100 

cv 

Total 

Até 

100 

cv 

Acima 

de 100 

cv 

Total 

Alta bacia 300.305 11.614 26 288 291 579 1,0 1,0 1,9 

Média bacia 386.818 9.084 43 259 157 416 0,7 0,4 1,1 

Baixa bacia 642.387 10.345 62 427 321 748 0,7 0,5 1,2 

Total 1.329.510 31.043 43 974,00 769,00 1.743 0,7 0,6 1,3 

Fonte: IBGE, (2016). 

(1) Uso agropecuário: lavouras mais pastagens. 

 

O uso de irrigação para a pecuária é utilizado para assegurar o nível de oferta e qualidade 

de forrageira para bovinos, minimizando a dependência de chuvas, principalmente na 

região do Cerrado, com sazonalidade bem marcada principalmente em período de seca. A 

irrigação representa um nível de tecnificação mais elevado, para resolver um dos maiores 

problemas de oferta de bovinos no período de entressafra, pois requer que o produtor já 

tenha realizado o preparo adequado do solo com uso de calagem e adubação, se 

necessários, além de manejos adequados e escolha de gramínea de alto valor nutritivo.  

A irrigação pode ser realizada por aspersão, em diferentes métodos, predominando o pivô 

central, embora com custos de implantação mais elevados, sendo muito utilizado para 

produção de soja, milho, feijão entre outros produtos. A irrigação de pastagem com pivô 

central no Centro-Oeste, segundo Embrapa, ocorre principalmente do aproveitamento de 

sua existência anteriormente destinado para produção agrícola, antes da alternância do uso 

do solo para pecuária. 

A maior presença de pivôs (74%) está na Baixa bacia, com 110,5 hectares de área irrigada 

por cada equipamento, seguida pela Alta bacia com (13,2%) e Média bacia com (12,7%), 

em 2014 (Tabela 20). Na Baixa bacia o município de Jussara destaca com maior número de 

pivôs (109), representando 51,4% do total da BHRV, por consequência com maior área 

irrigada (12.089 ha), conforme pode ser observada no mapa de uso do solo, Figura 09 

(ANA, 2015). A maior produtividade por pivô, também, está na Baixa bacia (110,5 

ha/pivô), seguido pela Média bacia, evidenciando que essa última tem maior produtividade 

que a Alta bacia, resultado em sintonia com o tamanho médio por estabelecimento maior, 
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exigindo equipamentos de maior capacidade
10

 (atualmente a capacidade de irrigação de 

cada pivô pode variar de 30 a 510 (ha) – maior do mundo). 

 

Tabela 20 – Área irrigada em hectares por cada pivô central, BHRV GO, 2014.  

Compartimen

tação 

Área ocupada 

por pivôs 

centrais (ha) 

Nº de pivôs 

Área total 

da 

lavoura e 

pastagens 

Nº de 

pivô/1000 

hectares 

de área 

irrigada 

Porcentagem 

de pivôs 

Área irrigada 

em hectares por 

cada pivô 

Alta Bacia 1.381 28 300.305 0,09 13,2 49,3 

Média Bacia 2.367 27 386.818 0,07 12,7 87,7 

Baixa Bacia 17.355 157 642.387 0,24 74,1 110,5 

Total 21.102 212 1.329.510 0,16 100,0 99,5 

Fonte: ANA & Embrapa/CNPMS (2016). 

 

Em síntese, 1,6% do total da área destinada à produção de lavouras e pastagens estavam 

sendo irrigadas em 2014, evidenciando a presença desse indicador de tecnologia em todos 

os compartimentos (Figura 09). A representatividade é baixa, porém coerente com o 

volume agrícola produzido no município de Goiás, que apresenta pauta um pouco mais 

diversificada de produtos agrícolas, porém em área que não está inserida na BHRV.  

A mão-de-obra se constitui em importante fator de produção, inclusive para implantação 

de novas tecnologias e manejos. Portanto, avaliar o nível educacional da BHRV permite 

uma avaliação macro de respostas dos trabalhadores ao processo de intensificação. 

A taxa de alfabetização (2010), que indica a capacidade de pessoas acima de 10 anos em 

realizar leitura e escrita em mínimas condições, foi maior para a Baixa bacia (87,9%), 

seguida pela Alta bacia (86,2%) e Média bacia (85,8%) em 2010, conforme divulgado pelo 

IBGE. Em 2015 houve crescimento significativo do número de matrículas em curso 

profissionalizante (total de 406), que são realizados apenas nos municípios de Goiás e 

Jussara.  

O número de matrículas no ensino fundamental apresenta decrescimento ano a ano, com 

total de 12.041 para toda BHRV, sendo 41,2% realizadas para crianças da Baixa bacia, 

                                                           

10 Atualmente a capacidade de irrigação de cada pivô central pode variar de 30 a 510 (ha), sendo esse último 

a de maior capacidade no mundo, instalado em Tocantins para produção de cana-de-açúcar, segundo Eugênio 

Brunheroto, diretor da Lindsay América do Sul Ltda 

(http://www.clicknoticia.com.br/default.asp?not_codigo=1416). 
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40% para Alta bacia e 18,8% para Média bacia, indicando possível permanência do 

ranking da taxa de alfabetização de 2010. Ocorre a retração do número de matrículas, por 

consequência de estabelecimentos e de docentes em todo país, em consequência da 

redução do número de filhos por família (UNDIME, 2012). 

Os jovens, no entanto, estão realizando ensino médio em maior proporção na Alta bacia 

(44,4% do total de matrículas), seguido pela baixa (35,33%), ressaltando que os municípios 

de Goiás e Jussara apresentam melhor estrutura educacional com ensino fundamental ao 

curso de nível superior, em relação aos demais municípios. Fator de estímulo à formação 

de carreira profissional para os jovens no ensino médio.  

O Índice de Desenvolvimento do Município (IDH-M) de 2010 indica proximidade da 

qualidade de vida entre os três compartimentos, com Baixa bacia com 0,70, Média 0,69 e 

Alta bacia com 0,68, indicando que a qualidade de vida, expressa por educação, renda e 

longevidade, está inferior em relação aos demais. A ordem desse ranking permanece 

quando avaliado pelo Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM) divulgado pelo 

Instituto Mauro Borges (IMB), com melhor qualidade de vida, expressa por economia, 

educação, infraestrutura, saúde, segurança e trabalho. Em 2012, de acordo com o IDM 

(IMB, 2012) a Baixa bacia ocupa o primeiro lugar (6,1) em qualidade de vida, Média bacia 

em segundo (6,0) e a Alta bacia em terceiro lugar (5,9), com melhor qualidade de vida 

figura o município de Santa Fé de Goiás, com maior proporção de área inserida na Baixa 

bacia. 

A elevação de produtividade na BHRV está associada ao financiamento da atividade, 

conforme indicado pelo Censo Agropecuário de 2006 com total de investimento (agrícola e 

pecuário) declarado na ordem de R$87.944 mil. No entanto, consta no Anuário de Crédito 

Rural (2006) do BACEN R$65.169 mil, destinados para financiamento de investimentos 

da atividade, sendo que apenas 35% desse valor foram realizados com recursos de crédito 

rural, sugerindo que o restante do financiamento de investimentos está sendo realizado 

com recursos privados.  

O setor agrícola, no país, recebe maior volume de crédito rural do que a pecuária, 

historicamente, em função das próprias especificidades dessa atividade. No entanto na 

BHRV, em virtude do predomínio da atividade pecuária essa relação é inversa, no período 

de 2000 a 2012, com 89,8% dos recursos destinados ao seu custeio, investimento e 

comercialização.   
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A distribuição do total crédito rural foi realizada de forma não uniforme entre a Baixa 

bacia (R$26.514 mil; 686 contratos), Média bacia (23.253 mil; 1.299 contratos) e Alta 

bacia (9.400 mil; 546 contratos), indicando que a oferta de crédito por contrato foi maior 

para a Baixa bacia e menor para a Alta bacia. Resultado coerente com demanda de crédito 

em relação à área de pastagens e estrutura fundiária dos estabelecimentos. Assim, a Média 

bacia recebeu maior volume de crédito rural proporcional à área de pastagens, 

representando 46,8% do total da bacia (Tabela 21).  O custeio pecuário absorveu maior 

parcela (61,9%) do total do crédito, prevalecendo em todos os compartimentos, sugerindo 

dependência de recursos de terceiros para realização da atividade pecuária.  

Tabela 21 – Crédito Rural Pecuário por mil hectares de pastagens, BHRV GO,  2006. 

Compartimento 
Crédito Rural Pecuário/ 1000 hectares de uso pecuário  

      
Custeio Investimento  Comercialização  Total 

      
Alta bacia 100.276 42.662 453 143.391 

      
Média bacia 154.293 75.660 37.942 267.895 

      
Baixa bacia 100.198 60.368 1.030 161.595 

      
Total 354.766 178.690 39.424 572.881 

      
Fonte: BACEN, (2016). 

    
      

 

Em 2012 as principais fontes de financiamento de operações de crédito rural – Pecuário 

estavam sendo realizada por Recursos Obrigatórios (33,8%), Poupança Rural (31,5%), 

Fundos Constitucionais (14,0%) e BNDES (6,5%), representando 85,8% da origem dos 

recursos. Das instituições financeiras presentes na região o Banco do Brasil é o principal 

agente financeiro para realização dessas operações. 

A expansão da produção da pecuária na BHRV vem passando pelo processo de 

intensificação, com dependência parcial de crédito rural para realização de despesas anuais 

e investimentos em tecnificação que apoia essa intensificação, de forma não uniforme. A 

conversão rápida do Cerrado em área de produção agropecuária nessa unidade geográfica 

de estudos deixou passivo ambiental, conforme evidenciado pela literatura (SANTOS, 

2014, VIEIRA; FERREIRA; GUIMARÃES, 2014). 

4.4 Condições ambientais 

A conversão de matas nativas em pastagens ou atividade agrícola, em toda região da 

BHRV ultrapassa a 65% da cobertura natural, como consequência do uso econômico do 

solo, exceto as áreas com alta declividade onde está localizada a nascente do Rio 

Vermelho, considerada alta Bacia, com 25% de área antropizadas, 38% cobertura natural e 

37% de afloramento rochoso (VIEIRA, 2013; CAVALCANTI et al., 2008). No entanto, 
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segundo a Agência Ambiental do Estado de Goiás 80% das matas ciliares do trajeto do Rio 

Vermelho estão antropizadas (VIEIRA, 2013; CAVALCANTI et al., 2008).  

Essa conversão perpassa por desmatamento, perda de biodiversidade de flora e fauna, 

contaminação e compactação de solos, processos erosivos e contaminação e redução de 

oferta de recursos hídricos, em função de assoreamento dos rios e ribeirões, modificando a 

paisagem de forma acelerada desde 1970.  

O desmatamento, realizado principalmente por meio de queimadas, reduz a biodiversidade 

da flora, fauna e os nutrientes do solo, provoca erosão e demanda maior quantidade de 

fertilizantes, herbicidas e inseticidas para produção agrícola, com maior risco de 

contaminação do lençol freático e rios (KLINK; MACHADO, 2005).  

O pisoteio intensivo de animais e manejo inadequado, provoca compactação do solo, que 

inibe a percolação de água e nutrientes, a aeração e o crescimento de raízes. Esse processo 

pode ser agravado em função das características físico-hídricas do solo e o nível de 

cobertura vegetal, tendo em vista a estimativa de que em torno de até 80% das pastagens 

cultivadas encontram-se com maior ou menor grau degradação (MARCHÃO et al, 2007). 

Por consequência o Rio Vermelho e seus afluentes estão expostos ao processo de 

assoreamento, ampliando o risco de enchentes que naturalmente já existe pelo alto índice 

de circularidade, com baixa capacidade de escoamento superficial e demais características 

geomorfológicas da alta Bacia. Haja vista as sucessivas enchentes que assombraram a 

Cidade de Goiás provocando perdas de patrimônio e vidas, instalados nas proximidades 

das margens do Rio Vermelho.  

Para Galvão (2007) o uso por parte da população ribeirinha das águas dos afluentes e do 

próprio Rio Vermelho para lavagem de utensílios domésticos, lazer e lançamento de 

esgotos, in natura, afeta a qualidade da água para as populações à jusante. Assim, o 

assoreamento do Rio e a poluição de suas águas, também, estão intrinsecamente 

relacionados com a falta de infraestrutura, orientação técnica, e melhores condições 

socioeconômicas para eles, inclusive na condição de assentados.   

O manejo inadequado do setor agropecuário, também, propicia processos erosivos, 

principalmente em relevos mais íngremes e solos mais frágeis, além da contaminação das 

águas superficiais e lençol freático, pelo uso inadequado de agrotóxicos.  
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A introdução de gramínea exótica trazida para o país, para ser usada como reserva de 

forragem para a pecuária, por apresentar alta produtividade e adaptar bem às condições 

edafoclimáticas do Cerrado, tornou-se ameaça a biodiversidade, pois, esta compete com a 

vegetação nativa e eleva o risco de queimada, em função de a biomassa seca ser muito 

inflamável, principalmente a gerada pelo capim gordura (VITOUSEK et al, 1997; KLINK; 

MACHADO, 2005).   

Vieira (2013) chama a atenção que a partir de 1987 a ocupação da Bacia ocorre de forma 

generalizada, incluindo áreas de risco de deslizamentos nos locais de relevo com maior 

declividade e em planícies de inundações. Essas áreas de risco são ocupadas por famílias 

de baixa renda, sem ordenamento e infraestrutura necessária por parte do setor público. 

Assim, conclui-se por meio desse capítulo que o processo de ocupação da BHRV é 

dinâmico, embora já consolidado na década de 80, recebeu novos atores com os 

assentamentos, principalmente na década de 90. De acordo com os dados demográficos a 

BHRV e o estado de Goiás apresentam população urbana de 73,8% e 90,1%, 

respectivamente, revelando que a Bacia tem maior participação populacional em área rural 

do que o Estado.   

A dinâmica de ocupação influência diretamente no uso econômico do solo, prevalecendo a 

produção bovina em pastejo, em regime extensivo, dependente das condições 

edafoclimáticas, com maior produção de gado de corte em regiões de relevo mais plano 

com utilização de maior área de pastagem plantada. 

O processo de intensificação, em virtude das restrições ambientais e demanda por carne 

bovina, dentro do modelo atual de mercado, exige investimentos para produzir maior 

quantidade de carne por hectare, o que conduz à análise do estudo de viabilidade produtiva 

e econômico de propostas distintas de verticalização da produção, principalmente por meio 

da nutrição animal, tratado no capítulo a seguir, com vista a mensurar sua sustentabilidade 

no momento de entrada no setor ou para aqueles que já estão inseridos. Para entender as 

opções tecnológicas que são percebidas pelo produtor torna-se necessário a mensuração 

desses sistemas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados a seguir são apresentados na ordem do desenvolvimento da pesquisa:  

a) estudo de viabilidade produtiva e econômica para produção de bovinos de corte, com a 

finalidade de melhor compreender a características dos sistemas produtivos simulados em 

quatro níveis distintos de tecnologia, avaliando a viabilidade econômica, com vista a 

perceber a racionalidade do produtor em inversão ou não de capital nos sistemas praticados 

na região; b) construção dos indicadores de nível tecnológico e de nível de degradação de 

pastagens; e  c) com os resultados obtidos, testar as hipóteses científicas.   

 

5.1 Estudo de viabilidade produtiva e econômica para produção de bovinos de corte 

na BHRV GO. 

 

Esse estudo, no formato de artigo está detalhado no Apêndice I e foi submetido à Revista 

Sober em abril de 2016 e aceito em outubro de 2017 (no prelo), sendo desenvolvido para 

compreender as características dos sistemas de produção de bovinos de corte, submetido às 

condições edafoclimáticas do bioma Cerrado, em especial da BHRV, analisando a 

viabilidade produtiva e econômica. Foram realizadas quatro simulações, com distintas 

estruturas produtivas e níveis tecnológicos. A primeira simulação foi realizada, com 

parâmetros que representam a média, relativa aos municípios que compõem a Bacia 

Hidrográfica do Rio Vermelho, com base em dados disponibilizados pelo Censo 

Agropecuário (2006) e rebanho de 2014. A segunda simulação foi baseada em sistema de 

baixo consumo de suplemento concentrado. A terceira simulação considera um sistema de 

baixo consumo de suplemento, com terminação em confinamento na própria fazenda. E a 

quarta simulação foi baseada em sistema intensivo a pasto, com suplementação nos 

períodos de águas e de seca. Utilizou-se fluxo de caixa estruturado em custos fixos, custos 

variáveis, receitas obtidas exclusivamente com a atividade, considerando ciclo produtivo 

de um ano e rebanho estável ao longo de 15 anos,  duração prevista para o projeto. 

Os principais resultados (Tabela 22) evidenciam que apenas nos dois sistemas de baixo 

consumo de suplemento (SBCS) e no sistema intensivo a pasto (SIP) os valores presentes 

líquidos foram positivos, indicando que o valor presente do fluxo de receitas brutas 

superam os custos totais, bem como as TIRs são superiores à taxa mínima de atratividade 

de 6,17% de juros reais ao ano. Esses resultados indicam que investidores que desejam 
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entrar na atividade, visando à obtenção de lucro com base exclusivamente na atividade de 

bovino de corte, devem optar por uma dessas duas estruturas, que exigem distintos níveis 

de inversão de capital.  

Tabela 22 – Indicadores de eficiência econômica, BHRV GO, 2015. 

 Indicadores 

SISTEMAS SIMULADOS 

SMBHRV SBCS SBCSTC SIP 

VPL (R$) - 710.805,05      26.682,43  - 530.970,50    305.946,84  

TIR (%) - 0,36 6,26 4,45 6,87 

Margem Bruta (R$)        74.242,24    327.669,31    296.948,30    614.814,40  

Margem Líquida (R$)        50.812,59    295.191,78    250.800,72    552.248,77  

Lucratividade (%) 16,42 37,70 26,85 26,25 

Fonte: dados da pesquisa, (2015). A intensificação de capital em tecnologia propicia redução do tempo de 

criação do animal, conduzindo-o ao abate com 42 meses no SMBHR com baixa tecnologia; com 30 meses no 

SBCS com suplementação na seca; com 24 meses no SBCTC com suplementenção na seca e terminação em 

confinamento; e com 18 meses no SIP, com suplementação ao ano todo, evidenciando o poder de 

intensificação em sistemas com maior inversão de capital em tecnologia. 

A margem bruta (MB) resulta da diferença entre a receita bruta e os custos operacionais 

efetivos (custo variável deduzido a remuneração do capital de giro).  Esse indicador 

evidencia que nos quatro sistemas as receitas são suficientes para cobrir os custos variáveis 

com efetivo desembolso.  E que os sistemas SIP e SBCS apresentam maiores margens 

brutas, portanto maior sustentabilidade econômica em curto prazo, considerando que as 

estruturas produtivas já estão em funcionamento. 

A margem líquida (ML) obtida pela diferença entre a receita bruta e o custo operacional 

total (custo operacional efetivo mais a depreciação), evidenciou que, também, os sistemas 

SIP e SBCS são os que apresentam maior capacidade em gerar receita bruta que supere os 

desembolsos efetivos do curto prazo e assegure a reposição do patrimônio (benfeitorias, 

máquinas, animais, pastagens, e outros) em longo prazo, por meio da reserva efetuada para 

suas respectivas reposições (depreciação). Portanto, tanto pela MB e ML, são os que 

apresentam maior possibilidade de sustentabilidade econômica em curto e longo prazo. 

A taxa de lucratividade é obtida pela razão entre o resultado e a receita bruta, portanto 

quanto maior o percentual positivo maior a lucratividade obtida com a atividade. Nesse 

caso, a taxa de lucratividade (37,7%) do SBCS supera a taxa de lucratividade de todos os 

demais sistemas.  Ressalta-se que, de acordo com os dados de campo obtidos, predomina 
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na BHRV (51,7%) das propriedades, trabalhando com a suplementação de baixo consumo 

(até ½ kg de suplementação por animal/dia). 

Esse estudo contribuiu significativamente para compreensão da atividade de bovinocultura 

de corte, possibilitando conhecer os detalhes de infraestrutura, estratégias de alimentação, 

formação e manutenção de pastagens, preços, com informações obtidas pela literatura e 

contribuições diretas de diversos profissionais da área madeireira, construtor de cerca, 

projetista, agrônomo, zootecnista de empresas de nutrição animal da BHRV, com contatos 

presenciais, telefônicos e e-mails, além do trabalho contínuo do segundo autor do artigo. 

Os resultados obtidos foram utilizados para estruturar o formulário de pesquisa, e capacitar 

a equipe de pesquisadores para o diálogo com o gestor respondente. Verificou-se, também, 

que o SBCS simulado com base na estratégia de suplementação no período de seca com até 

0,5 kg por cabeça/dia, que se mostrou economicamente mais viável segundo a simulação, 

para os produtores já instalados na atividade, também é a estratégia predominante (50,0%) 

declarada pelos gestores entrevistados.  

5.2 Indicador de nível tecnológico 

Ressalta-se que os resultados referentes ao nível tecnológico foram apresentados no 

Congresso Sober 55º, em Santa Maria (RS), julho/2017, portanto resultados desta seção 

estão parcialmente publicados.   

Para alcançar o objetivo desta pesquisa, criou-se o indicador de nível tecnológico para 

análisar a relação entre tecnologia e as demais variáveis (renda, educação, crédito rural, 

relevo, tamanho da propriedade, degradação de pastagens e taxa de lotação), que 

condicionam a tomada de decisões dos produtores de bovinos. 

A técnica de análise de correspondência múltipla possibilitou a geração de uma variável 

quantitativa para representar o nível tecnológico, aplicado às propriedades que compõem a 

amostra. A partir dessa variável foi possível realizar os agrupamentos de variáveis que 

representam o nível tecnológico das propriedades, buscando padrões. E o caráter 

inferencial do modelo de regressão beta permitiu estimar o índice tecnológico para 

qualquer outra propriedade da região estudada.  

A análise de correspondência múltipla relativa às variáveis, cujos respectivos códigos 

constam no Apêndice III, gerou oito componentes, no entanto, considerando o objetivo de 

obter um indicador métrico que represente nível tecnológico, resultado da síntese de 
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diversas variáveis categóricas, relacionadas aos sistemas produtivos de bovinos, optou-se 

em trabalhar com a componente 1 (Dimensão 1), por apresentar maior porcentagem 

(59,9%) da variância explicada, tendo em vista que a componente 2 (Dimensão 2) 

apresentou menor valor (12,5%)  (Figura 13). Em conjunto essas duas componentes 

representam 72,40% da variância total explicada, evidenciando a baixa contribuição das 

demais.  O coeficiente de contribuição absoluta expressa o quanto percentualmente cada 

variável consegue explicar da variação total (inércia) em cada uma das dimensões, 

indicando as mais relevantes para a formação de cada dimensão. Na análise de 

correspondência múltipla para determinação do índice tecnológico verificou-se que para a 

construção da dimensão 1 as variáveis representantes de nível tecnológico mais relevantes 

(Apêndice VI) foram: uso de calcário (uc:1), responsável por explicar 9,14% da variação 

total da dimensão 1,  uso de fertilizante (uf:1) com 8,07% , planejamento de estação de 

monta (tem:1) com 6,34%; e análise de solo (as:1) 5,77%.  

As variáveis que se mostraram menos relevantes para a formação do índice tecnológico 

foram: todas as taxas de lotação [tl:0 com 0,35%; tl:1 com 0,02%; tl:2 com 0,4%;  e tl:3 

com 0,31%]; sistema de produção com rotação ou não de animais no pasto ao longo do ano 

(sp:1 com 0,08% e sp:2 com 0,07%); e suplementação de animais com a quantidade de 

meio a um quilo e meio por cabeça/dia (pmmp:2 com 0,05%).   

 

Figura 13 – ACM com matriz de Burt ajustada para as variáveis indicadoras de 

tecnologia dos sistemas produtivos de bovinos, BHRV GO, 2016.  
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As coordenadas principais da Dimensão 1 das variáveis e das unidades produtoras  

(Apêndice III) possibilitaram a realização da análise de cluster, para melhor observação 

dos agrupamentos das variáveis e dos estabelecimentos. 

 A análise de cluster das variáveis indicou a presença de três grupos significativos, o 

primeiro cluster formado por variáveis representativas de baixo nível tecnológico, e entre 

elas a presença da maior taxa de lotação (Figura 14). Esse grupo de variáveis indicadoras 

de baixo nível tecnológico, também, pode ser observado pela ACM (Figura 14) ao analisar 

a Dimensão 1, o quadrante para valores negativos, observa-se a presença de variáveis que 

representam ausência das práticas representativas de nível tecnológico.  Destacam-se as 

presenças das variáveis representantes do grupo de alimentação (apenas pastagem e sal 

mineral ao longo do ano (psm:1) e pastagem, sal mineração e ureia (psmu:1), no período 

de seca), com baixa eficiência em nutrição, em especial no período de seca . Intrigante é a 

presença, nesse quadrante, da maior taxa de lotação (tl:3) com mais de duas UA/hectare, o 

que sugere que os pastos estão com lotação acima da capacidade de suporte das pastagens, 

situação que provoca baixa eficiência produtiva e econômica, além de degradação 

ambiental.  

 

Figura 14 – Agrupamento das variáveis indicadoras de tecnologias, referentes à 

Dimensão 1, para sistemas de produção de bovinos, BHRV GO, 2016.  

Dendrograma das Variáveis 
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O segundo cluster composto por variáveis indicadoras de nível médio de tecnologia, com 

inversão de capital em tecnologias voltadas para formação e manutenção de pastagens, 

considerando uso de fertilizante (uf:1), análise de solo (as:1), uso de calcário (uc:1), análise 

bromatológica do capim (ap:1), uso de trator com potência acima de 100 cv.  e 

planejamento de estação de monta (tem:1). Esse grupo pode ser observado mais à direita 

do intervalo (0,0; 0,6) da ACM (Figura 13), com presença de trator com maior potência 

(pt100CV:2),  junto as variáveis  inerente à formação e manutenção de pastagens.  

O terceiro cluster sugere o maior nível tecnológico aplicado pelas unidades produtoras da 

região, com todas as variáveis relativas à suplementação neste agrupamento (pmmp:1; 2; e 

3), suplementação nas águas (sga:1), assistência técnica (at:1), uso de trator com potência 

até 100 cv., uso de implementos (ui:1), com produção ocorrendo em sistema de pastejo 

rotativo ao longo do ano (sp:1) ou não (sp:2) e taxas de lotação variando de 06, a 1,0 

UA/hectare (tl:1) e de 1,1 a 2,0 UA/ha (tl:2). A presença dessas duas possibilidades de 

produção de bovinos com pastejo rotacionado entre pastos, ao longo do ano, ou pelo 

pastejo durante o ano todo, no mesmo pasto, sugere que os produtores que adotam a 

estratégia de suplementação, nessa região, estão indiferentes à estratégia de pastejo 

rotacionado, como forma de manejo de pastagens. Uma possível explicação para essa 

indiferença é o predomínio da suplementação no período de seca e das águas, em todas as 

proporções por cabeça/dia pesquisadas. Esse grupo, com indicativo de maior nível 

tecnológico, também pode ser observado pela ACM (Figura 13) com maior concentração 

das variáveis no quadrante superior, do intervalo positivo (0,0;0,2). 

Observa-se pela análise de cluster das variáveis (Figura 14), que no grupo indicador de 

maior nível tecnológico, conforme variáveis selecionadas para a pesquisa, relativas aos 

sistemas de produção da região, prevalecem as práticas de suplementação, com taxa de 

lotação variando entre 0,6 a 2,0 UA/hectare (tl:1 com 0,6 a 1,0; e tl:2 com 1 a 2,0 unidade 

animal por hectare), indicando que as unidades produtoras que estão trabalhando com a 

combinação de pastagem e suplementação obtêm sistemas mais intensificados, em relação 

às que estão investindo predominantemente na formação de pastagem.  

Embora a taxa de ocupação (cabeça/hectare) seja a medida mais fácil de ser obtida para 

indicar a intensificação, ela não retrata a real pressão sob o pastejo, por não considerar o 

peso animal, que varia conforme sua fase de desenvolvimento. Nesse estudo a taxa de 

lotação expressa por unidade animal (1UA=450 kg) foi considerada como medida mais 

adequada. Conforme Zimmer et al. (1998) a taxa média de lotação para o Mato Grosso do 
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Sul varia entre 0,5 a 0,7 U/ha. Destaca-se que 42,1% dos estabelecimentos agropecuários 

entrevistados trabalham com animais mais leves, na fase de cria e recria, o que pode 

explicar a variável tl:1 estar presente no grupo de maior nível tecnológico.    

Ao analisar o agrupamento das unidades produtoras (Figura 15), em conformidade com as 

variáveis indicadoras de nível tecnológico, percebe-se a ocorrência de características 

semelhantes dos sistemas de produção de bovinos utilizados, assim como é perceptível a 

diferença entre os grupos.  As 60 unidades amostrais ficaram assim distribuídas: 32% no 

primeiro cluster composto pelas que utilizam maior nível tecnológico, 43% no segundo 

cluster equivalente ao nível tecnológico intermediário e 25% para nível mais baixo.   

Percebe-se a qualidade do agrupamento pelas proximidades das características dos 

sistemas produtivos, dentro de cada cluster e pela diferença entre eles. 

 

Figura 15 – Agrupamento das fazendas de acordo com o nível de tecnologia, 

referentes à Dimensão 1, aplicada aos sistemas de produção de bovinos, BHRV GO, 

2016.  

Os parâmetros estimados pela análise de regressão beta, constantes na Tabela 23, 

evidenciam que apenas o coeficiente da variável taxa de lotação acima de 2 UA/ha (tl:3)  

não é estatisticamente significante, mesmo considerando o nível de significância de 10%. 

Pode-se interpretar que ao estimar o índice tecnológico para as unidades produtoras com 

maiores taxas de lotação (tl:3) não ocorrerá alteração significativa no índice em relação às 

que apresentam menores taxa de lotação (tl:0), variável de referência, mantendo todas as 

Dendrograma das Fazendas 
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demais variáveis fixas.  Para as demais variáveis do modelo, observa-se que a ocorrência 

de qualquer categoria, quando comparada à categoria de referência da mesma variável, 

contribui para o aumento do índice, quando se mantém fixas as demais variáveis. 

O baixo erro padrão obtido para todos os coeficientes, exceto tl:3, indica baixa variação do 

coeficiente, quando aplicado a outra amostra de mesmo tamanho, dessa população.  A 

porcentagem da variância explicada pelo modelo é alta (R
2

ajustado= 98,09%), indicando que 

as variáveis constantes da regressão tem alto poder de explicação do índice tecnológico. 

 

Tabelas 23 – Estimativas dos parâmetros do modelo de regressão beta ajustados às 

características dos sistemas de produção de bovinos, BHRV GO.   

Código Var 
Coeficientes 

estimados (βi) 
Erro Padrão p-valor (α=1%) 

Intervalo de 

Confiança 

(βi:95%) 

(Intercept) 
 

-3,33 0,1 3,84E-266 - 

pmmp0 - - - - - 

pmmp1 x1 1,2 0,08 3,87E-49 (1,07; 1,34) 

pmmp2 x2 1,08 0,08 3,13E-37 (0,94; 1,22) 

pmmp3 x3 1,32 0,12 8,30E-30 (1,13; 1,51) 

sga0 - - - - - 

sga1 x4 0,46 0,06 2,93E-13 (0,36; 0,57) 

uc0 - - - - - 

uc1 x5 0,58 0,07 3,42E-18 (0,47; 0,69) 

uf0 - - - - - 

uf1 x6 0,58 0,07 1,48E-16 (0,46; 0,69) 

uh0 - - - - - 

uh1 x7 0,28 0,05 1,95E-09 (0,20; 0,36) 

pt100CV1 x8 0,65 0,08 9,35E-15 (0,51; 0,79) 

pt100CV2 x9 1,06 0,15 8,69E-13 (0,82; 1,30) 

ui0 - - - - - 

ui1 x10 0,53 0,06 2,42E-18 (0,43; 0,63) 

tem0 - - - - - 

tem1 x11 0,67 0,08 1,52E-16 (0,54; 0,80) 

at0 - - - - - 

at1 x12 0,4 0,04 2,27E-19 (0,33; 0,48) 

as0 - - - - - 

as1 x13 0,41 0,07 3,54E-09 (0,30; 0,52) 

ap0 - - - - - 

ap1 x14 0,55 0,16 4,51E-04 (0,29; 0,81) 

tl0 - - - - - 

tl1 x15 0,18 0,07 6,62E-03 (0,07; 0,29) 

tl2 x16 0,26 0,06 2,77E-05 (0,16; 0,36) 

tl3 x17 -0,01 0,08 9,46E-01 (0,14; 0,12) 

Fonte: dados da pesquisa (2016). Obs.: pmmp0; sga0;uc0;uf0;uh0;ui0;tem0;at0;as0;ap0;tl0 são categorias de 

referência, utilizadas para os cálculos e interpretações dos parâmetros do modelo. 
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Uma vez estimados os coeficientes da regressão beta e usado a fórmula (4), obtém-se a 

equação do Índice Tecnológico, relacionando-o com as variáveis explicativas 

significativas, que definem o nível tecnológico das unidades produtoras da BHRV GO. O 

Índice Tecnológico (IT) é obtido pela expressão  

   
     

     
                    ∑      

  
        

βi é o i-ésimo coeficiente estimado e    *   + é a i-ésima variável binárias que indica as 

estratégias tecnológicas de cada estabelecimento agropecuário, de tal forma que, 0 = ―estratégia 

não presente‖ e 1 = ―estratégia presente‖. Considerando que a amostra utilizada na construção do 

índice é representativa das unidades produtoras da BHRV GO e o caráter inferencial do modelo de 

regressão beta, conclui-se que a equação do IT obtida permite a estimativa para qualquer outra 

unidade produtora da BHRV GO.                

Para realização do teste estatístico não paramétrico optou-se em trabalhar com o índice 

tecnológico categorizado, conforme proposta constante na Tabela 24, com três níveis de 

caracterização: baixo, médio e elevado nível tecnológico, conforme observado pela análise 

de cluster, com vista a interpretação mais rápida do indicador. Ressalta-se que o elevado 

nível tecnológico deve ser contextualizado com as variáveis utilizadas, compatíveis com o 

observado na região. Assim, se comparado com produção de bovinos em outras regiões, 

essa caracterização pode ser interpretada de forma diferente. 

Tabela 24 - Categorização do nível tecnológico, BHRV GO, 2016. 
 

Categoria 
Intervalo 

Mediana Classificação 
Qtde 

fazendas Mínimo Máximo 

1 3,4556 26,5027 12,2389 Baixo nível 15 

2 30,7891 66,8188 49,5006 Médio nível 26 

3 68,5680 95,8513 86,7611 Elevado nível 19 

Fonte: Dados da pesquisa, (2016).  

Assim, o menor grupo de fazendas caracterizadas com baixo nível tecnológico (categoria 

1), está composto por 15 fazendas (25,0%), seguido pelo maior grupo com 26 

estabelecimentos (43,3%) na condição de nível médio de tecnologia,  e por último o grupo 

de fazendas com o  maior nível tecnológico composto por 19 fazendas (31,7%). 
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O indicador tecnológico das unidades produtoras espacializados (Figura 16) possibilita 

avaliar as estratégias produtivas, com maior ou menor grau de tecnificação, observadas às 

condições naturais de cada compartimento, possibilitando novas perguntas científicas.  

 

Figura 16 – Espacialização das unidades produtoras de bovinos com base no 

indicador categórico de nível tecnológico, BHRV GO, 2016.  

 

Em conformidade com essa amostra, observa-se que na Baixa e na Média bacia ocorre a 

maior proporção de propriedades com estrutura fundiária com maior área (Censo 

Agropecuário de 2006), concentrando o maior número de unidades produtoras com 

indicador médio e elevado de tecnologia. Salienta-se, que além de maior área média por 

propriedade, esses dois compartimentos também apresentam relevo e solo mais adequados, 

em maior proporção, em relação à Alta bacia, que apresenta maior frequência de 

propriedades com indicador de baixa tecnologia e maior concentração de assentamentos, 

instigando questionamentos sobre a relação das condições naturais e o tamanho (área) da 

propriedade sobre o nível tecnológico. 

Ressalta-se, também, a presença de grande confinamento (Aruanã) e planta processadora 

com atividade exportadora (Santa Fé de Goiás), pertencente ao grupo JBS, nas regiões com 

maior frequência dos indicadores (2 e 3) de maior tecnologia. O que sugere pesquisa sobre 
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a influência dos outros agentes da cadeia da carne sobre o nível tecnológico das unidades 

produtoras.  

A dimensão nível tecnológico, importante para a intensificação da pecuária e por 

consequência melhor aproveitamento dos recursos naturais, inclusive com possibilidade de 

redução da pressão sobre o desmatamento, precisa ser gerenciada com vista à 

sustentabilidade ambiental.  

 

5.3 Indicador de nível de degradação de pastagem 

Para a construção do índice de degradação de pastagens foram utilizadas as seguintes 

variáveis: solos expostos (se), processos erosivos (pe), presença de cupim de montículos 

(pc), altura do capim (ac), e presença de plantas invasoras em dois níveis (pi:1 com até 

15% de presença de invasora no pasto; e pi:2 acima de 15%).  

Utilizou-se Análise de Correspondência Múltipla para obter um indicador, que represente 

as condições de degradação da pastagem. Foram considerados os dois eixos (componentes) 

com maior poder de explicação da inércia (62,7%) total, para o conjunto de variáveis 

analisadas, sendo que a componente principal (1) explicou 52,9% da inércia total, enquanto 

a segunda componente explicou 9,8% (Figura 17).  Os coeficientes percentuais de 

contribuições absolutas indicaram que as variáveis mais relevantes para formação da 

primeira componente foram solo exposto (se:1) e processo erosivo (pe:1), com 

contribuições absolutas de 32,54% e 30,45%, respectivamente (Apêndice VII). Assim, 

percebeu-se que a primeira componente expressa possível perda de solo, portanto 

denominada dimensão representativa de degradação de solo. Enquanto que a segunda 

componente expressa as condições de degradação biológica do pasto, sendo as variáveis 

mais relevantes para a sua composição: presença de planta invasora acima de 15% (pi:2) 

com 27,73%, seguida por ausência de planta invasora (pi:0) com 27,75% e altura do capim 

abaixo de 12 cm (ac:0), com 25,35% do total da inércia desse eixo. 
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Figura 17 – ACM com matriz de Burt ajustada para as variáveis indicadoras de 

degradação de pastagens dos sistemas produtivos de bovinos, BHRV GO, 2016. 

Assim, percebeu-se que a utilização de apenas uma dimensão para a realização da análise 

de cluster e para modelar o indicador de degradação da pastagem geraria perda relevante 

de informações. Então foi utilizado o indicador de degradação de solo (componente 1) e o 

indicador de degradação biológica (componente 2) para juntos representar o indicador de 

degradação de pastagem.  

Esse procedimento ficou distinto da construção do indicador de tecnologia, em que foi 

possível agrupar e modelar com apenas o uso da primeira componente, ficando evidente a 

complexidade das interações entre as variáveis indicadoras de degradação. 

O dendrograma das variáveis (Figura 18) foi gerado pela análise de cluster, utilizando o 

método de Ward para medir a distância entre as coordenadas principais das componentes 1 

e 2 das variáveis, obtidas com a ACM.  Foram obtidos quatro grupos de variáveis. O 

primeiro grupo composto pelas variáveis que indicam degradação do solo, pelas presenças 

de processo erosivo e solos expostos, portanto pior nível de degradação; e é fácil perceber 

essa associação, também, pela ACM (Figura 17), no intervalo negativo (-0,4; 0) da 

primeira componente. O segundo grupo, composto pelas variáveis que indicam melhor 

manejo da pastagem, pelas ausências de cupim e de plantas invasoras, o que sugere menor 

nível degradação biológica. O terceiro grupo representa o conjunto de variáveis com as 

condições mais inadequadas de manejo das pastagens pela maior presença de plantas 
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invasoras, acima de 15% da área de pastagem, e altura do capim abaixo de 12 cm, podendo 

ser classificado como o grupo de variáveis que representam o pior nível de degradação 

biológica, dessa região. Quarto grupo composto pelas variáveis que sugerem condições 

regulares de manejo de pastagens, pois é composto pela presença de cupim, de invasora em 

até 15% da área de pastagem, com altura do capim acima de 12 cm e ausência de processo 

erosivo e de solo exposto. Portanto, o quarto grupo, com maior conjunto de variáveis foi 

classificado como nível regular de degradação biológica.  

 

Figura 18 – Agrupamento das variáveis indicadoras de degradação das pastagens, 

conforme componentes 1 e 2 obtidas pela ACM, para sistemas de produção de 

bovinos, BHRV GO, 2016.  

Ao avaliar os agrupamentos (Figura 18), conforme esquema de níveis propostos por 

Macedo (1999) (Figura 19), o grupo 2 assume o topo da escada, com menor indícios de 

degradação biológica, descendo os degraus acentuam-se os níveis de degradação (grupos: 

4, 3 nesta ordem)  até alcançar a degradação do solo (grupo 1), grau mais severo de 

degradação das pastagens, pois sugere perda de solo.  

 

 

 

Dendrograma das Variáveis 
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Figura 19 – Análise dos 4 agrupamentos das variáveis indicadoras de degradação de 

pastagem, conforme evolução do processo de degradação de solo e biológica, BHRV 

GO, 2016. Fonte: adaptado de Macedo, 1999. 

 

Verifica-se que do ponto de vista de eficiência agronômica, econômica e ambiental o 

Grupo 1, indicador  de degradação de solo, exige maior investimento para recuperação ou 

renovação de pastagens, portanto, apresenta maior custo para produção de pastagem em 

condições de suporte adequado à produção de bovinos, tanto para corte como para leite. 

Conforme Zimmer et al (998) o custo médio de manutenção de pastagem (em torno de 

R$70,00 ha/ano) pode custar mais do que o dobro (R$150,00 ha/ano) em caso de 

recuperação de pastagem em processo simples, ou quintuplicar (R$ 350,00 ha/ano), nos 

casos mais complexos, não computadas as perdas produtivas e econômicas, durante o 

processo de degradação da pastagem.   

Os Grupos 3 e 4 dependem de investimentos em manutenção (correção e fertilizantes), 

melhor manejo de planta e animal para obtenção de melhores resultados, que via de regra 

exigem menor inversão de capital. Essas readequações, nesses dois grupos pode evitar que 

o número de fazendas, que apresentam essas condições evolua para degradação do solo, 

onde os danos ambientais e as ineficiências econômicas e produtivas constituem em 

desvalorização do valor da terra do estabelecimento agropecuário e dos resultados da 

atividade produtiva.    

A análise de cluster relativa às unidades amostrais (estabelecimentos agropecuários) gerou 

quatro agrupamentos com características semelhantes dentro de cada grupo e distintas 

entre si, conforme Figura 20, em função do agrupamento das variáveis. O primeiro grupo 

está composto por 17 fazendas do total da amostra de 60 (28,33%), apresentando 

Degradação da Pastagem 

Degradação do solo 

Tempo 

Grupo 2 

Grupo 4 

Grupo 3 

Grupo 1 

1

Degradação biológica 

pastagem 
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predomínio de solo exposto em 94,12% das fazendas, presença de processo erosivo 

(58,82%), presença de cupim (100%); presença de até 15% de invasora no pasto (88,24%) 

e altura do capim acima de 12 cm em 94,12% das unidades produtoras desse grupo. Esse é 

o grupo de fazenda com condições de pastagens mais crítica, conforme indicativo de 

degradação de solo (MACEDO, 1999).  

 

Figura 20 – Agrupamento das fazendas, em função do indicador de degradação das 

pastagens, conforme coordenadas principais das componentes 1 e 2 das fazendas, 

para sistemas de produção de bovinos, BHRV GO, 2016.  

 

A degradação do solo em áreas destinadas à pastagem pode ser resultado de compactação 

pelo excessivo pisoteio e baixa proteção folhear do solo. A erosão hídrica promove a 

desagregação do solo pelo impacto direto da chuva, que conjugado com a percolação lenta 

em função da compactação e declividades mais acentuadas, acelera o transporte da camada 

superficial do solo, através de enxurradas e por consequência de nutrientes, reduzindo o 

vigor da pastagem, abrindo sulcos e assoreando rios (LEPSCH, 2011). Portanto, as 

condições ambientais adequadas da pastagem implicam em sustentabilidade da produção 

animal, da valoração da terra e preservação dos recursos naturais. 

O segundo grupo de fazendas está composto por 21,67% do total da amostra com 

predomínio de ausência de solo exposto em 76,92% das 13 fazendas e ausência de 

processo erosivo (84,62%), portanto menor ocorrência de degradação de solo. Porém, as 

Dendrograma das Fazendas 
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condições de manutenção e manejo das pastagens e animal estão conduzindo à degradação 

biológica representada pela presença de cupim em todas essas fazendas, sendo que 53,85% 

delas tem presença de plantas invasoras em mais de 15% da área de pastagem. A altura do 

capim está abaixo de 12 cm em 61,54% dessas fazendas, indicando situação de 

sobrepastejo, comprometendo a recuperação da planta, e deixando o solo mais suscetível 

aos processos de erosão causados pela chuva. Esse indicativo preocupa pela baixa 

capacidade de suporte da pastagem, por consequência baixa eficiência produtiva, 

econômica e ambiental, comprometendo a sustentabilidade da produção em médio e longo 

prazo, por perda de solo.  

O terceiro grupo de fazendas constituído por 38,33% do total da amostra apresenta 

condição regular de manejos (planta e animal) um pouco melhor que o anterior. O terceiro 

grupo se caracteriza pela ausência (100%) de solo exposto e baixa presença de processo 

erosivo (4,35%), no entanto 100% das fazendas têm presenças de cupim e de invasora em 

até 15% da área de pastagem. Nesse grupo a pastagem apresenta altura do capim acima de 

12 cm, portanto, com melhor massa foliar, por consequência melhor capacidade de suporte 

animal e proteção do solo. 

O quarto grupo de fazendas, menor de todos com 11,67% do total da amostra, apresenta os 

menores indicativos de degradação biológica e de solos. Ocorreu ausência total de solo 

exposto e processo erosivo, indicando que não há degradação de solo nessas fazendas. As 

menores ocorrências de cupim (28,57%) e de invasoras (57,14%) em até 15% da área de 

pastagem e o predomínio (100%) da altura do capim acima de 12 cm sugerem o melhor 

manejo (planta/animal) do total da pesquisa. 

O modelo de regressão beta foi aplicado com a finalidade de estimar os indicadores de 

degradação de solos e degradação biológica para outros estabelecimentos agropecuários da 

BHRV. A estimativa do indicador de degradação de solo foi constituída pelas variáveis que 

apresentaram parâmetros estatisticamente significantes, ao nível de significância de 5% 

(Tabela 25).  
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Tabela 25 – Estimativas dos parâmetros e intervalos de confiança (95%) do modelo de 

regressão beta ajustados, referentes ao indicador de degradação de solos (componente 1), 

BHRV GO, 2016. 

Código Var 
Coeficientes 

estimados (βi) 
Erro Padrão 

p-valor 

(α=5%) 

Intervalo de Confiança 

βi 

(Intercept) -3,2 0,2 0 -3,59 -2,81 

 se0 - - - - - - 

se1 x1 1,29 0,09 0 1,11 1,47 

pe0 - - - - - - 

pe1 x2 1,89 0,11 0 1,67 2,11 

pc0 - - - - - - 

pc1 x3 2,25 0,14 0 1,98 2,52 

pi1 x4 1,3 0,13 0 1,05 1,55 

pi2 x5 -0,36 0,16 0,02 -0,67 -0,05 

ac0 - - - - - - 

ac1 x6 -0,19 0,09 0,04 -0,37 -0,01 

Fonte: Dados da pesquisa, (2016).  Obs.: pe0 e pc0 são categorias de referências, utilizadas para os cálculos e 

interpretações dos parâmetros do modelo. 

 

O baixo erro padrão para todos os coeficientes estimados indica estabilidade do modelo, 

quando aplicado à outra amostra dessa população.  A porcentagem da variância explicada 

pelo modelo é significativa (R
2

ajustado= 97,43%), indicando que as variáveis constantes da 

regressão tem alto poder de explicação do índice degradação de solos.  

Os coeficientes estimados para presença de solo exposto (se:1), presença de processo 

erosivo (pe:1), presença de cupim (pc:1) e presença de invasora com até 15% no pasto 

(pi:1) são todos positivos e, portanto, cada um  contribue para o aumento do indicador de 

degradação de solo quando comparado a sua respectiva categoria de referência e mantendo 

as demais variáveis fixas. Já as categorias presença de invasoras com mais de 15% no 

pasto (pi:2) e altura do capim com mais de 12 cm (ac:1) possuem coeficientes negativos e, 

portanto, cada uma   contribue para a diminuição do indicador quando comparada à 

respectiva categoria de referência e mantendo fixas as demais variáveis 

Ao analisar a Tabela 26 verifica-se que as estimativas dos parâmetros da regressão beta 

para o indicador de degradação biológica são estatisticamente significantes, ao nível de 

significância de 1%, com elevada proporção da variância explicada pelo modelo (R
2

ajustado= 

96,06%). Para estimar o indicador de degradação biológica os coeficientes estimados que 
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promovem maiores impactos positivos são os referentes às variáveis: presenças de plantas 

invasoras (pi:1 e p:2) na pastagem (pi:2) e presença de cupim (pc:1).   

Tabela 26 - Estimativas dos parâmetros e intervalos de confiança (95%) do modelo 

de regressão beta ajustados ao indicador de (componente 2) degradação biológica,  

BHRV GO, 2016. 

Código Var 
Coeficientes 

estimados (βi) 
Erro Padrão p-valor (α=5%) 

Intervalo de 

Confiança βi 

(Intercept) -2,33 0,27 2,00E-16 -2,86 -1,8 

se0 - - - - - - 

se1 x1 -1,42 0,09 2,00E-16 -1,6 -1,24 

pe0 - - - - - - 

pe1 x2 -0,5 0,1 6,15E-07 -0,7 -0,3 

pc0 - - - - - - 

pc1 x3 2,25 0,14 2,00E-16 1,98 2,52 

pi1 x4 3 0,23 2,00E-16 2,55 3,45 

pi2 x5 4,85 0,28 2,00E-16 4,3 5,4 

ac0 - - - - - - 
 

ac1 x6 -2,01 0,13 2,00E-16 -2,26 -1,76 

Fonte: Dados da pesquisa, (2016). Obs.: se0, pe0, pc0 e ac0 são categorias de referências, utilizadas para 

os cálculos e interpretações dos parâmetros do modelo. 

 

As equações dos índices de degradação de solos e de degradação biológica (IDs e IDb) 

foram estruturadas, utilizando os coeficientes da regressão beta e as variáveis explicativas 

significativas para os modelos, aplicados às respectivas fórmulas: 

    
     

     
                    ∑     

 

   

 

    
     

     
                    ∑     

 

   

 

Sendo βi o i-ésimo coeficiente estimado e    *   + é a i-ésima variável binária que indica 

as características das pastagens de cada estabelecimento agropecuário, de tal forma que, 0 

representa ―ausência da característica‖ e 1 a ―presença da característica‖. Considerando 

que a amostra utilizada na construção do índice é representativa das unidades produtoras 

da BHRV GO e o caráter inferencial do modelo de regressão beta, conclui-se que as 

equações do IDs e IDb obtidas permitem as estimativas para qualquer outra unidade 

produtora da BHRV GO.                
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Utilizou-se das duas componentes estimadas pelos modelos de regressão beta para 

constituir um indicador de degradação de pastagem em cinco categorias, por meio de 

agrupamentos dos estabelecimentos agropecuários (Figura 21). 

      

 

Figura 21 – Agrupamentos das fazendas em decorrência das estimativas de 

degradação de solo e degradação da pastagem, BHRV GO, 2016. 

 Com base nas características predominantes de degradação de solos e biológica dos 

estabelecimentos agropecuários dentro de cada grupo e em conformidade com o gráfico 

biplot da dispersão (Figura 22) foi possível estabelecer o critério e a condição de cada 

grupo. 

Dendrograma das Fazendas 
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Figura 22 – Dispersão das duas componentes referentes à degradação de solos (Ind1) 

e degradação biológica (Ind2), estimadas pela regressão beta, BHRV GO, 2016. 

 

Para diagnosticar as condições de degradação de cada grupo de fazendas utilizou-se a 

mediana de cada componente indicadora de degradação de solo e de degradação de 

pastagem, dentro de cada agrupamento, utilizando o seguinte critério: mediana abaixo de 

0,5 = ―Baixo nível de degradação‖; se 0,5≤mediana<0,8; então ―Médio nível de 

degradação‖; e se mediana ≥ 8,0, então ―Alto nível de degradação‖. Portanto, foram 

identificadas nove possibilidades de combinações entre os dois indicadores (baixo/baixo; 

médio/médio; alto/alto; baixo/médio; baixo/alto; médio/baixo; médio/alto; alto/baixo; 

alto/médio). Aplicando o critério aos dados amostrais foram observadas as cinco 

combinações de condições de degradação quanto ao solo e à planta, conforme Tabela 27.  
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Tabela 27 – Diagnóstico das condições de degradação de solos e biológica dos 

agrupamentos, BHRV GO, 2016. 

Categoria 
Qtde 

fazenda 

Indicador 

Degradação 

Intervalo  
Mediana 

Classif. 

base na 

mediana 

Condição do pasto 
Mínimo  Máximo 

1 8 
Solos 0,0326 0,5369 0,1104 Baixo Indicativo de baixo 

nível de degradação de 

solos e biológica.    Biológica 0,0128 0,2061 0,1581 Baixo 

2 5 

Solos 0,1816 0,2111 0,1816 Baixo Indicativo de baixo 

nível de degradação de 

solos e alto nível de 

degradação biológica.    
Biológica 0,9406 0,9916 0,9406 Alto 

3 28 

Solos 0,4461 0,5947 0,5403 Médio Indicativo de médio 

nível de degradação de 

solos e degradação 

biológica.   
Biológica 0,5405 0,9487 0,7123 Médio 

4 14 

Solos 0,8102 0,9658 0,9252 Alto Indicativo de alto nível 

de degradação de solos e 

baixo nível de 

degradação biológica    
Biológica 0,0178 0,3738 0,2658 Baixo 

5 5 
Solos 0,8373 0,9715 0,8860 Alto Indicativo de alto nível 

de degradação de solos e 

biológica.    Biológica 0,8373 0,9181 0,8168 Alto 

Fonte: Dados da pesquisa, (2016). 

 

 

A visualização espacial individual do indicador de degradação de solos (Figura 23) 

possibilitou avaliar as 19 unidades que apresentam alto índice de degradação, sugerindo 

perda de solo, por solo exposto e processo de erosão hídrica laminar nos pastos.  Lepsch 

(2011) ressalta que entre os três tipos de erosão hídrica (laminar, sulcos e voçorocas) a 

laminar é a que mais causa perda de solo no país, por ser mais frequente. Solos expostos 

aceleram a dispersão de partículas superficiais e a formação de fluxo de escoamento de 

enxurradas. As propriedades com índices mais altos estão predominantemente (94,7%) 

concentradas na alta e média bacia, onde ocorre com mais frequência revelo ondulado e 

fortemente ondulado. 



116 
 

 
 

 

Figura 23 – Distribuição espacial da amostra quanto ao indicador de degradação de 

solo categorizado, BHRV GO, 2016. 

Um dos gestores dessas 19 propriedades com alto índice de degradação de solos relatou a 

existência de processos erosivos em virtude do relevo, chamando atenção da equipe, pois 

as pastagens observadas estavam em excelente estado e utilizam prática periódica de 

manutenção das pastagens com uso de exame laboratorial do solo e do capim, fazem 

terraço, roçada manual e mecânica, usam fertilizantes, porém não utilizam calcário. A área 

total dessa empresa rural é de 10.909 hectares no município de Goiás (alta bacia), com 95 

pastos distribuídos em 6.240 hectares. A propriedade é gerenciada por empregado com 

nível superior, com escritório na fazenda, com controle gerencial informatizado e 

georreferenciados dos pastos.  Essa propriedade se tornou um caso difícil de agrupar, pois 

havia indicador de processo erosivo, porém as demais variáveis eram de ausência de solo 

exposto, e condições excelentes de pastagens.  Observa-se (Figura 23) maior concentração 

de propriedades com alto índice de degradação de solos na Alta bacia, onde ocorre 

predomínio de relevo ondulado e forte ondulado.  
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Quanto à degradação de pastagens, pela dimensão biológica, observa-se que as nove 

propriedades com mais alto índice estão concentradas (77,8%) na baixa e média bacia, 

enquanto com mais baixo índice concentram-se na alta bacia (Figura 24). 

 

Figura 24 – Distribuição espacial da amostra quanto ao indicador categorizado de 

degradação biológica da pastagem, BHRV GO, 2016. 

 

Ao analisar os dois mapas (Figura 23 e 24) percebem-se necessidades distintas de práticas 

conservacionistas para conter o avanço dos indicadores de degradação de solo. Em especial 

na alta bacia com prática de terraço, com a finalidade de reduzir a velocidade do fluxo de 

água superficial, reduzindo a desagregação e transporte do solo. O manejo adequado da 

pastagem, combinada com taxa de lotação compatível com a capacidade de suporte dos 

animais, também contribui positivamente para evitar a degradação (INÁCIO, et al., 2007; 

LEPSCH, 2011).  

Ao analisar as 05 categorias, resultantes do diagnóstico das condições de degradação de 

pastagens, representanda por indicador de degradação de solos e de degradação biológica 

(Figura 25), verifica-se que das oito propriedades com os mais baixos índices de 

degradação de pastagens (indicador 1),  sete estão concentradas na alta bacia. Enquanto as 

28 propriedades com nível médio de degradação de pastagens (indicador 3) estão 
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distribuídas em todos os compartimentos. E entre os 5 estabelecimentos com os piores 

índices de degradação de pastagens (indicador 5) três estão concentrados na média bacia. 

Na baixa bacia, em relação às 12 propriedades pesquisadas predominou (83,3%) o nível 

médio de degradação de pastagens.  

Ao observar a totalidade da bacia, chama a atenção que 46,7% do total da amostra 

apresentam nível médio de degradação de pastagens (indicador 3), e 23,3% com indicador 

de degradação de nível 4, com alto nível de degradação de solos e de baixo nível de 

degradação biológica. Enquanto 31,7% das propriedades apresentam alto nível 

tecnológico, com maior concentração (52,6%) na média bacia. Conforme amostra, na baixa 

bacia não ocorreu presença de propriedade com baixo índice tecnológico. E a alta bacia 

apresenta a maior variabilidade de degradação de pastagens e de nível tecnológico, com 

maior presença das propriedades que trabalham com baixo padrão de tecnificação. 
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Figura 25 – Distribuição espacial da amostra quanto aos indicadores de degradação do solo e da pastagem (A) e nível tecnológico (B), 

BHRV GO, 2016. 

(A) 
(B) 
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Avaliou-se a dependência espacial entre os estabelecimentos agropecuários, utilizando o 

índice Moran, com a finalidade de avaliar a ocorrência de autocorrelação espacial para o 

índice tecnológico e o indicador de degradação de pastagens, referentes à produção de 

bovinos, na região da BHRV GO.  O Índice Global Moran obtido para o índice 

tecnológico foi de 0,10135, indicando ausência de autocorrelação espacial (hipótese 

nula), que não pôde ser rejeitada pelo teste estatístico, utilizando o método de 

normalidade padronizada (p-valor = 0,0710, α = 5%). Para o indicador de degradação 

de pastagens o Índice Global Moran foi de -0,01338 (p-valor = 0,9507, α = 5%), logo a 

hipótese nula de ausência de autocorrelação espacial, também, não pode ser rejeitada.  

Portanto, não há evidência estatística de dependência entre os estabelecimentos 

agropecuários da região, sugerindo que nível de tecnificação e de degradação não estão 

relacionados com a proximidade espacial das propriedades. 

Para testar as hipóteses científicas foram utilizados os indicadores estimados para medir 

nível tecnológico e degradação de pastagens, considerando-os como variáveis respostas 

e as demais variáveis como preditoras. 

 

5.4 Contextualização das variáveis que compõem as hipóteses científicas 

Considerou-se pertinente contextualizar as variáveis que fazem parte das hipóteses 

científicas, por meio de distribuição de frequência relativa, com vista à melhor 

compreensão das características socioeconômicas dos gestores respondentes e dos 

sistemas produtivos de bovinos, considerando os dados obtidos com a pesquisa de 

campo. As variáveis que compõem as hipóteses científicas são: educação, renda, crédito 

rural, tamanho da propriedade, relevo, taxa de lotação (UA/ha) e indicadores 

categorizados de nível tecnológico e de degradação de pastagens (Apêndice VIII). 

O grau de educação dos gestores respondentes, que predomina na bacia é de ensino 

fundamental (50,0%), seguido por ensino médio (20,0%), ensino superior/pós-

graduação (16,7%) e por último sem escolaridade (13,3%) (Figura 26).  



121 
 

 
 

 
Figura 26 – Distribuição de frequência relativa do grau de escolaridade dos 

gestores respondentes, BHRV GO, 2016. (Categorias: 0 – sem escolaridade; 1 – 

ensino fundamental; 2 – ensino médio; e 3 – ensino superior/pós-graduação). 

A maioria (88,3%) dos gestores está casada, sendo que 90,0% possuem filhos. O 

número médio de filhos por gestor é de 2,6, sendo que 53,8% dos filhos já estão com 

idade igual ou superior a 20 anos e apenas 7,7% possuem filhos entre zero a quatros 

anos. Entre os filhos em idade do ensino fundamental primeira fase, todos estão na 

escola; na segunda fase 83,3%; e no ensino médio apenas 50%.  Essa menor proporção 

de filhos matrículados no ensino médio tem coerência com os dados secundários, 

analisados para a população da BHRV.  

A renda expressa em salário mínimo foi predominante (58,3%) no intervalo (1;3]; 

seguidos (26,7%)  com renda entre (3;10], depois por (8,3%) com renda entre (0,5;1] e 

por último (6,7%) com renda superior a dez salários mínimos (Figura 27).  Assim, em 

média os gestores da região com ensino fundamental estão obtendo renda acima de um 

salário mínimo e no máximo três. Destaca-se que 66,7% dos gestores respondentes 

vivem exclusivamente da renda obtida com a atividade da pecuária bovina. O gestor tem 

acesso às informações principalmente pela televisão com uso de antena parabólica 

(96,7%), computador (23,3%), com uso de internet (20%) com média mensal de 14 

horas destinadas ao trabalho, e 86,7% utilizam carro próprio (passeio/utilitário) para 

serviços em prol do estabelecimento. 
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Figura 27 – Distribuição de frequência relativa de renda dos gestores 

respondentes, BHRV GO, 2016. (Categorias expressa em salários mínimos: 1 – (0,5; 

1,0];  2 – (1,0; 3,0]; 3 – (3,0; 10]; 4 – (>10 SM).) 

 

E a obtenção de crédito rural público, destinado a custeio e investimentos para o setor 

pecuário em 2016 foi de 31,7% das propriedades pesquisadas, portanto o predomínio foi 

de não uso de crédito público (68,3%) (Figura 28). Entre as 19 propriedades com uso de 

crédito rural destinado para custeio e investimentos, 5 fazem parte do grupo com maior 

nível tecnológico, 7 com nível médio e 7 com baixo padrão tecnológico. Entre os 3 

assentamentos que fazem parte da amostra, apenas o que está com maior nível de 

tecnificação é que não contratou crédito rural em 2016. 
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Figura 28 – Distribuição de frequência relativa do uso de crédito rural, BHRV GO, 

2016. (Categoria: 0 – não usa crédito; 1 – usa crédito). 

 

O tamanho da propriedade para criação de bovinos a pasto, principalmente para 

produção de carne impacta na escala de produção. Na região predomina com 83,3% os 

estabelecimentos com atividade principal de produção de bovinos destinada à corte, 

total ou parcialmente. Essa proporção da amostra corrobora a proporção da população 

(83%) quanto ao predomínio da produção de gado de corte na BHRV, ressaltando que a 

proporção do país é 80,9%, de acordo com o Censo Agropecuário (IBGE, 2006). 

Conforme Figura 29, predomina na BHRV a pequena propriedade (< 180,0 ha], seguida 

pela média propriedade (180,1; 675,0 ha] e por último a grande propriedade (> 675,0 

há], com proporção de 43,3%, 30,0% e 26,7%, respectivamente. Entre as 15 fazendas 

com baixo nível tecnológico, 13 são pequenas propriedades com até 180 hectares, e 

dessas 38,5% são exclusivamente dedicadas à produção de leite. Entre as 26 

propriedades com médio nível de tecnificação, 7 são pequenas, e dessas apenas duas 

dedicam-se exclusivamente à produção de leite. Enquanto que dentre as 19 propriedades 

com alto nível tecnológico, apenas 5 são de pequeno porte (26,3%) e duas dessas 

produzem exclusivamente leite.  
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Figura 29 – Distribuição de frequência relativa do tamanho da propriedade 

(hectares), BHRV GO, 2016. (Categorias expressas em hectares: 1 – (< 180;];  2 – 

(180,0; 675];  3 – (>675).  

 

O relevo, também pode influenciar as características do sistema de produção. Conforme 

características da região percebidas pelos respondentes, identificou-se que 51,7% das 

unidades amostrais estão situadas em relevo plano e suave ondulado; 33,3% em relevo 

ondulado e 15% em relevo fortemente ondulado (Figura 30). Assim, verifica-se que 

48,3% das propriedades estão inseridas em relevo percebido como ondulado a 

fortemente ondulado, exigindo cuidados com práticas conservacionistas (INÁCIO, et 

al.; 2007).  
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Figura 30 – Distribuição de frequência dos estabelecimentos agropecuários 

conforme relevo percebido pelo respondente, BHRV GO, 2016. (Categorias de 

relevo: 1 – plano a suave ondulado; 2 – ondulado; 3 – fortemente ondulado).  

 

Entre as 15 propriedades com baixo nível de tecnificação, 46,7% estão situadas em 

áreas consideradas com relevo ondulado e fortemente ondulado, sendo dessas 7 apenas 

uma que não é pequena propriedade. Entre as 19 fazendas com maior nível tecnológico, 

6 (31,6%) estão situadas em relevo ondulado e fortemente ondulado, e dessas, 2 são de 

pequeno porte (33,3%). Enquanto que, das 26 fazendas com médio nível tecnológico, 

53,8% estão situadas em relevos mais movimentados (ondulado e fortemente ondulado); 

e dessas, 42,9% são pequenas propriedades.  

A taxa de lotação apresenta a quantidade de unidade animal (UA), por hectare de 

pastagem (Figura 31), sendo que uma UA equivale a 450 kg. A taxa de lotação indica a 

eficiência produtiva por área, quando da ocorrência de adequado manejo animal e 

capacidade de suporte da pastagem. Para discutir esse dado é importante observar que 

41,6% dos estabelecimentos trabalham somente com cria; 26,7% com cria e recria; 

21,7% com ciclo completo; 5% somente com recria e 5% com recria e engorda. 

Portanto, 73,3% dos estabelecimentos predominam quantidade de animais com peso 

médio menor do que uma UA. Verificou-se 21,7% das propriedades apresentam taxa de 

lotação até 0,6 UA/ha; 25% com taxa de lotação entre 0,6 e 1,0 UA/ha; 41,7% com taxa 

de lotação entre 1 e 2 UA/ha e 11,7%  com taxa acima de 2 UA/ha. 
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 Ressalta-se que a baixa frequência (7) de propriedades com taxa de lotação acima de 2 

UA/ha pode conduzir à interpretação particular, associada ao acaso, e não representativa 

da população. A taxa média de lotação para região é de 0,90 (UA/ha), considerando a 

estrutura do rebanho informado pelo Censo Agropecuário IBGE (2006) e Rebanho 

efetivo em 2016.    

 

 

Figura 31 – Histograma da taxa de lotação, expressa em UA/hectare, BHRV GO, 

2016. Distribuição de Frequência com categorias expressas em UA/ha: 0) tl0: <0,6; 

1) 0,6≤ tl1<1,0; 2) 1,0≤tl2<2; 3) 2>tl3). 

O índice categorizado de nível tecnológico (Figura 32) indica que 25% dos 

estabelecimentos agropecuários estão trabalhando com baixo nível tecnológico, 43,3% 

com nível médio e 31,7% com nível alto de tecnificação. O rebanho das propriedades 

com menor nível tecnológico apresenta mínimo de 14 e máximo de 230 animais, com 

mediana de 40.  Enquanto que no médio nível tecnológico, as propriedades apresentam 

tamanho do rebanho variando entre 31 a 8.453 animais, com mediana de 577, com 

pequena variação no tamanho do rebanho para o nível alto de tecnologia, que 

apresentou mínimo de 33 a 9.740 animais, com mediana de 622 cabeças. O uso de 

tecnologia exige inversão de capital, principalmente direcionados para alimentação, 

quer seja na forma de formação e manutenção de pastagem e/ou suplementação.   
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Figura 32 – Distribuição de frequência relativa do nível de tecnológico 

categorizado, BHRV GO, 2016. Categorias: 1 – baixo nível; 2 – médio nível; 3 – alto 

nível. 

O indicador de degradação (Figura 33) indica predomínio (46,7%) de nível médio de 

degradação de pastagens (degradação de solos e degradação biológica) em toda a 

BHRV. Ressaltando que a degradação biológica está representada pela presença de 

cupim; presença de até 15% de plantas invasoras no pasto e acima de 15%; e altura do 

capim abaixo de 12 cm de altura, em qualquer fase do pastejo. A segunda maior 

frequência (23,3%) é referente às propriedades com alta degradação de solos e baixa 

degradação biológica. As propriedades com baixo nível de degradação de pastagens 

(solo e biológica), percebido pela equipe e ponderado com os gestores, foi de 13,3%, 

enquanto o pior nível de degradação de pastagens (solo e biológica) representam 8,3% 

do total da amostra.  
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Figura 33 – Distribuição de frequência relativa do nível de degradação de 

pastagens categorizado, BHRV GO, 2016. Categorias: 1 – indicativo de baixo nível 

de degradação de solo e degradação biológica; 2 – indicativo de baixo nível de 

degradação de solos e alto nível de degradação biológica; 3 – indicativo de médio nível 

de degradação de solo e biológica; 4 – indicativo de alto nível de degradação de solos e 

baixo nível de degradação biológica; 5 – indicativo de alto nível de degradação de solo 

e biológica. 

Ao analisar individualmente cada grupo de unidades amostrais, conforme indicador de 

degradação de pastagens, verificou-se que o indicador 1 está composto por oito 

propriedades, com o menor nível de degradação de pastagens. As características 

predominantes das unidades produtoras foram de ausência de solo exposto (87,5%) e de 

processos erosivos (100%); menor presença de cupim (37,5%) entre todos os demais 

indicadores. Havia até 15% de presença de invasora no pasto e a altura do capim 

apresentava altura acima de 12 cm, inclusive no pós pastejo, para todas as unidades. 

O indicador 2 representa baixo nível de degradação de solo e elevado nível de 

degradação biológica,  com 8,3% da amostra enquadrada nessa categoria, caracterizou-

se pela ausência total de solo exposto e de processo erosivo,  com presença de cupim e 

com mais 15% de presença de invasora no pasto, para todas as unidades amostrais, 

sendo que 40% delas apresentavam altura do capim abaixo de 12 cm. 

 O indicador (3) de nível médio de degradação de pastagens contém 46,7% da amostra, 

com predomínio de ausência de solo exposto (96,4%) e de processo erosivo (96,7%), 
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com presença de cupim (96,4%), presença de até 15% de invasora na área de pastagens 

(92,9%), e predomínio (85,7%) de capim com altura acima de 12 cm. 

 O indicador (4) de elevada degradação de solo e baixa degradação biológica, composto 

por 14 unidades equivalente a 23,3% da amostra, caracterizada com 100% das unidades 

com presença de solo exposto, 57,1% com processo erosivo, 92% com até 15% de 

presença de invasora no pasto, e 100% com capim acima de 12 cm de altura.   

O indicador de degradação nível 5 representa as piores condições de degradação de 

pastagens, com 8,3% do total da amostra, com 60% das propriedades com solo exposto 

e com processo erosivo, 100% de presença de cupim e de até 15% de invasora no pasto, 

além de 80% das unidades amostrais com altura do capim abaixo de   12 cm. Ressalta-

se que presença tão significativa de propriedades com altura de capim abaixo de 12 cm 

sugere condições futuras de solo exposto e de processos erosivos, se não houver 

adequação de manejo de animal e de pasto. 

 

5.5 Testes das hipóteses científicas 

Conforme resultados dos testes aplicados (Figura 34) às hipóteses nulas (H0) de não 

dependência entre: 1) nível tecnológico e grau de educação do gestor; 3) nível 

tecnológico e uso de crédito rural; 5) nível tecnológico e nível de degradação; 7) nível 

de degradação e tamanho da propriedade; 8) nível tecnológico e taxa de lotação (UA/ha) 

não foram rejeitadas por nenhum dos testes aplicados (α < 0,1), sugerindo que os 

valores dos testes podem ter sido obtidos ao acaso, com possibilidade de independência 

entre as variáveis, para a população de produtores de bovinos na região da BHRV, no 

ano de 2016. 
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Ord Hipóteses testadas  

Teste 

Exato  

Fisher 

Spearman (ρs) 

(g.l:58) 
Kendall (τb) (g.l:58) 

Kendall  (τc) 

(g.l:58) 

p-value  ρs p-value τ-b p-value τ-c p-value 

1 H0: Nível Tecnológico e 

grau de educação do 

gestor são independentes 

0,8319 0,1791 0,1705 na na 0,1575 0,1742 

2 H0: Nível tecnológico e 

nível de renda do gestor 

são independentes. 

0,2889 0,2525 
0,0519 

(*) 
na na 0,2067 

0,0314 

(**) 

3 H0: Nível tecnológico e 

crédito rural são 

independentes. 

0,3568 -0,1529 0,2428 na na -0,1533 0,2472 

4 H0: Nível tecnológico e 

relevo percebido pelos 

respondentes são 

independentes.  

-0,2976 -0,2195 
0,09206 

(*) 
-0,2021 0,0860 (*) na na 

5 H0: Nível de degradação 

de pastagens  e nível 

tecnológico são variáveis 

independentes. 

0,4000 -0,139 0,2887 na na -0,1250 0,2969 

6 H0: Nível tecnológico e  

tamanho da propriedade 

são independentes.  

0,0019 

(***) 
0,4491 

0,0003 

(***) 
0,3966 

5,00E-05 

(***) 
na na 

7 H0: Nível de degradação 

e tamanho da propriedade 

são variáveis 

independentes. 

0,5469 -0,1026 0,4342 na na -0,0900 0,4266 

8 H0: Taxa de lotação e 

nível tecnológico são 

independentes. 

na 0,0875 0,5052 na na na na 

(***) p < 0,01; (**) p < 0,05;  e (*) p < 0,10. Hipótese alternativa bilateral (H1: (ρs ou τb ou τc ) <> 0 as 

duas variáveis não são independentes). 

Figura 34 – Resultados dos testes estatísticos das hipóteses científicas, BHRV GO, 

2016. 

 

Em conformidade com os testes aplicados não houve evidencia estatística de associação 

entre nível tecnológico e grau de escolaridade, sugerindo que a tecnificação praticada na 

região não depende do grau de educação do gestor, e sim de outras formas de obtenção 

de conhecimento de técnicas e manejos de produção, inclusive pela assistência técnica. 

Predomina (78,9%) para as (19) propriedades com maior nível de tecnológico o uso de 

assistência técnica, enquanto para o nível médio predomina apenas 26,7% dos 26 

estabelecimentos declararam que utilizam assistência técnica, e essa proporção é ainda 

menor (13,3%) para as 15 com menor índice tecnológico. 

Ao analisar a escolaridade (Tabela 28), chama a atenção dois proprietários com pós-

graduação atuando com sistemas de baixo nível tecnológico. Verificou-se que eles 
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atuam como professores, além da condição de produtor rural, sendo que ambos tiveram 

acesso a terra por meio de herança. Por outro lado, tem-se um gerente empregado e um 

proprietário, sem grau de escolaridade, ambos com experiência prática por mais de 8 

anos, o primeiro recebendo assistência técnica regularmente e o outro não, o primeiro 

administrando sistema produtivo de ciclo completo de gado de corte e de leite, e o 

segundo trabalhando somente com cria, ambos com alto padrão tecnológico.   

 

Tabela 28 – Escolaridade dos gestores, conforme nível tecnológico, BHRV GO, 

2016. 

Nível 

Tecnológico 
Escolaridade 

Proprietário Empregado 

  

Freq. Absoluta 
Freq. Relativa 

(%) 
Freq. Absoluta 

Freq. Relativa 

(%) 

A
lt

o
 

Não 

alfabetizado 
1 10,0 1 11,1 

Ensino Fund. 5 50,0 3 33,3 

Ensino Médio 0 0,0 4 44,4 

Nível Sup./Pós 4 40,0 1 11,1 

Total 10 100,0 9 100,0 

M
éd

io
  

Não 

alfabetizado 
1 7,7 2 15,4 

Ensino Fund. 7 53,8 7 53,8 

Ensino Médio 4 30,8 2 15,4 

Nível Sup./Pós 1 7,7 2 15,4 

Total 13 100,0 13 100,0 

B
a

ix
o

 

Não 

alfabetizado 
3 42,9 0 0,0 

Ensino Fund. 3 42,9 5 62,5 

Ensino Médio 1 14,3 1 12,5 

Nível Sup./Pós 0 0,0 2 25,0 

Total 7 100,0 8 100,0 

T
o

ta
l 

a
m

o
st

ra
 Não 

alfabetizado 
5 16,7 3 10,0 

Ensino Fund. 15 50,0 15 50,0 

Ensino Médio 5 16,7 7 23,3 

Nível Sup./Pós 5 16,7 5 16,7 

Total 30 100,0 30 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa – BHRV GO, (2016). 

 

Situações como essas podem explicar porque da não rejeição da hipótese nula de 

independência entre as variáveis: grau de educação do gestor e o nível tecnológico, 

indicando que a gestão de estabelecimentos de alto nível tecnológico está sendo 

exercida por pessoas com alto ou com baixo nível de escolaridade e vice-versa. 

Observou-se a predominância do ensino fundamental para 50% dos proprietários do 

total da amostra. O ensino médio predominou (44,4%) para os gestores, na condição de 

empregados, dos estabelecimentos de maior padrão tecnológico (Tabela 28).  
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A hipótese de independência (H0) entre nível tecnológico e renda do gestor foi rejeitada, 

conforme resultados dos testes de Spearman (ρs (58) = 0,2525, p < 0,1) e Kendall (τc 

(58) = 0,2067, p < 0,1), indicando relação de dependência entre elas. No entanto, com 

esse nível de significância (α = 0,10) assume-se o risco de 10% de cometer um erro ao 

rejeitar a hipótese nula. Observa-se que as correlações (ρs e τc) entre as duas variáveis 

são positivas, indicando relação monótona crescente entre as variáveis, em concordância 

com o esperado, indicando que renda mais elevada está relacionada com nível 

tecnológico mais elevado, prevalecendo o inverso, também (LÚCIO; JAGERI, 2010). 

Ao modelar as variáveis: nível tecnológico e renda pela regressão beta, com a finalidade 

de melhor explorar a relação de dependência entre elas verificou-se que renda 3 (5 a 10 

salários mínimos – SM) e renda 4 (acima de 10 SM) se mostraram significativas 

(p<0,10) para estimar nível tecnológico, com contribuições positivas (Tabela 29).  

Tabela 29 – Estimativas dos parâmetros e intervalos de confiança do modelo de 

regressão beta ajustados à Renda. 

Renda 
Coeficientes 

estimados (βi) 
Erro Padrão p-valor (α=5%) 

Intervalo de Confiança 

(βi:95%) 

(Intercept) -0,62498 0,471411 0,18492 -1,54892 0,298971 

Renda 1 - - - - - 

Renda 2 0,484868 0,502731 0,334811 -0,50047 1,470202 

Renda 3 0,953975 0,540885 0,077777 -0,10614 2,014089 

Renda 4 1,327167 0,710133 0,061637 -0,06467 2,719003 
Fonte: Dados da pesquisa – BHRV GO, (2016). 

 

A variabilidade do modelo é explicada na proporção de 12,14% (R2 = 0.1214). 

Ressalta-se que o indicador do nível de tecnologia é composto por diversas variáveis 

relacionadas ao sistema de produção, sendo que renda do gestor respondente não está 

inclusa. Ressalta-se que o entrevistado era o gerente presente no estabelecimento 

agropecuário no momento da entrevista, podendo ser o proprietário ou o empregado 

contratado para essa função. Ao analisar as frequências (Tabela 30), para o total da 

amostra, verifica-se que as maiores rendas predominam [14÷20.100=70%] para os 

gestores proprietários, em relação ao total (20) das frequências absolutas de proprietário 

e gerente empregado; para as duas últimas faixas de renda (de quatro ou mais salários 

mínimos). Para as duas faixas com menores rendas predominam [(22÷40).100=55%] os 

gestores na condição de empregados. A proporção de gestores empregados no nível 
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tecnológico alto, para as duas classes de maiores rendas é de 33,3%, e no nível 

tecnológico médio é de 23,1%.  

 

Tabela 30 – Renda do gestor respondente, conforme nível tecnológico, BHRV GO, 

2016. 

Nível 

Tecnológico 
Faixa Renda 

Proprietário Empregado 

  

Freq. Absoluta 
Freq. Relativa 

(%) 
Freq. Absoluta 

Freq. 

Relativa 

(%) 

A
lt

o
 

Até 1 SM 

1<SM<3 

0 

6 

0,0 

60,0 

0 

6 

0,0 

66,7 

4<SM<10 3 30,0 2 22,2 

Acima de 10 1 10,0 1 11,1 

Total 10 100,0 9 100,0 

M
éd

io
  

Até 1 SM 1 7,7 1 7,7 

1<SM<3 4 30,8 9 69,2 

4<SM<10 6 46,2 3 23,1 

Acima de 10 2 15,4 0 0,0 

Total 13 100,0 13 100,0 

B
a

ix
o

 

Até 1 SM 2 22,2 1 16,7 

1<SM<3 5 55,6 5 83,3 

4<SM<10 2 22,2 0 0,0 

Acima de 10 0 0,0 0 0,0 

Total 9 100,0 6 100,0 

T
o

ta
l 

a
m

o
st

ra
 Até 1 SM 3 9,4 2 7,1 

1<SM<3 15 46,9 20 71,4 

4<SM<10 11 34,4 5 17,9 

Acima de 10 3 9,4 1 3,6 

Total 32 100,0 28 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa – BHRV GO, (2016). 

Salário Mínimo (SM) em jul/2016 R$ 880,00  
    

 
  

 

Entre as 19 fazendas com maior nível tecnológico, 10 proprietário (52,6%) administram 

diretamente o estabelecimento agropecuário com área mediana de 469,48 hectares, 

podendo ou não ter apoio de empregado para a função de gerente. E entre esses dez 

proprietários respondentes, observou-se que 50% residem em área urbana e deslocam 

para a fazenda; 60% vivem exclusivamente com a renda agropecuária.  

No grupo de maior nível tecnológico, 73,7% estão vinculados ao sindicato rural, sendo 

a presença institucional mais frequente para toda a amostra. Entre os proprietários, 60% 

dependem exclusivamente da renda agropecuária. A proporção de proprietários 

contribuindo para a previdência oficial, o que oportunizará renda de aposentadoria é 

relativamente baixa (30,0%) para o alto nível tecnológico, 38,5% para o grupo de médio 

nível e 57,1% para baixo nível tecnológico. Empregados, na condição de gerente, 

contribuindo para a previdência oficial é de 33,3% para o alto, 30,8% para o médio, 

31,5% para o baixo nível de tecnológico, revelando que a maioria está à margem da 
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proteção previdenciária. Ressalta-se que 13,3% de todos os 60 entrevistados já vivem 

com um benefício concedido pela previdência, suplementando a renda da atividade 

agropecuária.   

De acordo com a amostra, a principal forma de acesso a terra na BHRV é por meio de 

herança (53,3%), aquisição (40,0%) e assentamento (6,7%). Entre os quatro 

estabelecimentos assentados, que fazem parte da amostra, apenas um estabelecimento 

apresenta nível tecnológico médio, produzindo lavoura e pequenos animais, além de 

bovinos. O restante com baixo nível tecnológico produz gado de leite (2 

estabelecimentos)  e o outro,  cria gado de leite e de corte, utilizando animais com raça 

cruzada. O grupo de estabelecimentos com alto nível tecnológico, diferente dos demais, 

apresenta a aquisição (52,6%) como principal forma de acesso a terra e com maior 

proporção de propriedades com administração realizada por empregados (47,4%), com 

perfil de produção empresarial, com permanência do proprietário por sete (mediana) 

dias por mês no estabelecimento, residindo em Goiânia, ou em outros estados. 

Para o teste de hipótese Nível tecnológico e uso de crédito rural não foi observada 

evidência estatística de dependência. O crédito rural, obtido por meio de programas 

governamentais, amplia a capacidade financeira de custeio e de investimento, 

potencializando melhorias tecnológicas para os sistemas de produção. E o uso dele, em 

relação ao total da amostra, foi menor (8,3%) para o grupo com nível tecnológico mais 

elevado e igual para os demais grupos (11,7%), verificando que todos os 04 assentados 

declararam que usam crédito rural. A baixa utilização de crédito rural pelos 

estabelecimentos com maior nível tecnológico sugere que estão usando recursos 

próprios para custeio e investimentos da produção de bovinos.  

A hipótese nula de independência entre nível tecnológico e relevo (Figura 34), 

percebido pelo gestor respondente, pode ser rejeitada, conforme testes de Spearman (ρs 

(58) = -0, 2195, p < 0,1) e Kendall (τb (58) = -0,2021, p < 0,1), evidenciado a relação de 

dependência entre as variáveis, ratificando as observações constantes da literatura 

nacional e internacional sobre relevo plano e suave ondulado são mais favoráveis à 

aplicação de tecnologias com melhor resposta de produtividade, tanto pelos aspectos 

naturais de solos, declividade, suscetibilidades à erosão, quanto ao uso de máquinas 

(FAO, 2009; FRANCHINI et al., 2016; GOENER; GLOAGUEN; MAKESCHIN, 2007; 

GRIFFITH, 2016; LEPSCH, 2011). Ao trabalhar com nível de significância de 10%, 

admite-se a exposição de maior amplitude em errar ao decidir que o padrão tecnológico 
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é influenciado pelo relevo da região, em que o estabelecimento agropecuário está 

localizado, quando não verdade não se verifica. A associação negativa entre as variáveis 

indica que em relevos planos a suavizados concentram propriedades com maior nível 

tecnológico, enquanto que relevos mais fortemente ondulados estão associados com 

propriedades com baixo padrão tecnológico.   

Para observar a relação de dependência entre nível tecnológico e relevo de forma mais 

detalhada (Tabela 31), também utilizou-se a regressão beta, revelando que apenas a 

variável relevo3 (relevo fortemente ondulado), presente principalmente no 

compartimento da alta bacia, apresentou-se significativa (p<0,05). 

Tabela 31 -- Estimativas dos parâmetros e intervalos de confiança (95%) do 

modelo de regressão beta ajustados à Relevo. 

Relevo 
Coeficientes 

estimados (βi) 
Erro Padrão p-valor (α=5%) Intervalo de Confiança βi 

(Intercept) 0,2180344 0,1872144 0,2441712 -0,1488991 0,584968 

Relevo 1                -                   -                   -                   -                   -    

Relevo2 -0,1767004 0,2982036 0,5534828 -0,7611687 0,407768 

Relevo3 -1,0166168 0,4017358 0,011388 -1,8040046 -0,2292291 

Fonte: Dados da pesquisa – BHRV GO, (2016). 

A variabilidade nos dados explicada pela regressão (R
2
) foi de 0,07974, ressaltando que 

relevo não faz parte da composição do nível tecnológico. A contribuição de relevo 

fortemente ondulado para o modelo é negativa, indicando que quanto mais fortemente 

movimentado o relevo menor será o nível tecnológico estimado. 

Conforme Tabela 32, ressalta-se que 68,4% dos gestores do alto padrão tecnológico, 

46,2% do médio e 46,7% do baixo perceberam que predominam, nos estabelecimentos 

agropecuários, o relevo plano e suave ondulado. Enquanto que relevo fortemente 

ondulado predominou no baixo padrão tecnológico, seguido pelo médio (15,4%) e por 

último no alto (5,3%).  
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Tabela 32 –  Propriedades classificadas, quanto ao relevo predominante, conforme 

nível tecnológico, BHRV GO, 2016. 

Nível Tecnológico 
Relevo percebido pelo 

gestor 
Frequência Absoluta Frequência Relativa (%) 

A
lt

o
 

Plano a suave ondulado 13 68,4 

Ondulado 5 26,3 

Fortemente ondulado  1 5,3 

Total 19 100,0 

M
éd

io
  Plano a suave ondulado 12 46,2 

Ondulado 10 38,5 

Fortemente ondulado  4 15,4 

Total 26 100,0 

B
a

ix
o

 Plano a suave ondulado 7 46,7 

Ondulado 4 26,7 

Fortemente ondulado  4 26,7 

Total 15 100,0 

T
o

ta
l 

a
m

o
st

ra
 Plano a suave ondulado 32 53,3 

Ondulado 19 31,7 

Fortemente ondulado  9 15,0 

Total 60 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa – BHRV GO (2016). 

 

As percepções dos gestores estão coerentes com o relevo observado na 

compartimentação da BHRV (Figura 03) e espacialização do indicador de nível 

tecnológico (Figura 16), com 47,4% dos estabelecimentos agropecuários com alto 

padrão tecnológicos, localizados na baixa bacia, 31,6% com predomínio de relevo plano 

e suave ondulado; na média bacia com relevo ondulado e a alta bacia (21,0%) com 

relevo mais fortemente ondulado.   

A hipótese nula de independência entre os indicadores de nível de tecnologia e de 

degradação de pastagens não pode ser rejeitada, para nenhum nível de significância 

considerado, sugerindo independência entre elas, com possível ocorrência de 

degradação de solos e/ou de pastagens em propriedades com qualquer um dos três 

padrões tecnológicos estabelecidos.   

O Nível tecnológico está associado com o tamanho de propriedade, conforme resultados 

dos três testes estatísticos (Fisher, p<0,01); Spearman (ρs (58) = 0,4491, p < 0,01) e 

Kendall (τb (58) = 0,3966, p < 0,01), sendo a hipótese nula rejeitada com a menor 

margem de erro (1%). Grandes propriedades (acima de 675 hectares) estão diretamente 

relacionadas com o maior nível tecnológico, enquanto que as menores propriedades 

(abaixo de 180 ha) estão associadas com o padrão mais baixo de tecnologia. Essa 

relação restrita ao nível tecnológico dos sistemas de produção de bovinos da BHRV está 

em consonância com o processo de produção empresarial da pecuária brasileira, 
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principalmente de gado de corte em maior escala, que demanda maior área de 

pastagens, conforme sistema predominante de produção a pasto (FAO, 2016).  

Conforme Tabela 33 a relação mais minuciosa entre nível tecnológico e tamanho da 

propriedade evidencia que ―propriedade média‖ (tamanho2) com a área total da 

propriedade, na faixa de 180≤ área<675 hectares, e ―propriedade grande‖ (tamanho3), 

acima de 675 hectares foram significativas (p<0,01) e (p<0,000). A variabilidade nos 

dados explicada pela regressão (R
2
) foi de 0,2720, ressaltando que o tamanho da 

propriedade não faz parte da composição do nível tecnológico. As contribuições das 

duas variáveis preditoras contribuem positivamente com a variável resposta, indicando 

que quanto maior a área maior será o efeito do tamanho da fazenda sobre o nível 

tecnológico.        

Tabela 33 – Estimativas dos parâmetros e intervalos de confiança (95%) do 

modelo de regressão beta ajustados à Tamanho da propriedade. 

Tamanho 
Coeficientes 

estimados (βi) 
Erro Padrão p-valor (α=5%) Intervalo de Confiança βi 

(Intercept) -0,6384 0,1934 0,0010 -1,0178 -0,2591 

Tamanho1 - - - - - 

Tamanho2 0,8921 0,2994 0,0029 0,3053 1,4789 

Tamanho3 1,3830 0,3182 1,39E-05 0,7593 2,0068 

Fonte: Dados da pesquisa – BHRV GO, (2016). 

 

Ao analisar as frequências (Tabela 34) do tamanho de propriedades verifica-se a 

concentração em grandes (42,1%) e médias (31,6%), com alto padrão tecnológico. 

Enquanto com baixo nível de tecnificação predominam as pequenas propriedades 

(86,7%). A concentração (43,3%) de propriedades em relação ao total da amostra da 

BHRV está com nível tecnológico médio. 
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Tabela 34 – Tamanho de propriedade informada pelo gestor, conforme nível 

tecnológico, BHRV GO, 2016. 

Nível Tecnológico Área em hectares Frequência Absoluta 
Freq. Relativa 

(%) 

A
lt

o
 

Pequena (até 180) 5 26,3 

Média (entre 180 a 675) 6 31,6 

Grande (acima 675) 8 42,1 

Total 19 100,0 

M
éd

io
  Pequena (até 180) 8 30,8 

Média (entre 180 a 675) 10 38,5 

Grande (acima 675) 8 30,8 

Total 26 100,0 

B
ai

x
o

 Pequena (até 180) 13 86,7 

Média (entre 180 a 675) 2 13,3 

Grande (acima 675) 0 0,0 

Total 15 100,0 

T
o

ta
l 

am
o

st
ra

 Pequena (até 180) 26 43,3 

Média (entre 180 a 675) 18 30,0 

Grande (acima 675) 16 26,7 

Total 60 100,0 

Fonte: Dados da pesquisa – BHRV GO, (2016). 

 

Não foi observada evidência estatística para associação entre degradação de pastagens e 

tamanho de propriedade, conforme testes aplicados (Figura 34), sugerindo que os pastos 

podem apresentar nível de degradação independente da classificação de propriedade em 

pequena, média ou grande. Também, não houve evidência estatística quanto à 

associação entre taxa de lotação e nível tecnológico, sugerindo que alta taxa de lotação 

pode ser observada nos três níveis tecnológicos. Ocorrência de taxa de lotação elevada 

em sistemas com baixo nível tecnológico conduz à degradação de pastagens de forma 

mais acelerada (pelo sobrepastejo, pisoteio intensivo, entre outros problemas 

ambientais), baixos resultados dos parâmetros zootécnicos e econômicos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise do processo de produção da pecuária bovina na BHRV e seus impactos 

ambientais, conforme recorte proposto nesta pesquisa, viabilizada pela construção de 

dois indicadores categorizados de nível tecnológico e degradação de pastagens, e 

demais variáveis (educação, renda, crédito rural, relevo percebido pelos gestores 

respondentes, tamanho da propriedade e taxa de lotação) evidenciam como a dimensão 

socioeconômica, ambiental e estrutura dos sistemas produtivos estão se inter-

relacionando na região.   

A dimensão socioeconômica em que o ator social está inserido e sua relação de 

dependência com o padrão de tecnificação foi analisada considerando as variáveis: 

educação, renda e uso de crédito rural. Verificou-se (considerando o teste exato de 

Fisher e os testes de correlação de Spearman e Kendall τc) que não há evidencia 

estatística de dependência entre as variáveis: grau de escolaridade e nível tecnológico. 

Ao analisar as frequências relativas, obtidas pelos dados amostrais, dos 

estabelecimentos classificados com padrão elevado de tecnificação verifica-se que 

predomina (50%) os gestores proprietários com apenas ensino fundamental, enquanto 

para os gerentes empregados o ensino médio (44,4%). Existem casos de gestores 

proprietários com nível superior e pós-graduação trabalhando com baixo nível de 

padrão tecnológico. Assim como gestores sem escolaridade fazendo gestão de 

propriedades com alto padrão de tecnificação, com uso ou não de assistência técnica. 

Predomina para toda a amostra a experiência dos gestores, com produção de bovinos, 

por mais de oito anos. Logo, a análise conjunta de não associação entre grau de 

escolaridade e nível tecnológico e o predomínio da experiência na gestão do sistema de 

produção de bovinos, revela que o conhecimento obtido com a prática está norteando a 

gestão, independente do nível de tecnológico.  

O nível de renda dos gestores e o nível tecnológico apresentou relação de dependência, 

conforme os testes de correlação de Spearman e Kendall τc, com a análise de regressão 

beta, indicando contribuição positiva das categorias que representam maior nível de 

renda, portanto, sugerindo que propriedades com maior nível tecnológico remuneram 

melhor seu gestor.  A pesquisa de campo revela alguns casos de renda elevada para 

gestor empregado, com elevado nível de tecnificação, com ensino médio ou nível 

superior, com proprietários residindo na capital ou em outros estados, perfil 

característico da produção empresarial de bovinos na região. A renda predominante 
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(58,3%), para os gestores em todos os níveis de tecnificação, varia entre (1,0; 3] salário 

mínimos.  

Em conformidade com os dados de campo foi observado o predomínio de sistemas com 

baixo consumo de suplementação (até ½ kg por cabeça/dia), no período de seca, para 

animais criados em pastejo. Esse resultado confirma, que na prática os produtores estão 

trabalhando com estrutura produtiva que proporciona melhores resultados, conforme 

observado pela análise de viabilidade produtiva e econômica dos quatro sistemas, com 

níveis de tecnificação distintos, realizada antes das entrevistas com os gestores dos 

sistemas produtivos da BHRV. 

 A análise entre uso de crédito rural e nível tecnológico possibilita compreender se a 

modernização tecnológica está sendo financiada por recursos públicos, nessa região. 

Não foi observada evidência estatística de dependência, conforme o teste exato de 

Fisher e os testes de correlação de Spearman e Kendall τc. Os dados amostrais revelam 

maior frequência (11,7%) de uso do crédito rural público pelos gestores, tanto com uso 

de médio quanto baixo nível de tecnificação, sugerindo que os gestores com alto nível 

tecnológico estão financiando custeio e investimentos com recursos privados.   

A relação entre as condições de relevo percebidas pelo gestor e nível tecnológico 

permite avaliar se o meio físico está condicionando a modernização da pecuária, na 

região.  Nível tecnológico está associado negativamente com relevo, conforme 

evidenciado estatisticamente pelo teste de Spearman e Kendall τb. Relevo fortemente 

ondulado apresenta contribuição negativa para nível tecnológico, conforme modelo 

estimado por regressão beta, sugerindo que quanto maior a movimentação do relevo 

menor o nível tecnológico estimado. Esse resultado está em sintonia com o esperado, 

pois relevo muito movimentado apresenta maior dificuldade de uso de máquinas e 

equipamentos, além da exigência de maior investimento em técnicas de conservação.  

Conforme indicador de nível tecnológico, a maior proporção (43,3%) de 

estabelecimentos da BHRV apresenta nível médio de tecnificação, seguido por alto 

nível (31,7%) e com menor ocorrência o baixo nível (25,0%).  Entre as dezenove 

propriedades com alto nível tecnológico, aproximadamente 73,7% estão localizadas em 

compartimentos com predomínio de relevos plano, suave ondulado e ondulado. A maior 

concentração de baixo nível tecnológico está localizada na Alta bacia, com maior 

variabilidade de declividade e de padrão de tecnificação.  
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A maior taxa de lotação (acima de 2,0 UA/hectare) pode ocorrer em unidades 

produtoras com menor, médio ou maior nível tecnológico, conforme resultados obtidos 

com as análises exploratória (utilizando análise de correspondência múltipla e análise de 

clusters) e inferencial (regressão beta). Esse dado corrobora o resultado do teste de 

hipótese de que nível tecnológico e taxa de lotação não são dependentes, sugerindo a 

ocorrência de alta taxa de lotação em propriedades com baixo nível tecnológico, o que 

implica em baixa capacidade de suporte de pastagens, conduzindo a baixa eficiência 

produtiva e econômica, além de degradação ambiental. Assim, não é recomendável o 

uso isolado dessa variável (taxa de lotação) para análise do nível tecnológico dos 

estabelecimentos agropecuários.  

Nível tecnológico está associado com o tamanho da propriedade, conforme resultados dos testes 

de Fisher, Spearman e Kendall τb. Ao analisar a distribuição de propriedades, conforme 

estrutura fundiária média, em pequena (< 180 hectares), média (180<área≤675 ha) e 

grande (> 675 ha) pelo Censo Agropecuário de 2006 e pela pesquisa de campo, verifica-

se o predomínio de médias e grandes propriedades na baixa e média bacia em relação à 

alta bacia. A análise mais detalhada de dependência entre as duas variáveis (pela 

regressão beta) indica que os dois maiores tamanhos de propriedade (médio e grande) 

contribuem de forma positiva para o nível tecnológico. Quanto maior o tamanho da 

propriedade maior a contribuição para a estimativa do indicador. Esse resultado está 

coerente com a produção em grande escala de gado de corte, baseado em sistema de 

pastejo, por demandar maior área.   

A abordagem ambiental da intensificação da pecuária está representada por duas 

reflexões: nível tecnológico está associado com degradação de pastagens? Degradação 

de pastagens está associada com tamanho da propriedade?  Não houve evidencia 

estatística de dependência entre indicador tecnológico e indicador de degradação de 

pastagens, considerando o teste exato de Fisher, Spearman e Kendall τc. Esse resultado 

sugere que degradação de pastagens está ocorrendo em estabelecimento independente 

do nível de tecnificação. Esse resultado divergiu do esperado, pois se presumia 

inicialmente que melhor nível tecnológico resultaria em menor nível de degradação de 

pastagens. 

Ainda, dentro da abordagem ambiental, foi observado que não há relação de 

dependência entre nível de degradação de pastagens e tamanho da propriedade (Fisher, 

Spearman e Kendall τc), sugerindo a ocorrência de degradação da pastagem tanto para a 
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pequena, média ou grande propriedade.  Esses resultados ressaltam a importância de 

formação dos gestores sobre práticas conservacionistas de manejos de solo, pastagem e 

animais com vista à produtividade sustentável, principalmente pela importância da 

região para geração de recursos hídricos.   

Os indicadores de tecnologia e de degradação de pastagens subsidiam a discussão sobre 

o padrão de tecnificação demandado pelo agronegócio, em torno da produção de 

bovinos na região; política pública para desenvolvimento sustentável da pecuária; 

formação profissional de trabalhadores do setor; e organização da cadeia produtiva de 

carne bovina, em determinada região, em função das especificidades das estratégias 

tecnológicas aplicadas, que dependem da relação entre clima-solo-planta-animal-gestão.  

A metodologia aplicada nesta pesquisa possibilita realizar um estudo mais amplo sobre 

a pecuária bovina no país, com os resultados que serão divulgados pelo censo 

agropecuário, em andamento. Além de ampliação do estudo, com inclusão de mais 

variáveis para a formação dos indicadores, pelas instituições interessadas no tema.  

Essa pesquisa não abordou degradação ambiental pelos os aspectos de contaminação e 

de compactação dos solos, contaminação das águas, emissão de gases de efeito estufa, 

assoreamento dos rios, entre outras relacionadas à produção de bovinos.  E apresenta a 

limitação sobre a medida de processo erosivo, solo exposto e presença de plantas 

invasoras, que foram avaliados pela observação da equipe pesquisadora, ponderada pela 

resposta do gestor respondente. 
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APÊNDICE I – Artigo: Viabilidade Produtiva e Econômica da Produção de Bovinos 

de Corte no Cerrado Goiano. Submetido à Revista SOBER em 28/04/2016, aceito em 

outubro/2017 (no prelo). 

 

Viabilidade Produtiva e Econômica da Produção de Bovinos de Corte no Cerrado 

Goiano 

 

Resumo – O presente trabalho tem por objetivo analisar a viabilidade econômica de 

implantação de quatro modelos de sistema de produção de bovinos de corte.  Foram 

considerados os sistemas: média da Bacia Hidrográfica do Rio Vermelho, sistema de 

baixo consumo de suplemento concentrado, sistema baixo consumo de suplemento com 

terminação em confinamento e sistema intensivo a pasto, com suplementação nos 

períodos de águas e de seca. Investimentos foram estimados conforme o nível de 

tecnificação de cada sistema. Utilizou-se o valor presente líquido e taxa interna de 

retorno para análise da viabilidade econômica do projeto, considerando a taxa mínima 

de atratividade equivalente ao juro real da poupança (6,17%). Por meio da margem 

bruta, margem líquida e taxa de lucratividade foi avaliada a permanência no setor, caso 

os sistemas já estejam instalados. Todos os sistemas apresentaram margem bruta, 

líquida e lucratividade que evidenciam a sustentabilidade econômica no curto e longo 

prazo caso estejam implantados. No entanto, ao analisar projeto para entrada no setor, 

apenas os sistemas de baixo consumo de suplemento concentrado e sistema intensivo a 

pasto apresentam viabilidade econômica.  

Palavras-chave: viabilidade econômica; pecuária de corte; custos de produção.  

 

Productive and Economic Viability of Raising Beef Cattle in the Savanna of the 

Brazilian State of Goias. 

 
Abstract – The present study evaluates the economic viability of four different models 

of beef cattle production in the Rio Vermelho hydrographic basin. The study focused on 

the traditional extensive ranching system, which was compared with three intensive 

systems, one based on low levels of concentrated supplementation, a second with low 

levels of concentrated supplementation and confinement for fattening, and an intensive 

grazing system, with supplementation during the dry and rainy seasons. The 

investments were estimated for the different levels of technical specifications of each 

system. The net present values and internal return rate were used for the assessment of 

the economic viability of the project, considering the minimum rate of attractiveness, 

equivalent to the inflation-adjusted savings interest rate (6.17%). The continuity of the 

sector was evaluated based on the gross and net margins, and profitability rates, where 

the system is already installed. All four systems had gross and net margins, and 

profitability consistent with their economic sustainability over both the short and long 

terms. However, only two systems (reduced consumption of concentrated supplements 

and the intensive grazing system) were economically viable as start-ups. 

  

Key words: economic viability; beef cattle ranching; production costs.  
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Demand for beef on both Brazilian and international markets is expected to grow 

progressively between 2015 and 2024, with prices rising by 4.4% per annum, providing 

an incentive for producers to increase their output. However, the capacity of the sector 

to respond to this increasing demand will depend on its ability to improve indices of 

productivity and install the infrastructure needed to improve the productive process. 

Where this capacity is limited, the production of pork or chicken may represent more 

viable alternatives (MAPA, 2014; Robinson et al., 2014; OECD-FAO, 2015).   

In 2014, the Brazilian beef herd reached a total of 212.3 million head, up from 

2013, produced on an estimated total of 72.33 million hectares, according the Brazilian 

Institute for Geography and Statistics (IBGE, 2015). Environmental pressures, the 

exhaustion of new agricultural frontiers, and the high demand for agricultural land all 

contribute to the intensification of beef production, with the ultimate objective of 

increasing the production of animal units per hectare (AU/ha) (Armenteras et al., 2013; 

Mazzetto et al., 2015; Silva et al., 2016). This requires increasing efficiency through 

strategies such as genetic engineering, confinement during the final fattening phase, 

semi-confinement with supplementary feeding during the dry season, intensive 

supplementation of pasture, planning of the breeding season, and enhanced management 

of the soil, forage, and the animals (ABIEC, 2015). Understanding the economic 

viability of these measures, once adjusted to the current environmental legislation, will 

be essential for the development of new public policies for the improvement of 

productivity while maintaining environmental and economic sustainability. This 

knowledge will also be essential to the development of guidelines for the decision 

making of producers. 

In Brazil, beef cattle production systems vary considerably among regions, 

according to local edaphic and climatic conditions, cultural traditions, and management 

practices (GARAGORRY et al., 2002; FELEMA and FERREIRA, 2013). Some beef 

producers apply modern technology and management techniques, leading to 

improvements in husbandry, such as reductions in the age at slaughter and the time to 

returns on investment. However, many other producers still use extensive ranching 

techniques that are low in productivity, and limit both the economic potential of the land 

and investments in the productive process. 

This paper evaluated the productive and economic efficiency of four different 

systems of beef cattle production, which cover the complete cycle of production, and 

were based on four distinct levels of technological input in the context of the Brazilian 

Cerrado savanna biome, specifically, the Rio Vermelho hydrographic basin in Goias. 

The potential for the application of advanced production techniques depends on 

individual factors and their interactions, including edaphic and climatic conditions, the 

characteristics of the forage and animals, the institutional and management 

environments, and market forces (BELLAVER C. & BELLAVER I.H, 1999; DILL et 

al., 2016).  

In the present study, the parameters of productive efficiency that differentiated the 

four models included the rotation of pastures fertilized with different levels of nitrogen, 

low-level or intensive supplementation of grazing, confinement on site, and the creep-

feeding of calves, which resulted in higher birth rates, animals with greater weaning 

weights, younger age at slaughter, reduction of the age of heifers at first birth, and 

reduced birth intervals. While the application of these parameters results in an increase 

in the volume of beef produced, it also involves an increase in costs and control levels, 

which make the activity more complex, requiring more time and management 

capability, in order to ensure adequate returns on the capital invested.  
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The study of economic viability through the net present value (NPV) and the 

internal return rate (IRR) permits the analysis of whether the investment in these 

systems is viable for new producers starting up in this sector. Indices of economic 

efficiency, such as the gross (GM) and net (NM) margins and profitability are used to 

evaluate the short- and long-term viability of these activities, where these systems have 

already been established. These indices of economic efficiency provide a reference 

database for decision-making on production practices. 

In Brazil, the economic assessment of projects for the implantation or maintenance 

of beef production systems has tended to emphasize extensive grazing systems, given 

the reduced costs of production and the long tradition of cattle ranching in Brazil. Based 

on the best management practices for beef cattle production, the percentage recovery 

(20–100%) of areas of pasture, and high standards of husbandry, Martins et al. (2000) 

evaluated the economic viability of full-cycle beef production based on extensive 

grazing, obtaining a positive NPV for the more intensified systems, considering a 

minimum rate of attractiveness of 6.17% per annum, with a cash flow period of 12 

years. 

Simões et al. (2006) evaluated grazing-only systems based on their individual 

phases (breeding, rearing and fattening). The rearing phase returned the best results, 

while the fattening phase resulted in a net loss. Considering the risks and profitability, 

these results indicate that the complete-cycle production system has the lowest risks and 

medium-level profitability of the three phases. 

 Araújo et al. (2012) showed that extensive ranching can be viable, although this 

study was based on an existing beef production layout, without the need for investment 

in many aspects of the infrastructure required to raise beef cattle. All the indicators 

applied in this study (IRR, NPV, payback period, and the cost-benefit ratio) indicated 

good levels of profitability, with receipts outstripping investment in seven years. 

The present study is based on the analysis of the input necessary for the 

implantation of a full-cycle beef production system (breeding, rearing and fattening), 

with start-up investment in infrastructure, including fences, agricultural equipment, 

pasture seeding and maintenance, differentiated nitrogenous fertilization, installations 

for confinement, and supplementation, considering the specific requirements of each 

system, as well as the acquisition of the herd, maintained at the same levels throughout 

the project, with a total duration of 15 years. 

 

Materials and Methods 

1. Characteristics of the Rio Vermelho hydrographic basin 

The headwaters of the Rio Vermelho (the Red River) are located in the Serra 

Dourada, in the municipality of Goias, at an altitude of 830 m above sea level (upper 

basin). The river flows 440 km to its confluence at the right margin of the Araguaia 

River, at an altitude of 220 m. The Araguaia then joins the Tocantins River to form the 

lower Tocantins-Araguaia basin (MACHADO & LIMA, 2011, VIEIRA, 2013).  

The Rio Vermelho hydrographic basin covers a total area of 10,824.6 km², and is 

located in western Goias, a state of the Brazilian Midwest, including the whole of the 

municipality of Itapirapuã, and parts of a further 10 municipalities (Aruanã, Britânia, 

Buriti de Goias, Faina, Fazenda Nova, Goias, Jussara, Matrinchã, Novo Brasil, and 

Santa Fé de Goias). The whole of the basin is inserted within the Cerrado savanna 

biome of central Brazil.  

The region has two well-defined climatic seasons, a dry season, which peaks in July 

and August, and a rainy season, between December and March, with mean annual 

precipitation of 1500–1800 mm and mean temperatures of between 23ºC and 28ºC. the 
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basin in dominated by red-yellow latosols (30.015%) in level areas of up to 234 m in 

altitude, with cambisols (31.61%) and litholic neosols (12.58%) at higher altitudes. The 

soils are deeper in areas where the terrain is less inclined (VEIGA, et al., 2012; 

SANTOS, 2014).  

 The predominant soils in the Cerrado normally require investments in liming to 

correct their acidity and fertilizers to provide the nutrients required for the development 

of pastures (MARTHA JÚNIOR & VILELA, 2002; BALIEIRO NETO et al., 2006). 

Degraded pasture reduces the productive potential of the land, decreasing the 

availability of low-cost feed for the cattle. It also results in environmental liability, and 

it has been estimated that ―less than 40% of the total area of pasture in Brazil‖ is in 

good or excellent conditions for grazing, and that 12% of existing pastures require 

immediate attention (Ferreira et al., 2014, p.135). Approximately 35% of the pastures 

planted in the Cerrado are currently degraded, with four Cerrado states, Mato Grosso do 

Sul, Mato Grosso, Goias, and Minas Gerais (which are among the top five beef-

producing Brazilian states), being responsible for 80% of the total area of degraded 

pasture in this biome in 2014 (ANDRADE et al., 2015).   

Historically, cattle ranching is the traditional productive activity in the Rio 

Vermelho basin, and its principal economic activity, supporting the development of the 

local agribusiness, with 64% of the total area of the municipalities being covered by 

pasture (Estevam, 1998; IBGE, 2006; Palacin and Moraes, 2008). The study region has 

a network of paved highways, with distances of 142 km to 325 km to the state capital, 

Goiânia, although animals can be slaughtered at four meat-packing plants in the Rio 

Vermelho region (Aruanã-Frinan-SIE, Jussara-Matadouro Goias-SIE; Santa Fe-

Mataboi/JBS-SIF, and Goias-JBS-SIF), or can be sold at other facilities in the 

municipalities of Mozarlândia, Goianira, Inhumas, Senador Canedo, and Goiânia 

(AGRODEFESA, 2015; MAPA, 2015).   

Four distinct models of production were considered in the present study: 1) the 

traditional ranching system of the middle Rio Vermelho basin (TRV), which is 

characterized by average levels of productivity (in local and national terms), and the 

lowest level of technological development; 2) pasture with low levels of concentrated 

supplementation (PCS); 3) pasture with low levels of concentrated supplementation and 

confinement for fattening (SCF), and 4) Intensive Pasture System (IPS) with 

supplementation during the rainy and dry seasons for the whole herd, except for the 

cows and bulls in maintenance, which were only supplemented during the dry season. 

 

2. Parameters  

2.1 Biophysical structure 

The same area of land (435.86 ha) was used for all the models in an area of flat 

terrain on the margins of the Rio Vermelho, divided into pasture (331.47 ha), forest 

reserve (87.17 ha), and an area of permanent preservation (9.69 ha), with the remaining 

areas dedicated to infrastructure, according to the biophysical characteristics of the 

middle Rio Vermelho basin. The pasture was divided into three fields in the TRV, 13 

pickets in the PCS and SCF, and 20 in the IPS. 

The estimated cost of fencing, with five strands of plain wire and posts at every six 

meters was R$7119.79 per kilometer. In the TRV, the fence posts were made of treated 

eucalyptus (Amaru) timber, while at the other three sites, the posts were made of Acapú 

hardwood.  

The corral for the TRV had an estimated area of 256 m², while the enclosures in the 

other systems had an area of 624 m², including a holding pen and weighing scales for 

the safest and most efficient husbandry of the animals. The stockyards for confinement 
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were constructed in timber, with a capacity for 154 animals, considering 30 m² for each 

head of cattle. The estimates of the investment needed in infrastructure were based on 

the parameters shown in Table 1, which have been adjusted to the building style of the 

region, and including storage facilities for cattle feed and medication. 

 

To minimize environmental impacts, a demand of 40 liters of water was projected 

for each animal unit (AU equivalent to 450 kg of body weight), for which nine 

Australian-type drinking troughs were included for the traditional ranching system 

(TRV), with 15 (PCS), 18 (SCF), and 14 (IPS) troughs for the other systems. Even so, 

standard practice in the region is to allow cattle access to local rivers and streams. 

Artificial water holes with a capacity sufficient for three days’ supply (60, 120, 150, and 

220 thousand liters) were also projected for each system. 

The number of feeding troughs needed for each system was determined by the type 

of supplementation and the strategic distribution of the units in relation to the number of 

pickets and the size of the herd. Four 2.8 m metal troughs were projected for the TRV 

system, 13 for the PCS, 45 for the SCF, and 60 for the IPS. 

The use of a 60 hp tractor and a trailer with a capacity of 4 tons was included in the 

calculations for the two most intensive systems (SCF and IPS). In all four systems, four 

horses were included in the budget as working animals. 

The preparation of the soil for the establishment and maintenance of pasture was 

projected based on the direct recuperation method, given that the integration of pasture 

with crops or forest is not a common practice in the study region. Balieiro Neto et al. 

(2006) and Macedo et al. (2013) concluded that ninety percent of the soils used for 

pasture in Brazil present deficiencies of phosphorus, calcium, magnesium, zinc, and 

copper, and in the Cerrado region, toxic levels of aluminum and manganese are also 

found. This situation is further aggravated by inadequate management, which reduce the 

capacity of support of the pasture, as well as damaging the environment, resulting in 

losses for the producer, and society in general, over the short, medium, and long terms. 

The application of nitrogenated fertilizers (together with lime) has proved effective 

for the recuperation and intensification of the production of the forage Brachiaria 

brizantha cv. Marandu on Cerrado soils, when applied in doses sufficient for the 

correction of the deficiencies highlighted by soil tests (PERON & EVANGELISTA, 

2004; BALIEIRO NETO, et al., 2006; COSTA et al., 2006; EUCLIDES, et al., 2008). 

The expenditure on lime, fertilizers, herbicides, and the labor costs of the application of 

these products and pasture seeding were considered to be variable costs, while all other 

components of the budget were recorded as fixed costs. Except for the TRV system, the 

seeding and maintenance of the pasture was projected considering different levels of 

fertilization, with maintenance every two years for the whole rea of pasture, and the 

application of herbicides for the control of invasive plants. In the specific case of the 

TRV system, pasture seeding and maintenance was projected in terms of the liming of 

the whole area of pasture (see Table 2) and manual weeding. 

The clearing (mowing, swathing, and removal of fine debris), preparation of the 

soil (harrowing and levelling, liming, application of herbicides and fertilizers), and 

mechanical seeding were all projected in terms of their labor costs (hourly or daily 

rates) and machinery rental (hourly rates), with fuel and maintenance costs also 

included.  

In all four systems, the pasture was seeded with Brachiaria brizantha cv. Marandu, 

the predominant variety of grass planted in the Rio Vermelho basin, which renders 

11.67% crude protein (dry mass) and 53.97% total digestible nutrients (TDN) in the 
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rainy season, and 7.24% crude protein and 54.29% TDN in the dry season (Valadares 

Filho et al., 2015). 

 As the same area of pasture was planted in all four systems, the estimates of the 

accumulation of dry mass (DM/kg/day) necessary to feed the cattle took into account 

the consumption during the rainy season plus the quantity needed to defer its use during 

the dry season. The amount of fertilizer needed to guarantee the accumulation of forage 

necessary to satisfy the nutritional demands of the daily weight gain predicted for each 

production system was projected based on the reference values provided by Balieiro 

Neto et al. (2006). 

The Nelore cattle breed was considered for the present study, given its 

predominance in Brazil, where it has adapted well to the local pastures, and has good 

resistance to disease, and ecto- and endoparasites (ABIEC, 2015), with vaccination once 

every six months, timed to coincide with the local foot-and-mouth vaccination 

campaigns.  

The natural breeding season was planned for the period between November and 

February, when the greatest nutritional demands of the breeding cows coincides with 

the most productive period of forage, guaranteeing heavier calves, which are healthier 

and easier to manage (Paulino et al., 2006). 

For the low-technology extensive traditional system (TRV), the herd was composed 

of one bull (selected from the home herd) for every 25 cows. In the other three systems, 

the ratio was approximately one bull to every 30 cows, with genetically superior bulls 

being selected to ensure the improvement of the genetic constitution of the herd. The 

reproductive performance was improved through protein-based supplementation for dry 

and primiparous cows, in order to compensate for the lack of forage or its reduced 

nutritional value during the dry season, which precedes the breeding season.  

Newborn Nelore calves were assumed to weigh an average of 32.30 kg, based on 

the reference value provided by Chud et al. (2014), derived from a sample of 46,911 

births, with a standard deviation of 3.80 kg. The preparation of the supplementary diet 

for the calves in the IPS to ensure a daily weight gain was projected based on the 

production of 6.67 kg of milk per day, estimated by the model of Jenkins & Ferrell, 

based on the function y = 5.9579 + 0.4230.S.e 
(-0.1204.S)

, for the period between 8.69 and 

34.76 weeks, as determined by Henriques et al. (2011), considering that the calves are 

raised exclusively on their mothers’ milk during the first two years of life. The 

supplements and fattening diet were prepared with the components listed in Table 3, 

configured using the free BR-Corte (2015) software, considering the prices and local 

availability of the different components, with the feed being prepared on each property. 

Fixed labor costs included a single permanent farm-hand for the TRV system, two 

for the PCS, and three for the more intensive systems (SCF and IPS), with salaries 

equivalent to two minimum wages, with an additional 33% for social security payments, 

vacation pay, and annual bonuses. 

The husbandry parameters listed in Table 4 were used to constitute the herd in the 

first year, with the equilibrium being maintained during the 15 years of the project, 

when the whole herd was sold off, with a residual value of one hundred percent. Ten 

percent of the breeding cows were discarded annually, being replaced by heifers from 

the local herd, with all the surplus heifers being sold. The stocking rate of the TRV 

system was estimated considering the composition of the herds of each municipality in 

the Rio Vermelho basin, according to the agricultural census (IBGE, 2006), applied to 

the herd present in these municipalities in 2014.  

Higher birth rates were achieved in the more intensive production systems through 

the provision of improved nutrition, the acquisition of better quality, genetically-
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improved bulls, and the removal of cows with low rates of pregnancy. The highest birth 

rates and lowest mortality rates, as well as the reduced age at first breeding and short 

interbirth intervals in the more intensive rearing systems resulted in much larger herds. 

In the IPS system, creep feeding resulted in the weaning of heavier calves with an 

enhanced capacity for the assimilation of the diet during the productive cycle, reaching 

terminal weight early.  

The linear depreciation method was used to calculate the residual value of the 

infrastructure, tractor and trailer, pasture seeding in the TRV system, breeding bulls and 

working animals. Depreciation of the pasture was projected only for the TRV system, 

considering 20 years of productive life and a residual rate of zero percent, with 

maintenance every five years, given the low technological input of this system. The 

fertilizer-based management in the remaining systems was estimated at two years, 

maintaining the productive capacity of the pasture, and thus with no projected 

depreciation. 

Rural property tax (ITR) was estimated according to federal law 9393 of December 

19 (1996), based on the specific characteristics of each system. 

The prices of the inputs were based on those practiced in the municipalities of 

Goias, Itapirapua, Jussara, and Matrincha, which together account for 52% of the cattle 

found in the Rio Vermelho basin, and in Goiânia, for inputs not purchased locally, 

between August and October 2015. The acquisition price of the animals used to form 

the herds was based on normative ruling 39/15 of the Goias State Inland Revenue 

Service, published on 19 October (2015), which determines the value of beef cattle for 

slaughter, adapted to the local characteristics of the region, to determine the ICMS 

(State Tax on Goods and Services). 

To calculate revenues, a cash price of R$139 per arroba (Brazilian measure of live 

weight equivalent to 15 kg) was considered for beef steers and surplus bulls, and R$132 

for surplus cows, with heifers of between 337 and 357 kg being priced at R$1800. 

These prices were published by Scot Consultants (2015) in Goiania, the region’s 

physical market and practiced by the JBS meat packing plant in the town of 

Mozarlandia (Goias).   

 

2.2 Economic  

The cash flow was structured considering fixed and variable costs, specified for 

each system, with receipts being generated solely by the sale of cattle. The separation of 

the total costs of producing beef in fixed costs (which do not vary with the volume 

produced) and variable costs (which vary according to productivity) permits a better 

evaluation of each element during the reproductive cycle. In the present study, a cycle 

of one year was considered. 

The NPV was applied to assess whether the cash flow (receipts less costs) over the 

15-year period, discounted at a rate of 6.17%, would be sufficient to cover the 

investments in the productive system, thereby generating a profit. For the present study, 

a rate of financial discount equivalent to the Minimum Rate of Attractiveness (MRA) 

was adopted, and when the NPV was above zero, the project was considered to be 

economically viable, with an internal rate of return (IRR) above the MRA value (the 

capital opportunity cost), enabling the definition of the IRR, otherwise, the project was 

considered to be economically unviable (Tarquim and Blank, 2008).   

For the evaluation of the projects, the IRR is compared with the MRA, which is 

equivalent to the interest on a savings account. If the IRR is higher than the inflation-

adjusted (real) interest received on a savings account (6.17% per annum), analyzed 
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together with the value of the NPV, the project is considered to be economically viable, 

and can be implemented. 

The gross margin (GM) represents the difference between gross receipts and 

effective operating costs (variable costs minus the remuneration of floating capital). 

This indicator assesses whether receipts are sufficient to cover variable costs with 

effective outlay. The greater the positive value of the GM, the greater the short-term 

economic sustainability of the project, given the productive infrastructure in operation. 

The net margin (NM) is obtained from the difference between gross receipts and 

total operational costs (effective operational costs less depreciation), which 

demonstrates the capacity of the productive unit to obtain gross receipts that exceed the 

effective short-term outlay and guarantee the replacement of capital (infrastructure, 

machinery, animals, pasture, and other items) over the long term, given the need to 

accumulate reserves to cover depreciation. In this case, the greater the positive value of 

the net margin, the greater economic sustainability over both the shot and the long 

terms. Profits are determined by the ratio between results and gross receipts, so the 

greater the positive percentage, the greater the profitability of the productive activity. 

This study was based on the application of the NPV and IRR for the analysis of the 

economic viability of start-up (bare earth) beef cattle production in the Brazilian 

Cerrado savanna, which requires the reversal of capital for the implantation of the 

infrastructure need for the productive process, considering one system of extensive 

ranching, and three systems of intensive beef production. The same systems were also 

evaluated considering pre-existing infrastructure, evaluating short and long term 

economic sustainability, based on the GM, NM, and profitability rates. 

The production of cattle by the more intensive systems is expected to maximize 

profits. The management potential, considering the different participants and variables 

of the productive process, and their respective interconnections, is expected to guarantee 

the continuous updating of the process and systematic decision-making that ensures 

continuity of production in line with the demands of the sector. 

 

Results and Discussion 

The composition of each herd (Table 5) reflected the husbandry parameters of each 

system (Table 4), considering in particular the differences in nutrition, with low levels 

of supplementation during the dry season in the PCS and SCF systems, and 

supplementation throughout the year (dry and rainy seasons) in the IPS system. The 

number of breeding cows for the TRV system was determined by the mean number of 

cows at properties in the Rio Vermelho basin (total number of cows in the basin/number 

of properties). 

 

Grazing was differentiated among the systems according to their distinct 

fertilization practices, with higher doses of nitrogenated compounds (Table 2) being 

applied in the more intensive systems. The supplementation projected for the SCF 

system (Table 3) was the same as that for the PCS, except for the 144 animals confined 

on the ranch during the final three months of the final fattening phase. The project 

included the sale of all the beef steers and ninety percent of the heifers in the final phase 

in each system, together with ten percent of the breeding cows, with the least productive 

individuals being sent for slaughter.  

The calves weaned at eight months in the more intensive systems, reflecting the 

better diet of the breeding cows and the concentrated supplementation (creep feeding) in 

the IPS system, as well as the improved genetic constitution of the bulls (Table 6).  
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In the TRV system, the breeding bulls were selected from the local herd, and 

remained on the property for only two years. In the other three systems, the bulls were 

replaced after a working lifespan of eight years, in order to maintain a high rate of 

reproduction. The different technological schemes resulted in the formation of larger 

herds, with heavier animal at weaning, which are able to attain their slaughter weight at 

much younger ages, leading to an acceleration in the input of receipts, a reduction in the 

production period and, as a consequence, in relative costs. 

In the SCF system, the beef steers attain a greater slaughter weight due to the 

quality of the diet during the final three months of confinement, guaranteeing a better 

finish to the carcass. The total production of carcass in arrobas per hectare reflects the 

increase in productivity of the more intensive systems, which results in a greater total 

volume of carcass produced per hectare (38.98 arrobas per hectare in the TRV system, 

177.99 in the PCS, 207.61 in the SCF, and 413.99 in the IPS). Considering the TRV 

system as the baseline, the increase in productivity was 357% in the PCS system, 433% 

in the SCF system, and 962% in the IPS. 

In addition to the more intensive production, the systems based on a better quality 

diet are assumed to prepare animals for slaughter by an earlier age and produce beef of a 

higher quality, in terms of its tenderness and coloration (SCOLLAN et al., 2006; 

FELÍCIO, 1997).  

 In terms of the investments for the installation of each of the four systems (Table 

7), the traditional (TRV) system allocates 28% of the total investment to infrastructure, 

57% to the acquisition of the herd and working animals, and 15% for pasture seeding.  

The costs of clearing and preparing the soil, and seeding it with Brachiaria were all 

included in the item seeding the pasture, with the same monetary value being allocated 

to all the systems, given that the same area of pasture (331.47 ha) was planted in all 

cases. The costs of fertilizing, liming, and the application of herbicides were included in 

the variable maintenance costs of each system (see Table 2).  

For the PCS system, it was necessary to apply 20% of the total investment in 

infrastructure, 74% for the acquisition of cattle and working animals, and 6% for 

seeding pasture. The SCF system demanded slightly more investment in infrastructure 

(23%) in comparison with the PCS due to the specific type of stockyard required for this 

system, as well as the acquisition of a tractor and trailer (3%) and the cattle (68%), 

while pasture seeding accounted for 6%. For the most technologically intensive system 

(IPS), 19% of the total investment was allocated to infrastructure, 2% to the acquisition 

of the tractor and trailer, 75% to the purchase of animals, and 4% for the seeding of the 

pasture. 

In all the systems, then, the acquisition of the herd represented the greatest 

proportion of the outlay. In practice, however, the formation of the herd is a gradual 

process, permitting adaptations, including the contribution of the original breeding 

cows, until the desired equilibrium is achieved. 

The cash flow (Table 8) was structured considering the values of the first year as 

constants for all other periods, with the investments and residual values being included 

in the 15th year, the final year of the project. 

The contribution of fixed costs to total costs decreased considerably between the 

extensive system, TRV (49.39%), and the technologically most intensive systems, 

reaching 26.35% in the case of the PCS system and 22.05% in the SCF system. This 

reduction in the relative contribution of fixed costs is expected, given the increasing 

input of variable items, in particular feeds. Even so, the IPS, which was the 

technologically most intensive system, was intermediate in the proportion of fixed costs 

(24.84%). This resulted from the fact that the annual remuneration of the producer in 
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this system was significantly higher than the others (650% greater than the TRV system 

and 200% in comparison with the PCS and SCF).  

In this case, it was decided to consider the returns on investments as being 

equivalent to the MRA, which would cover the opportunity cost of the use of the land, 

which is why the remuneration of the land was counted as zero for all the systems. 

While the size of the properties was the same in all cases, the rural property tax (ITR) 

was highest for the TRV system due to the reduced degree of utilization (73%) in 

comparison with the other systems.  

The variable costs of the intensive systems (73.65–77.95%) were much higher in 

the intensive systems in comparison with the TRV (50.61%), due to their larger herds 

and greater feeding costs (concentrates, sorghum silage, and mineral supplementation, 

as well as the higher dosage of nitrogen for the maintenance of the pasture). The item 

―other costs‖ also increased with the increasing technological intensification of the 

systems, given the inclusion in this item of taxes and additional expenditures related to 

trading costs, electricity, telephones, and the repair and maintenance of installations and 

infrastructure. 

The depreciation of pastures was estimated only for the TRV system given that, in 

this case, the soil is only limed once every five years. In the other systems, the soil is 

limed every two years, and is also fertilized and treated with herbicides, in which case, 

the fertility of the soil is assumed to remain stable, and the Brachiaria, to reproduce 

naturally. It is important to note that soil analyses are essential to determine the 

adequate dosing of fertilizers, although conservative estimates of the quantities needed 

for typical Cerrado soils (Table 2), given the need to accumulate dry mass (DM/kg/day) 

in each system. 

The higher technological level of the more intensive systems, together with the 

adequate management of the soil, pasture, and animals, resulted in a larger herd, with 

reduced age at slaughter, and thus higher productivity, with greater receipts per hectare 

(Table 9), the greater the level of input. In comparison with the least intensive system, 

the TRV, the other systems presented an increase in receipts of 352.46% (PCS), 

427.81% (SCF), and 956.29% (IPS), while total costs per hectare increased 237.25%, 

361.95%, 832.01%, respectively. Overall, then, the growth in receipts outstripped that 

of costs. 

The effective operational costs are equivalent to the outlay of the producers, and are 

obtained by subtracting the remuneration of the floating capital from total variable 

costs. Total operational costs are calculated by adding the depreciation to the effective 

operational costs. These costs must be covered by receipts to guarantee the continuity of 

the activity over the short and long terms. 

In the case of established systems, the analysis of gross and net margins (Table 10) 

indicate that all the beef production systems are economically sustainable over both the 

short and long terms, considering that the gross receipts were higher than total and 

effective operational costs, reflecting the potential for the replacement of the 

infrastructure, herd and working animals, machines and equipment, and pasture, in the 

case of the TRV system. 

Estimated profitability (gross results divided by receipts) showed that, for every 

100 reals in gross receipts, the TRV producer obtains a profit of approximately 16 reals. 

Of the more intensive systems, the PCS was the most profitable, followed by the IPS, 

and then the SCF. However, analyzing the economic viability of each production 

system, as a start-up (bare earth) with results corrected for interest (6.17% per annum, 

after inflation), the present value obtained exceeded investments only in the PCS and 
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IPS systems. The IRR of these two systems exceeded the minimum rate of 

attractiveness (MRA), confirming their economic viability.  

Given the low estimates for its husbandry parameters (based on its low levels of 

technological input), the traditional local ranching system (TRV) had a smaller herd, 

sent older animals to slaughter, and thus had more limited results which, when 

converted to present values, did not exceed the predicted investments, as confirmed by 

the negative NPV and IRR lower than the MRA. 

It is important to note that the TRV is economically unviable, even when the 

investment in artificial water sources (ponds and drinking troughs) is excluded from the 

budget. This adjustment reflects the typical practice in the region, where the cattle 

drinks at natural watercourses or reservoirs, and few producers invest in drinking 

troughs or artificial watering holes. This creates certain problems in the context of the 

current environmental legislation, however. Investment in these items was thus 

prioritized in the present, given the recently decreed Brazilian Forest Code (2012), 

which demands that ―the margins of any natural watercourse, perennial or intermittent 

[...]‖, according to the limits established in its 4th article, be maintained as areas of 

permanent preservation, that cannot be used for productive activities. 

The acquisition of the whole herd at the beginning of the project represents the 

equivalent of 57% of the total investment, contradicting the more traditional practice of 

allowing the herd evolve over time until achieving the desired equilibrium. This would 

account for the participation of new producers in this system, even though it is 

economically unviable. 

The SCF system, while having a more advanced level of technology than that of the 

PCS system, had a negative NPV and IRR lower than its MRA, reflecting its lack of 

economic viability. Comparing the increase in costs (R$131,238.10) and receipts 

(R$94,880.43) of the two systems, while fattening in confinement was more efficient in 

terms of productivity, it was not more efficient economically. Even so, the variation in 

the price of feeds, or even the use of alternative types of ration, should be evaluated in 

more detail, given that this component represents a major proportion of the costs of 

confining the animals for fattening.  

 

 

Final considerations 

The present analysis of the four beef production systems indicates that the market 

forces which favor the increase in the efficiency of the system present considerable 

challenges to the participation of newcomers to the sector, given the limitations of 

economic and environmental sustainability, which require increased inversion of 

capital, reflecting the need for investments for the establishment of basic infrastructure, 

including pasture, to initiate the productive cycle. 

The PCS and IPS projects, as proposed in the present study, were economically 

viable, given the flow of results, over a period of 15 years, given that the present value 

covers the investments in the system, and that the IRR exceeds the MRA, which is 

equivalent to the savings rate. These systems are thus economically and productively 

efficient, even when the whole project requires implantation as a start-up.  

The TRV and SCF systems were economically unviable, however, given the 

negative NPV and the IRR, which was lower than the MRA. In the case of the SCF 

system, while production was relatively efficient, the project was not economically 

effective, in comparison with the other intensive systems. 

Once each system was established, however, they generated receipts that exceeded 

their effective and total operational costs, thereby covering total outlay and depreciation 
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over the year, over both the short and long terms. In other words, they present positive 

gross and net margins, as well as profitability of above 16%, although the IPS system 

had the highest gross and net margins, followed by the PCS, SCF and TRV systems. 

The more efficient production of the three technologically intensive systems 

generated higher rates of productivity per hectare. However, the system based on the 

low consumption of concentrated supplements (PCS) resulted in the highest profitability 

rate (38%) of the three intensive systems.  
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Table 1. Parameters of rural buildings  

Type of building 

TRV   PCS   SCF   IPS 

Area 

(m²) 

Value 

(R$/m²) 
  

Area 

(m²) 

Value 

(R$/m²) 
  

Area 

(m²) 

Value 

(R$/m²) 
  

Area 

(m²) 

Value 

(R$/m²) 

Farmhouse 130 944.43  
 

130 1119.33  
 

130 1119.33  
 

200 1119.33  
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Farm-hand 

accommodation 
60 737.59  

 
100 737.59  

 
100 737.59  

 
100 737.59  

Feed store 30 500.00  
 

50 600.00  
 

100 600.00  
 

100 600.00  

Medication deposit 10 500.00    15 600.00    15 600.00    20 600.00  

Values defined by the authors based on construction costs estimated for the study region by the Goias 

State Construction Industry Union (SINDUSCON-GO) in August 2015. 

 

Table 2. Treatment of the soil for the seeding and maintenance of one hectare of 

pasture 

Product 
Quantity 

TRV PCS SCF IPS 

Seeding 
    

B. brizantha Marandu seeds (kg)  15 15 15 15 

Lime (kg) 540 540 540 540 

Superphosphate (kg) 
 

90 90 90 

Ammonium sulfate (21% Nitrogen) (kg) 
 

154.39 163.68 277.73 

Potassium chloride (kg) 
 

40 40 40 

Herbicide (L) 
 

3 3 3 

Services (labor + equipment) (R$) 491.75 565.25 565.25 565.25 

Maintenance 
    

Lime (kg) 540 378 378 378 

Superphosphate (kg) 
 

90 90 90 

Ammonium sulfate (21% Nitrogen) (kg) 
 

154.39 163.68 277.73 

Potassium chloride (kg) 
 

40 40 40 

Herbicide (L) 
 

3 3 3 

Services (labor + equipment) (R$) 141.75 215.25 215.25 215.25 

 

Table 3. Cost of feed and concentrates – (October/2015 - R$) 

Feed  
Unit 

price 

PCS   SCF   IPS 

Quantity 

(kg)  

Total Cost 

(R$) 
  

Quantity 

(kg)  

Total Cost  

(R$) 
  

Quantity 

(kg)  

Total Cost 

(R$)  

Sorghum silage 0.09  - -      18,249 1,642   -    -    

Maize meal 0.47  48,862 22,77 
 

122,407 57,041 
 

385,432 179,612 

Soybean chaff  1.10  16,418 18,06 
 

24,982 27,48 
 

172,073 189,281 

Urea 1.80  4,123 7,422   5,486 9,874   6,056 10,9 

Total   69,404 48,251   171,123 96,037   563,562 379,793 

 

Table 4. Husbandry parameters 

Parameter TRV 
(1)

 PCS 
(2)

 SCF 
(3)

 IPS 
(4)

 

Birth rate (%) 60 80 80 90 

Pre-weaning mortality (%) 8 4 4 2 

Weaning rate (%) 55 75 75 88 

Mortality under 1 year of age (%) 4 2 2 1 

Mortality 1 to 2 years (%) 4 2 2 1 

Mortality above 2 years of age (%) 2 1 1 1 

Age at first breeding (months) 48 35 35 30 

Birth interval (months) 20 16 16 14 

Mean age at slaughter (months) 42 30 24 18 

Slaughter rate (%) 20 22 22 35 

Mean carcass weight (kg) 243 240 270 240 

Carcass yield (%) 53 54 56 54 
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Stocking rate (AU/hectare)
(5)

 0.9 3 3.0 5 

Replacement of females (%) 10 10 10 10 

Replacement of males (%) 50 12.5 12.5 12.5 
 (1)

Adapted from the Brazilian mean (EUCLIDES FILHO et al., 2001), with the parameters for the other 

systems proposed here being derived from the traditional ranching system of the middle Rio Vermelho 

basin, based on an extensive regime; 
(2) 

System based on low levels of concentrated supplementation, a 

semi-extensive regime, with the rotation of 13 fields; 
(3)

 System with low levels of concentrated 

supplementation and confinement for fattening. 
(4)

 Intensive Pasture System, with the whole herd being 

rotated among 20 pickets; 
(5)

 AU = 450 kg of animal body weight. 

 

Table 5. Composition of the herds. The number of animals was rounded to the 

nearest unit 

  SYSTEM 

 Category TRV PCS SCF IPS 

Cows 103 343 382 693 

Bulls 4 12 13 18 

Calves (0-8 months) 31 137 153 312 

Calves (8-12 months) 30 135 150 309 

Females (13-18 months) 28 132 147 306 

Females (19-24 months) 27 129 144 

 Females (25-30 months) 27 

   Females (31-36 months) 26 

   Calves (0-8 months) 31 137 153 312 

Calves (8-12 months) 30 135 150 309 

Males (13-18 months) 28 132 147 306 

Males (19-24 months) 27 129 144 

 Males (25-30 months) 27 128 

  Males (31-36 months) 26 

   Males (37-42 months) 26 

   Total (heads) 471 1548 1582 2564 

 

 

Table 6. Mean annual production of each system 

System 

Age at 

slaughter 

(months) 

Weight at 

weaning 

(kg) 

Weight at 

slaughter 

(kg)  

Number of 

animals 

slaughtered 

Total weight of 

carcasses (@) 

Carcass 

(kg/ha) 

TRV 

Steer 42 171 500 24 416.68 18.86  

Heifer 36 155 357 24 280.68 12.70  

Breeding cow 156  450 10 154.21 6.98  

Bull  132  500 0.5  9.79 0.44  

Total     1.807 58 861.36 38.98  

PCS 

Steer 30 202 453 128 2085.57  94.38  

Heifer 24 180 337 116 1305.99  59.10  

Breeding cow 144  450 34 514.69  23.29  

Bull  120  500 1.4  26.95  1.22  

Total     1740 278 3933.20  177.99  

SCF 

Steer 24 202 471 144 2529.91  114.49  

Heifer 24 180 337 129 1454.58  65.82  
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Breeding cow 144  450 38 573.24  25.94  

Bull  120  500 1.6  30.02  1.36  

Total     1758 312 4587.75  207.61  

IPS 

Steer 18 222 452 306 4975.89  225.17  

Heifer 18 190 337 275 3091.59  139.90  

Breeding cow 144  450 69 1040.01  47.06  

Bull  120  500 2.2  40.85  1.85  

Total     1739 650 9148.34  413.99  

The heifers were sold by the head and all other animals by the arroba (15 kg), sold directly to the meat-

packing plants.   

 

Table 7. Investments (R$) 

Investment   TRV (R$)  
 Part. 

(%)  
 PCS (R$)  

 Part. 

(%) 

 SCF 

(R$)  

 Part. 

(%) 
 IPS  

 Part. 

(%) 

Infrastructure  356,196 28 640,509 20 780,91 23 876,994 18.6 

Fencing 102,932 8 161,596 5 161,596 5 172,534 4 

Ranch house  122,776 10 145,513 5 145,513 4 223,866 5 

Farm-hand accomodation 44,255 3 147,518 5 221,277 7 221,277 5 

Storage  20 2 39 1 69 2 72 2 

Corral 22,372 2 71,317 2 71,317 2 71,317 2 

Drinking troughs 20,061 2 41,715 1 50,058 1 49 1 

Watering hole 22 2 28 1 35 1 40 1 

Feeding troughs 1,8 0 5,85 0 11,25 0 27 1 

Stockyards                  -    0                  -    0 15,899 0                  -    0 

Tractor + trailer                  -    0                  -    0 98 3 98 2.1 

Herd (*) 729,63 57 2,314,947  74 2,327,026  68 3,551,813  75.2 

Pasture 194,076 15 194,076 6 194,076 6 194,076 4.1 

Total  1,279,901  100 3,149,532  100 3,400,012  100 4,720,883  100 

 (*) Cattle and working animals. 

 

Table 8. Cash flow in the four systems (R$) 
ITEM Cash flow (R$) – 1st year 

  TRV PCS SCF IPS 

1. Fixed costs 51,978 93,528 107,198 243,616 

1.1. Depreciation  23,43 32,478 46,148 62,566 

1.1.1. Infrastructure 13,086 24,032 29,164 33,693 

1.1.2.  Machinery and equipment   7650 7650 

1.1.3.  Cattle and working animals 640 8445 9333 21,222 

1.1.4. Pasture (Seeding) 9704    

1.2. Remuneration of the land     

1.3. Remuneration of the producer 24 60 60 180 

1.4. Rural property tax (ITR) 4548 1051 1051 1051 

1.5. Remuneration of the capital invested     

2. Variable costs 53,264 261,401 378,97 737,246 

2.1. Feed 14,563 161,114 209,934 532,634 

2.1.1. Pasture (maintenance) 5873 84,866 85,337 104,334 

2.1.3. Mineral supplements 8690 27,997 28,559 48,508 

2.1.4. Sorghum silage   1642  

2.1.5. Concentrates 
 

48,251 94,396 379,793 

2.2. Vaccines 1416 5274 5593 9257 

2.3. Vermifuges/other medication 1616 5874 6193 10,057 

2.4. Wages + additional costs 25,153 50,306 75,459 75,459 

2.5. General services + accountant 650 1900 1900 2176 

2.6. Other costs 8272 17,559 21,082 24,739 



177 
 

 
 

2.7. Fuel and lubricants   34,6 34,6 

2.8. Acquisition of bulls 
 

11,552 12,866 26,26 

2.9. Remuneration of floating capital 1594 7823 11,341 22,063 

TOTAL COSTS (1+2) 105,242 354,93 486,168 980,862 

3. RECEIPTS 125,912 569,696 664,576   1,329,997  

3.1. Sale of beef steers 57,918 289,894 351,657 691,649 

3.2. Sale of cows  20,356 67,939 75,668 137,282 

3.3. Sale of heifers 42,455 209,269 233,078 495,388 

3.4. Disposal of bulls 5183 2595 4173 5678 

4. Investment (*) -1,279,901  -3,149,532  -3,400,012  -4,720,883  

5. Residual values at the end of the project 909,661    2,733,060      2,836,291      4,107,711  

6. Results (Receipts - total costs) 20,67 214,766 178,409 349,135 

7. Effective operational costs 51,67 253,579 367,628 715,182 

8. Total operational costs 75,1 286,056 413,776 777,748 

 

Table 9. Receipts from the sale of cattle 

System 
Gross receipts Total Cost Effective Operational 

Cost (R$) 

Total Operational 

Cost (R$) 
R($) (R$/ha) R$ (R$/ha) 

TRV 125,912.31 379.86 105,242.22 317.50 51,670.06 75,099.72 

PCS 569,696.06 1,718.70 354,929.63 1,070.77 242,026.75 274,504.28 

SCF 664,576.49 2,004.94 486,167.73 1,466.70 367,628.20 413,775.78 

IPS 1,329,996.72 4,012.42 980,861.94 2,959.13 715,182.32 777,747.95 

 

 

 

Table 10. Indicators of economic efficiency 

 
Indicators 

SYSTEMS 

TRV PCS SCF IPS 

NPV (R$) -710,805.05 26,682.43 -530,970.50 305,946.84 

IRR (%) -0.36(*) 6.26 4.45 6.87 

Gross margin (R$) 74,242.24 327,669.31 296,948.30 614,814.40 

Net margin (R$) 50,812.59 295,191.78 250,800.72 552,248.77 

Profitability (%) 16.42 37.70 26.85 26.25 

(*) the real positive value of the IRR was considered for the evaluation of the projects, although in this 

case, a negative value was used only to ratify the project's lack of economic viability already confirmed 

by its negative NPV. The TRV system would return a positive IRR value (0.10%) if the remuneration of 

floating capital, and the investments in water holes, drinking troughs, and store sheds were excluded from 

the calculations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 
 

 
 

APÊNDICE II – Formulário de coleta de dados de campo e Termo de Consentimento e Livre Esclarecido (TCLE). 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS / INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIOAMBIENTAIS/LAPIG 

Identificação da Propriedade e Entrevistado 

Data:  
Entrevistador

: 
  Município:   

Nome Propriedade:     
Idade da 

propriedad
e: 

  
Tamanho 
(ha): 

  
Quantos 
pastos? 

  

Proprietário:   
Entrevistado 

(proprietário/gerente) 
  

Contato: 
 

Coordenadas GPS (sede da 
propriedade): 

    Long Lat 
Nº 
questionário
: 

  

Perfil socioeconômico do entrevistado 

1. Proprietário reside na 
propriedades? 

Não (Quanto tempo passa 
na mesma por mês?) 

  Sim (há quanto tempo?)   

2. O entrevistado possui filhos?       
  

Quantos em 
cada faixa 

etária? 

zero a 04 anos 
de 5 a 9 

anos 
10 a 14 
anos 

15  a 19 
anos 

acima de 20 

            

3. Filhos com idade igual ou superior 
a 6 anos estão na escola? Sim ou Não 

  
Tem filho que estuda em área correlata a atividade da propriedade? Qual Curso 

(técnico/superior)? 
  

4. Qual o grau de escolaridade do 
entrevistado? 

  

 
Sem 
escolaridade 

Ensino fundamental Médio/Técnico Superior Pós graduação 

          

5. Estado civil? Marital   Solteiro   Casado    
Divorciad
o 

  Viúvo 

6. Renda familiar? 0,5 a 1 sm   1 a 3 sm   4 a 10 sm    acima de 10 sm   
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7. Vive exclusivamente da atividade 
agropecuária? 

Sim   Não   
Se não, qual a outra 

atividade? 
  

8. Condição do proprietário em 
relação à terra 

Proprietário 

Assentamento 
Arrendame

nto 
Outro (Qual?) 

Herança Aquisição 

                  

Houve redução/expansão da área?   

9. O proprietário está vinculado  
INSS Sindicato FAEG 

Cooperativ
a 

Outro (qual) 

          

10. Tipo(s) de atividade desenvolvida 
na propriedade? (Se gado de corte e 

leite definir em percentagem o total 
do rebanho) 

Gado de 
Corte 

Gado de 
Leite 

Lavoura (Qual?) 
Faz consorciamento de 
pasto e lavoura? Planta 
lavoura e capim juntos) 

Faz 
Integraçã

o 
Lavoura-
Pecuária 

Faz Integração 
Lavoura-Pecuária-

Floresta? 

            

11. Há Quanto tempo trabalha com a 
atividade pecuária? 

<  de 2 anos   
Entre  2 a 4 
anos    

Entre 05 até 08 anos    Acima de 8 anos. 

        

12. Tem empregados permanentes na 
propriedade? 

Não 
Sim. 

Quantos? Contrata empregados temporários?  
Não Sim (Quantas Diárias em 2015?) 

        

13. Tem mão de obra familiar 
trabalhando na fazenda? 

Não     
Sim. 

Quantos? Se sim trabalha com 
Pecuária Lavoura Lavoura e Pecuária 

          

14. Possui?  (Sim ou Não) 
TV 

Antena 
Parabólica 

Computador 
Carro (passeio ou 

utilitário) 
Tem 

internet?  
Quantas horas/mês utiliza 

internet para trabalho? 

            

Caracterização do sistema de produção 
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15. Trabalha com  quais fases do 
ciclo de produção de bovinos? 

Cria Recria Engorda 

      

16. Qual raça do gado?                               
CORTE 

Nelore   Angus   Brahman   
outra 

(qual)? 
  

LEITE Holandesa   Gir   Guzerá   
outra 

(qual)? 
  

17. Qual o motivo da escolha da raça 
utilizada? 

Tradição 
(família/regiã

o)    

Orientação 
técnica  

Custos com manutenção    
Produtivida

de 
Por solicitação de 

frigorífico 
Outro? (qual?) 

            

18. Categoria de gado no pasto 
Faz rastreabilidade ou ficha 

de controle de animais 
Vacas solteiras 

Vacas com 
Bezerros 

Bezerros e 
garrotes 

Bezerras e 
Novilhas 

Bois  Touros 
Total 

Reban
ho 

Quantidade de cabeças                 

  
Peso (kg) médio por 
categoria de animais 

              

19. Idade de desmame   Peso (kg) ao desmame   
Idade de 
abate: 

  Idade primeira prenhês:   

20. Trabalha com Estação de Monta? 
(Sim ou Não) 

  Caso positivo com qual frequência?   Trabalha com Inseminção Artificial?    

21. Recebe assistência técnica? 

Não Eventual Regular 
Quem/qual 
profissiona

l presta 
assistência

? 

Sindicato FAEG EMATER Cooperativa 
Particu

lar 

                

22. Participa de algum programa de 
financiamento do governo?  

  

Se Custeio, Qual Valor?   
Comprou o 

quê? 
  

Se Investimento, Qual valor?   
Comprou o 

quê? 
  

23. Alimentação do gado na seca Pasto + sal Pasto + sal mineral + uréia  Pasto + mistura múltipla (sal mineral+ureia+concentrado)  



181 
 

 
 

mineral menos de 1/2 kg (por 
cabeça/dia) 

de 1/2 a 1kg e 1/2 (por 
cabeça/dia) 

mais de 1 kg e 1/2 por 
cabeça/dia 

          

Falta forragem na seca? Em geral por quanto tempo? (gado perde peso? Por quantos meses?)   

24. Faz silagem?   
Quantas 

ensiladeiras
? 

  
Tipo de forrageira (milho, 

sorgo, cana, soja) 
  

Qual área 
(ha)? 

  

25. Suplementa o gado nas águas? 
Qual a quantidade? 

  
Confina a pasto na seca (semiconfinamento)? 

(sim ou não?) 
  

26. A produção é comercializada 
diretamente com? 

Frigorífico 
(qual?) 

  Latícinio (qual?)   
Intermediár
ios 

  
Direto com o comércio 

local (açougue, 
supermercados, etc) 

  

27. Produção de Leite 
(litros/dias)(média no ano) 

  Qtde. de vacas ordenhadas/dia   

28. Tem ordenha mecânica? (Sim ou 
Não)  

  
Qual 

Modelo? 
Balde ao pé   

Circuito 
fechado 
(fosso) 

  
Tem tanque de 

resfriamento? (qual 
capacidade?) 

  

29. Condições de Infraestrutura 

Estado de Conservação: Péssimo ( P )  Regular  ( R )  Bom ( B ) Excelente ( E ) ou Não possui ( NP ) 

Casa sede 
Casa 

empregados 
Curral 

Brete/Tron
co de 

contenção 
Balança 

Casa de 
ordenha 

Depósito
s  

Cocho 

                  

30.Usa Trator? (se Sim - alugado ou 
próprio??) 

  quantas horas/ano de trabalho do trator?)   
Qual é a potência do 

trator (65?75?85?90..) 
  

31. Usa implementos agrícolas?  (Se 
sim - alugado ou próprio) 

  Roçadeira    

Preparo(gr
ade, arado, 
subsolador
) 

  

Distribuído
ra de 

calcário 
e/ou 

adubadeira 

  
Semeadeira 
(plantadeira) 

  

32. Para aumentar a produtividade 
voce considera importante? 

1 (não tem importância) 2 (pouco importante) 3 (importante) 4 (muito importante) 
5 (não 
sei 
opinar) 

Crédito           
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Assistência Técnica           

Incentivo de mercado (preços de 
insumo e de venda de produto) 

          

mudança de legislação           

Caracterização Manejo pasto/propriedade 
Data da coleta: /            / Parada/Ponto:   

Horário:   Trecho/Município:   

Latitude do pasto:   Propriedade:   

Longitude do pasto:   Tamanho do pasto (ha)   

33. Qual Manejo Utiliza para o Solo? 

Faz uso de curva de nível? 
(Sim ou Não) 

  
Realiza exame em 

laboratório de fertilidade 
do solo? (Sim ou Não) 

  
Usa gradagem aradora e 
niveladora? Sim ou Não 

  

Outra forma de manejo para o solo (qual?)             

34. Realiza exame em laboratório para nutrientes das plantas? (Sim 
ou Não) 

  

Usa de roçada Usa de cálcario 
Usa de 

adubos(fertilizantes) 
Usa de herbicidas 

Manual Mecânica Não SIM (qual área (ha)?) Não 
SIM (qual 

área?) 
Não SIM (qual área?) 

                

35. Qual frequência da aplicação 
deste manejo 

  

36. Plantio de semente Manual?     Mecanizada?   

37. Quantos hectares de área de preservação permanente (mata 
ciliar tem?) 

  Quantos hectares de  reserva legal?   

38. Propriedade possui quantas 
fontes de água? 

Cursos 
d'água? 

  Nascentes?   Área de veredas?   

39. A água é disponibilizada ao gado 
por meio de: 

rio/córrego 
represa/caçi

mba 
bebedouro outro (Qual?) 
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40. Qual situação ambiental que prejudica a 
produção? (falta água?) (pasto suja muito?) 

  

41. Topografia (Distribuição percentual do tipo de topografia) 
46. Fertilidade do solo                                             (visão do 

proprietário em %) 
47. Usa fogo para fazer limpeza no preparo de 

Plano   baixa fertilidade   lavoura pasto Se sim em qual mês? 

Pouco inclinado   média fertilidade   

      
Muito inclinado   boa fertilidade   

42. Quando o pasto foi formado ou 
reformado com qual especie? 

        

43. Tipo de Capim (distribuição percentual do tipo de capim na propriedade)   

Brachiaria Panicum Maximum Outros 

B. brizantha (braquiarão)   Colonião   
Andropogo
n 

  

B. decubems (braquiarinha)   Tanzânia   Cynodon   

B. humidicola (quicuia)   Massai   

  B. ruziziensis   Mombaça   

    Aruanã   

44. Qual parâmetro para colocar o 
gado do pasto? (especificar a 
resposta com a altura e a cor) 

Altura do 
capim? (cm) 

  Cor do capim?   
Outro(qual

?) 
  Tem 

cumpizeiro
? (Qual %  
de área?) 

  
45. Qual parâmetro para retirar o 
gado do pasto? (especificar a 
resposta com a altura e a cor) 

Altura do 
capim? (cm) 

  Cor do capim?   
Outro(qual

?) 
  

46. Solo Exposto? (distribuição % de 
presença de solo exposto) 

Não há:   Baixa:   Média:   Alta:   

47. Condição atual das pastagens: Boa Regular Ruim   
   

  
 

Sem gado, a entrar em pastejo           
 

Com gado em pastejo           
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Em pós pastejo, com sinais de consumo 
recente 

          
 

Presença de Cupim % (1 a 10)                 
 

48. Homogeneidade do Pasto 56. Volume da Biomassa 57. Processo Erosivo   
 

Baixa   Baixa   Sim/leve   
 

Média   Média   Sim/moderado à grave   
 

Alta   Alta   Não   
 

49. Tipos de Invasoras: (distribuição percentual da presença de 
invasoras no pasto) 

59. sistema: 
 

Arbustiva ( exemplo:     )   Rotativo   Idade do pasto:   
 

Semi-arbustiva  ( exemplo:     )   Extensivo   Qtde. de piquetes:   
 

Herbáceas (exemplo:   )   
 

  Periodo Rotativo:   
 

% (1 a 10):       Altura do Capim:   
 

50. Vias de acesso 
 

Rodovia:   
 

Pavimentação (     ) Asfalto (    ) Terra       
 

Acostamento (     ) Adequado (     ) inadequado (    ) Inexistente 
 

Sinalização (     ) Completa (     ) incompleta (    ) Inexistente 
 

Qualidade (     ) Ruim (     ) Boa (    ) Razoável   
 

Observações:               
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         UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS                                                                      
INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIOAMBIENTAIS 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 

Você/Sr./Sra. (ou o/a seu filho/filha) está sendo convidado(a) a participar, como 

voluntário(a), da pesquisa intitulada “Análise da produção de pastagem, 

considerando seu potencial de sequestro de carbono, submetida ao sistema de 

produção de bovinos, em diversos níveis de intensificação, condições 

socioeconômicas e ambientais”.  

Meu nome é Laerte Guimarães Ferreira Júnior, sou o pesquisador responsável e 

minha área de atuação é a Geologia. Após receber os esclarecimentos e as informações 

a seguir, se você aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está 

impresso em duas vias, sendo que uma delas é sua e a outra pertence ao pesquisador 

responsável. Esclareço que em caso de recusa na participação você não será 

penalizado(a) de forma alguma. Mas se aceitar participar, as dúvidas sobre a pesquisa 

poderão ser esclarecidas pelo(s) pesquisador(es) responsável(is), via e-mail 

(lapig.ufg@gmail.com) e, inclusive, sob forma de ligação a cobrar, através do(s) seguinte 

contato telefônico: (62) 3521 1360. Ao persistirem as dúvidas sobre os seus direitos 

como participante desta pesquisa, você também poderá fazer contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Goiás, pelo telefone (62)3521-1215.  

1. Informações Importantes sobre a Pesquisa: 

1.1 Título, justificativa, objetivos 

Título: Análise da produção de pastagem. 

Objetivos: O projeto propõe avaliar como as decisões sobre plantar e cuidar da pastagem 

pode afetar e ser afetada pelo solo, relevo, água e pelo gado, observando o nível de 

tecnificação, o manejo do pasto e da produção de gado, de acordo com as condições 

econômicas e sociais do proprietário/gerente da fazenda e os impactos na natureza, 

advindos da atividade pecuária, na bacia do Rio Vermelho. 

Justificativa: Conhecer as condições do relevo, solo, água, e tipo de pastagem e como o 

administrador da fazenda vem trabalhando a formação e  manutenção de pasto e a criação do 

gado, os problemas dessas atividades, poderá gerar resultados que orientem melhor as decisões 

dos governantes, sindicatos, FAEG e outros como política de crédito, de extensão, entre outras. 

1.2 A coleta de dados será realizada por meio de questionário, preenchido pelos pesquisadores 

conforme respostas do proprietário/gerente da fazenda. Os pesquisadores, também farão 

observações no pasto, com a possibilidade de coleta de amostra de solo e capim, fotografar 

o pasto, a infraestrutura e do gado em algumas fazendas. O proprietário/gerente para 
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expressar sua permissão ou não deverá rubricar dentro do parêntese que representar sua 

decisão: 

(     ) Permito a divulgação dessas fotografias nos resultados publicados da pesquisa, 

sem identificação da propriedade, e a coletada de solos e capim; 

(      ) Não permito a publicação dessas fotografias nos resultados publicados da 

pesquisa, mesmo sabendo que a propriedade não será identificada. E não autorizo a 

coleta de solo e capim. 

1.3 Caso o proprietário/gerente da propriedade da fazenda se sinta constrangido ou 

desconfortável em relação às perguntas e/ou ao tempo o preenchimento do questionário ele 

poderá solicitar que o trabalho seja interrompido pelos pesquisadores.  As respostas do 

administrador da fazenda e permissão para coleta dos dados de solo, capim e fotos 

possibilitarão estudos da produção de pastagem no Cerrado goiano. Os resultados da análise 

de solos e do capim serão disponibilizados pelo pesquisador responsável, podendo ser 

solicitada pelo email (lapig.ufg@gmail.com) ou telefone (62 3521 1360 com Janete 

Rêgo Silva).  
1.4 Os dados coletados serão estudados, organizados e divulgados considerando a alta, média e 

baixa bacia do Rio Vermelho e/ou por município, não identificando nem o administrador e 

nem a fazenda. As imagens divulgadas, também, não serão relacionadas à 

propriedade/administrador, mas ao assunto que está sendo estudado.  

1.5 O administrador da fazenda poderá se recusar a responder o questionário ou retirar o seu 

consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. 

1.6 Se houver alguma pergunta que cause constrangimento ou desconforto ao administrador da 

fazenda ele tem toda liberdade para não respondê-la, sem nenhum prejuízo ou punição. 

1.7 Caso o administrador da fazenda se sinta prejudicado pelas informações prestadas e pela 

divulgação dos resultados da pesquisa ele tem o direito de pleitear indenização (reparação a 

danos imediatos ou futuros), garantida em lei, decorrentes de sua participação. 

1.8 A Universidade Federal de Goiás desenvolve diversas pesquisas com a finalidade de 

contribuir com o desenvolvimento da ciência e formação de novos pesquisadores. O 

Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento (LAPIG) vêm 

desenvolvendo um amplo projeto de pesquisa sobre pastagem em Goiás, que se insere no 

projeto de pastagem no Brasil. Portanto, os dados coletados nessa pesquisa serão 

armazenados no LAPIG/UFG para apoiar outras pesquisas. Para que isso ocorra o 

administrador deverá se manifestar, rubricando no parêntese abaixo, que expressa sua 

decisão: 

(        ) Permito o armazenamento do material coletado pelo LAPIG/UFG, para apoiar 

novas pesquisas, ciente de que o uso desses dados em pesquisas futuras dependem de 

aprovação expressa do Comité de Ética da UFG, e quando for o caso, da CONEP.  

(        ) Não permito o armazenamento desses dados pelo LAPIG/UFG, ciente de que 

não haverá nenhum constrangimento ou punição por isso. 

2 Consentimento da Participação na Pesquisa: 

Eu, ................................................................................................................., inscrito(a) 

sob o RG/ CPF......................................................., abaixo assinado, concordo em 

participar do estudo intitulado 

―...............................................................................................‖. Informo ter mais de 18 

anos de idade e destaco que minha participação nesta pesquisa é de caráter voluntário. 

Fui devidamente informado(a) e esclarecido(a) pelo pesquisador responsável Laerte 

Ferreira Guimarães sobre a pesquisa, os procedimentos e métodos nela envolvidos, 

mailto:lapig.ufg@gmail.com
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assim como os possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação no 

estudo. Foi-me garantido que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, 

sem que isto leve a qualquer penalidade. Declaro, portanto, que concordo com a minha 

participação no projeto de pesquisa acima descrito. 

 

Goiânia, ........ de ............................................ de ............... 

 

___________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) participante 

 

__________________________________________________________________ 

Assinatura por extenso do(a) pesquisador(a) responsável 

 

Testemunhas em caso de uso da assinatura datiloscópica 

 

 

 

__________________________________________________________ 

 

 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



188 
 

 
 

APÊNDICE III – Relação das variáveis categóricas e suas respectivas coordenadas 

utilizadas para estimar o indicador de nível tecnológico por meio da Análise de 

Correspondência Múltipla e Cluster (BHRV GO, 2016). 

 

Grupo  Qtde. Variáveis categóricas Abreviação 
Componente 

1 

Componente 

2 

 

A
li

m
en

ta
çã

o
 (

F
o

rm
a/

M
an

u
t.

p
as

ta
g

en
s/

S
u

p
le

m
en

ta
çã

o
 

1 Pasto+sal mineral (não) psm:0 0,1206 0,0778 

 2 Pasto+sal mineral (sim) psm:1 -0,5371 -0,3464 

 3 Pasto+sal min.+ureia (não) psmu:0 0,0086 0,0026 

 4 Pasto+sal min.+ureia (sim) psmu:1 -0,5048 -0,1508 

 5 Suplementa (não) pmmp:0 -0,5344 -0,3301 

 
6 

Suplemento (*) (até 1/2 kg cab./dia) 

(sim) pmmp:1 
0,1553 0,0603 

 
7 

Supl. (de 1/2 kg até 1kg e 1/2 

cab./dia)  (sim) pmmp:2 
0,0427 0,1087 

 
8 

Supl. (acima de 1kg e 1/2 cab./dia) 

(sim) pmmp:3 
0,2071 0,1415 

 9 Supl. nas águas (Não) sga:0 -0,3083 -0,2248 

 10 Suplementa nas águas (sim) sga:1 0,1660 0,1211 

 11 Usa calcário (não) uc:0 -0,2120 0,0340 

 12 Usa calcário (sim) uc:1 0,4575 -0,0733 

 13 Usa fertilizante (não) uf:0 -0,2202 0,0628 

 14 Usa fertilizante (sim) uf:1 0,4090 -0,1166 

 15 Usa herbicida (não) uh:0 -0,1795 0,1235 

 16 Usa herbicida (sim) uh:1 0,1197 -0,0823 

 

M
áq

u
in

as
/E

q
u

ip
. 

17 Usa trator  (não) pt100CV:0 -0,5516 -0,0267 

 18 Usa trator até 100 CV (sim) pt100CV:1 0,1049 -0,0023 

 19 Usa trator acima de 100 CV (sim) pt100CV:2 0,4139 0,1327 

 20 Usa implementos  (não) ui:0 -0,3768 0,0119 

 21 Usa implementos (sim) ui:1 0,1884 -0,0060 

 

M
an

ej
o

s 

22 Trabalha estação de monta(não) tem:0 -0,0977 0,0387 

 23 Trabalha estação de monta (sim) tem:1 0,5537 -0,2194 

 24 Assistência técnica (não) at:0 -0,2297 0,0434 

 25 Assistência técnica (sim) at:1 0,2010 -0,0380 

 26 Análise do solo (não) as:0 -0,1520 0,0819 

 27 Análise do solo (sim) as:1 0,3845 -0,2070 

 28 Análise da planta (não) ap:0 -0,0198 0,0101 

 29 Análise da planta (sim) ap:1 0,5753 -0,2926 

 
30 

Sistema prod com rotação de pasto 

(sim) sp:1 
-0,1184 0,2236 

 
31 

Sistema prod sem Rotação de pasto 

(sim) sp:2 
0,0177 -0,1415 

 32 Taxa de lotação até 0,5(UA/ha) (sim) tl:0 0,0909 0,0476 

 
33 

Taxa de lotação de 0,6 a 1,0(UA/ha) 

(sim) tl:1 
-0,1399 -0,0697 

 
34 

Taxa de lotação de 1,1 a 2,0(UA/ha) 

(sim) tl:2 
0,0343 -0,0217 
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35 

Taxa de lotação acima de 2,0 

(UA/ha) (sim) tl:3 
-0,0321 0,0203 

 Fonte: Dados da pesquisa – BHRV GO (2016). 

Observação (*): Foram consideradas  estratégias distintas de alimentação: somente pasto+sal mineral 

(psm: 0 ou 1), durante o ano todo; ou pasto+sal mineral nas águas e pasto+sal mineral + ureia na seca 

(psmu); ou pasto+suplementação a base mistura múltipla ou proteinado (psmm: 1,2 ou 3), na seca, 

considerando 3 diferentes quantidades; ou pasto + suplementação (sga:0 ou 1), na seca e nas águas. 
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APÊNDICE IV – Relação das variáveis categóricas e suas respectivas coordenadas 

utilizadas para estimar os indicadores de nível de degradação de pastagens, por meio da 

Análise de Correspondência Múltipla e Cluster (BHRV GO, 2016). 

 
Grup

o  

Qtde

. 
Variáveis categóricas Abreviação 

Componente 

1 

Componente 

2 

 

In
d

ic
at

iv
o

 d
e 

d
eg

ra
d

aç
ão

 d
e 

S
o

lo
 

1 Solo exposto (não) se:0 0,136108 0,008308 

 2 Solo exposto (sim) se:1 -0,293707 -0,017927 

 3 Processo erosivo (não) pe:0 0,094998 0,000959 

 4 Processo erosivo (sim) pe:1 -0,343455 -0,003466 

 

In
d

ic
at

iv
o

 d
e 

d
eg

ra
d

aç
ão

 

d
e 

P
as

ta
g

en
s 

5 Presença de cupim (não) pc:0 0,275636 -0,145023 

 6 Presença de cupim (sim) pc:1 -0,030626 0,016114 

 7 Presença de invasora (não) pi:0 0,018600 -0,219486 

 8 Presença de até 15% de invasora  pi:1 -0,021935 -0,005211 

 9 Presença acima de 15% de invasora pi:2 0,137127 0,192507 

 10 Altura do capim (abaixo de 12 cm) ac:0 -0,037620 0,154007 

 11 Altura do capim (acima de 12 cm) ac:1 0,007524 -0,030801 

 Fonte: Dados da pesquisa – BHRV GO (2016). 

Obs.: As variáveis binárias com zero representa ―não‖ e com 1 representa ―sim‖ para 

ocorrência no sistema de produção de bovinos. Os gestores trabalham com várias 

estratégias de alimentação, de acordo com a fase de desenvolvimento do animal e a 

finalidade do rebanho, porém, considerou-se apenas a estratégia indicadora de maior 

nível tecnológico em cada unidade produtora. 
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APÊNDICE V – Relação dos estabelecimentos agropecuários e suas respectivas 

coordenadas referentes às componentes 1 e 2 da análise de correspondência 

múltipla, para estimativa do indicador do nível tecnológico e do indicador de 

degradação de pastagens (BHRV, 2016).  

 

Unidade Produtora 
Nível tecnológico Indicador de degradação (*) 

Componente 1 Componente 2 Componente 1 Componente 2 

1 0,5403 -0,3269 0,2872 -0,0381 

2 -0,2108 0,1456 0,4631 1,3319 

3 0,0166 0,2310 0,4631 1,3319 

4 -0,0028 0,3381 0,2175 0,6238 

5 0,6141 -0,1754 0,2175 0,6238 

6 0,9017 -0,2966 0,2175 0,6238 

7 0,0302 0,4330 0,2872 -0,0381 

8 0,0371 0,4206 0,2872 -0,0381 

9 0,1056 0,1588 -0,4593 0,6080 

10 0,7076 -0,1260 0,2872 -0,0381 

11 0,3673 0,3472 0,2872 -0,0381 

12 -0,0028 0,3381 0,2872 -0,0381 

13 -0,1570 0,5913 0,2872 -0,0381 

14 0,3002 0,2844 0,5328 0,6700 

15 0,8593 -0,3941 0,2872 -0,0381 

16 -0,1570 0,5913 0,5328 0,6700 

17 0,4852 -0,0272 0,2872 -0,0381 

18 0,3307 0,2130 -0,3896 -0,0539 

19 0,0149 0,2952 0,2872 -0,0381 

20 -0,0591 0,2449 0,2872 -0,0381 

21 -1,0594 -0,2105 -0,1441 0,6542 

22 -0,2447 0,1265 -0,3763 -0,1320 

23 -0,8669 -0,3888 0,2872 -0,0381 

24 -0,9959 -0,3272 -0,4459 0,5298 

25 -0,2492 -0,7819 -1,0531 -0,1479 

26 -0,0935 0,1757 0,2872 -0,0381 

27 0,2810 -0,3490 0,7600 -0,6152 

28 -0,0305 0,4808 -1,0531 -0,1479 

29 -0,9077 -0,4787 -0,3763 -0,1320 

30 0,6874 -0,2787 -1,1227 0,5140 

31 0,9888 -0,2786 -0,9905 -0,9153 

32 0,3798 0,3782 -0,3763 -0,1320 

33 0,6397 -0,1483 -0,4459 0,5298 

34 -0,1964 0,0031 0,2872 -0,0381 

35 -0,9476 -0,5612 0,2872 -0,0381 

36 -0,5614 0,6190 -1,0531 -0,1479 

37 -0,2235 -0,0545 0,2872 -0,0381 

38 -0,3884 -0,1029 0,2872 -0,0381 

39 0,7354 -0,6556 -0,3137 -0,8995 

40 -0,5190 -0,0489 -1,0531 -0,1479 

41 0,0729 0,4466 -1,0531 -0,1479 

42 -0,4146 -0,7484 0,2872 -0,0381 

43 -0,6241 -0,2407 -1,0531 -0,1479 

44 -0,7263 -0,4196 0,5328 0,6700 

45 0,6820 -0,2508 0,7600 -0,6152 

46 -1,0161 -0,2993 -1,0531 -0,1479 

47 0,2144 0,1195 0,2872 -0,0381 

48 -0,5137 0,3645 0,0135 0,0309 

49 0,6967 -0,2025 -0,3763 -0,1320 

50 -0,1540 0,3221 -0,3763 -0,1320 
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51 0,8815 -0,2687 0,3498 -0,8055 

52 -0,0576 0,3002 0,3498 -0,8055 

53 -0,1343 0,4325 -0,1307 0,5761 

54 0,4488 0,0971 0,7600 -0,6152 

55 0,1298 -1,0204 -0,3763 -0,1320 

56 0,1665 0,5361 0,2872 -0,0381 

57 -0,2515 -0,8477 0,8225 -1,3826 

58 -0,3082 0,5753 0,2872 -0,0381 

59 -0,3490 0,4492 0,2872 -0,0381 

60 0,1074 0,2502  0,7600 -0,6152 

Fonte: Dados da pesquisa – BHRV GO (2016). 

 (*) A componente 1 de degradação de pasto indica degradação de solos, enquanto que a 

componente 2 indica degradação biológica. 
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APÊNDICE VI – Contribuições absolutas (%) de cada variável para explicar a 

variação total (inércia) nos dois primeiros eixos da Análise de Correspondência 

Múltipla para Nível Tecnológico (BHRV, 2016). 

 

Var Componente 1 Componente 2 

uc:1 9,14% 1,12% 

uf:1 8,07% 3,14% 

pmmp:0 7,87% 14,38% 

pt100CV:0 7,69% 0,09% 

psm:1 7,29% 14,51% 

ui:0 6,52% 0,03% 

tem:1 6,34% 4,76% 

as:1 5,77% 8,01% 

sga:0 4,58% 11,67% 

uf:0 4,34% 1,69% 

uc:0 4,23% 0,52% 

at:0 3,39% 0,58% 

ui:1 3,26% 0,02% 

at:1 2,97% 0,51% 

sga:1 2,47% 6,28% 

as:0 2,28% 3,17% 

uh:0 1,78% 4,02% 

pmmp:1 1,66% 1,20% 

psm:0 1,64% 3,26% 

ap:1 1,52% 1,88% 

uh:1 1,18% 2,68% 

pt100CV:2 1,18% 0,58% 

pt100CV:1 1,16% 0,00% 

tem:0 1,12% 0,84% 

pmmp:3 0,59% 1,32% 

psmu:1 0,59% 0,25% 

tl:2 0,40% 0,52% 

tl:0 0,35% 6,04% 

tl:3 0,31% 0,37% 

sp:1 0,08% 0,15% 

sp:2 0,07% 0,14% 

pmmp:2 0,05% 1,56% 

ap:0 0,05% 0,06% 

tl:1 0,02% 4,62% 

psmu:0 0,01% 0,00% 

 Observação: A contribuição absoluta expressa a proporção da inércia explicada por 

cada uma das variáveis que compõem cada um dos fatores. 
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APÊNDICEVII – Contribuições absolutas (%) de cada variável para explicar a 

variação total (inércia) nos dois primeiros eixos da Análise de Correspondência 

Múltipla para determinação do indicador de degradação de pastagens.  

 Variáveis Componente 1 Componente 2 

se:0 15,08% 0,30% 

se:1 32,54% 0,65% 

pe:0 8,42% 0,00% 

pe:1 30,45% 0,02% 

pc:0 9,05% 13,49% 

pc:1 1,01% 1,50% 

pi:0 0,03% 25,75% 

pi:1 0,46% 0,14% 

pi:2 2,61% 27,73% 

ac:0 0,28% 25,35% 

ac:1 0,06% 5,07% 
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APÊNDICE VIII – Frequências absolutas e relativas das variáveis obtidas com a 

pesquisa de campo e utilizadas para formular as hipóteses científicas. 

Dimensão socioeconômica, BHRV – 2016. 

Categoria Código Fre. Abs Freq. Relat.(%) 

Educação 

Sem alfabetização 0 8 13,3 

Ensino Fund. 1 30 50,0 

Ensino Médio 2 12 20,0 

Nível Superior/Pós 3 10 16,7 

Renda 

Até 1 SM 1 5 8,3 

2≤SM≤3 2 35 58,3 

4≤SM≤10 3 16 26,7 

> 10 SM 4 4 6,7 

Crédito Rural 

Não usa 0 41 68,3 

Usa 1 19 31,7 

Total da amostra   60   

 

Dimensão física: Relevo, BHRV – 2016. 

Categoria Código Frequência Absoluta Freq. Relativa (%) 

Plano e Suave ondulado 1 31 51,7 

Ondulado 2 20 33,3 

Fortemente ondulado 3 9 15,0 

Total   60 100,0 

Dimensão física: Tamanho da propriedade, BHRV – 2016. 

Categoria Código Frequência Absoluta Freq. Relativa (%) 

Pequeno (até 180 ha) 1 26 43,3 

Médio (180<ha≤675) 2 18 30,0 

Grande (> 675 ha) 3 16 26,7 

Total   60 100,0 

    Dimensão de intensificação: Taxa de lotação, BHRV – 2016. 

Variável intervalo Frequência Absoluta Freq. Relativa (%) 

tl:0 tl < 0,6 13 21,7 

tl:1 0,6<=tl<=1 15 25,0 

tl:2 1<tl<=2 25 41,7 

tl:3 tl>2 7 11,7 

Total   60 100,0 

Dimensão de intensificação: Indicador de nível tecnológico, BHRV – 2016. 
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Categoria Código Frequência Absoluta Freq. Relativa (%) 

Baixo 1 15 25,0 

Médio 2 26 43,3 

Alto 3 19 31,7 

Total   60 100,0 

 

Dimensão ambiental: Indicador de nível de degradação de pastagens, BHRV – 

2016. 

Grupo Frequência Absoluta Freq. Relativa (%) 

1 8 13,3 

2 5 8,3 

3 28 46,7 

4 14 23,3 

5 5 8,3 

Total 60 100,00 

 

 

 

 

 


