
CULTURA: Pastagem (Formação past. rotacionado) PRODUTIVIDADE: 

ÁREA (ha): 1,00

DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

Adubo mineral (FTE BR 12) 50,00 kg 2,45                            122,50                 

Adubo mineral (Superfosfato Simples) 0,65 t 1.642,32                     1.067,51              

Adubo mineral (Uréia) 1,00 t 2.536,30                     2.536,30              

Adubo orgânico (Cama de frango) 2,00 t 160,00 320,00                 

Agrotóxico (Sulfluramida) 5,00 kg 14,43                          72,15                   

Corretivo (Calcário) 3,00 t 85,00                          255,00                 

Sementes de Capim 15,00 kg 1,12                            16,80                   

SUBTOTAL INSUMOS 4.390,26              

DESCRIÇÃO QUANTIDADE UNIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

Adubos (Distribuição manual) 12,0 d/h 80,00                          960,00                 

Agrotóxico (Aplicação) 1,0 d/h 80,00                          80,00                   

Análise de adubo orgânico 1,0 ud 160,00                        160,00                 

Análise de solo 1,0 ud 65,00                          65,00                   

Análise foliar (Bromatológica) 1,0 ud 160,00                        160,00                 

Compactação 3,0 h/m 160,00                        480,00                 

Distribuição (Calcário) 1,0 h/m 180,00                        180,00                 

Plantio (Mecânico) 1,50 h/m 180,00                        270,00                 

Preparo do solo (Aração) 3,0 h/m 180,00                        540,00                 

Preparo do solo (Gradagem) 2,00 h/m 180,00                        360,00                 

Preparo do solo (Grade niveladora) 2,00 h/m 180,00                        360,00                 

Roçagem com costal motorizada 2,00 d/h 80,00                          160,00                 

Transporte (Interno) 1,0 h/m 180,00                        180,00                 

SUBTOTAL SERVIÇOS 3.955,00              

8.345,26              

8.345,26              

OBSERVAÇÕES: Consideramos o plantio de pastagens para utlização em pastejo rotacionado com as seguintes características:

1- Os adubos minerais e orgânicos assim como os serviços foram calculados para o plantio e manutenção durante o 1º ano;

2- As análises de solo, de adubo orgânico e foliar servirão para cálculo da correção e adubação de plantio e ajustes na adubação de 

manutenção porém, em alguns casos não poderão ser financiadas já que são pré-requisitos para aprovação de projetos.                                                                                                                                                                                  

3- Consideramos neste custo de produção os serviços pagos na forma de diárias. No caso da agricultura familiar muitos desses 

serviços podem ser realizados pelo próprio agricultor ou sua família, assim como na agricultura patronal por empregados 

assalariados. Então considere as particularidades de cada propriedade na elaboração do custo de produção.                                                                                                                                                                                                                      

4- As indicações e/ou sugestões de adubação e fontes dos nutrientes recomendados não substituem a necessidade de análise de 

solo preliminar. As recomendações feitas são baseadas no histórico dos resultados das análises interpretadas pela empresa.
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