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I. Dados de Identificação 

Professor (a) regente: 

Aline Picoli Sonza 
Data:  
27/06/2017 e 

29/06/217 

Série: 

 
Turma: 

4° semestre do 

curso técnico 

integrado em 

agropecuária 

Carga 

horária: 

2 horas e 45 

minutos 

Bolsista(s) responsável(eis): 

Andressa Martins Lucas, 

Bruna Beatriz Lopes 

Machado, Carina Morales 

Pereira, Claudia Martins de 

Oliveira, Evanildo Franco de 

Jesus, Juliana Camargo 

Barbosa, Rita Cássia Porto de 

Sousa e Wellington Ari 

Marques Meira. 

Título da atividade: Matemática e agropecuária: uma proposta 

interdisciplinar 

II. Tema 

-  Manejo rotacionado de pastagem 

III. Objetivos 

- Objetivo geral: Promover uma atividade prática voltada especificamente para o curso 

integrado em agropecuária. 

 

- Objetivos específicos:  

 

- Desenvolver o entendimento prático e específico. 

- Conceituar razão, proporções e estimativas. 

IV. Conteúdos 

- Geometria plana, regras de três, porcentagem, sistemas de manejo, estimava de forragem. 

 
V. Desenvolvimento do tema e os procedimentos de ensino. 



6.1 (dia 27/06) - A equipe do PIBID fará uma introdução a atividade pretendida, como sugerido 

no texto introdutório a seguir: 

O pastejo rotacionado tem sido uma das principais técnicas adotadas no processo de 

intensificação dos sistemas pastoris, onde, a principal técnica consiste em dividir um 

determinado espaço de campo, com certa pastagem que tem seu período de rebrote e este espaço 

será divido em piquetes com número determinado pelo período de rebrote da pastagem mais um 

dia de descanso, de forma que o gado ocupe cada piquete por um determinado tempo e em 

seguida o desocupe para a planta forrageira voltar a crescer para que no fim do período de 

rebrote o gado retorne para ocupação. Este período de descanso da área chama-se ciclo de 

pastejo. Um fato importante a ser considerado é que o animal não pode ficar tempo demais 

sobre o mesmo local, pois o inicio de brotamento é rápido e o animal pode acabar comendo o 

broto e prejudicar a recuperação da planta, causando prejuízo na rebrota e também no ganho de 

peso do animal. 

 Em um segundo momento a turma tomará conhecimento do roteiro prático que prevê a 

seguinte atividade prática: 

Aula prática - Avaliação da pastagem 

 

 Posiciona-se um quadro de área conhecida: 50 cm x 50 cm(aproximadamente); 

 Mede-se a altura da pastagem em 5 pontos dentro do quadrado: nos quatro lados e no 

centro; 

 Corta-se a pastagem que está dentro do quadrado bem rente ao solo; 

 Pesa-se essa matéria verde (MV) preferencialmente a campo; 

 Levam-se estas amostras de pastagem para serem secas em estufa de ar quente forçado à 

60
0
C por 72h até peso constante – para obtenção da Matéria Seca (MS) da pastagem; 

 Com o valor médio da quantidade de MS da área conhecida, transforma-se este valor em 

MS/há se ajusta a lotação animal. 

 

DADOS A SEREM COLETADOS OU CALCULADOS NA PRÁTICA: 

 

 Área do quadrado usado para amostragem: 

 

 Altura média da forragem: 

 

 Massa da matéria verde da forragem: 

 

 Massa da matéria seca da forragem (após secagem na estufa): 

 

 Produção de MS da forragem por ha (valor calculado): 

 

6.2 (dia 29/06) – A turma iniciara medindo a massa seca e só então irão resolver as questões 

que segue no questionário: 

Utilizando os dados obtidos na aula prática, responda os seguintes questionamentos: 

 

Considerando uma área de 20 há onde um produtor vai implantar um sistema de pastejo 

rotativo com um lote de animais: 

 



1. Se ele deixar os animais por 1 dia na pastagem e der um descanso para o pasto de 27 

dias, qual o número de piquetes que ele necessita? 

2. Qual será a área de cada piquete? 

3. Faça uma figura representativa, utilizando escalas, desses piquetes considerando que a 

área total seja em formato retangular.  

4. Determine quantos metros de cerca elétrica serão necessários para cercar todos os 

piquetes sabendo que deverão ser cercas com fios duplos. 

5. Considerando bovinos de 350 Kg em média, e uma oferta de 12% do peso do animal, 

determine o número máximo de animais que se pode colocar por piquete. 

 

Na parte final da segunda aula, solicitaremos que seja construído um relatório que 

contenha todo passo a passo das atividades realizadas, salientando suas percepções. 

 

 

 

 

VI. Recursos didáticos utilizados 

- Computador, televisão, quadro branco, caneta para quadro branco, apagador, tesoura, facas, 

estufa, balança de precisão, quadro com pastagem, quadro de madeira de aproximadamente 50 

cm². 

 

VII. Avaliação 

-  A avaliação será feita por meio de questões e do diário de campo. 
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