
     Atualmente, vem sendo 
muito difundida a cerca ele-
trificada, principalmente no 
manejo intensivo das pasta-
gens (pastejo rotacionado).
 
Qual a vantagem no uso da 
cerca eletrificada?
Indiscutivelmente, as cercas 
eletrificadas apresentam uma 
grande economia de recursos 
em relação às tradicionais. 

Além de menor custo com 
mão de obra e material, prin-
cipalmente madeira, elas são 
de rápida instalação, podem 
ser facilmente modificadas, 
deslocadas ou removidas, e 
apresentam manutenção fá-
cil e econômica. As cercas de 
divisa da propriedade devem 
ser as tradicionais. As elétri-
cas podem ser utilizadas na 
subdivisão das invernadas.
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Economia e Administração. 
Esse o tema que passamos 
a enfocar a partir desta edi-
ção    nesta página, que tem 
sido reservada para orien-
tar os pecuaristas por meio 
da publicação da Embrapa 
Gado de Corte, na forma de 
perguntas e respostas. Ini-
ciamos com o programa Bo-
as Práticas Agropecuárias e 
orientações sobre instala-
ções para bovinos de corte 
nas propriedades.

O que é o Programa Bo-
as Práticas Agropecuárias 
(BPA) - Bovinos de Corte?
È um conjunto de normas e 
procedimentos a serem ob-
servados pelos produtores no 
que diz respeito à adminis-
tração, sanidade do rebanho, 
reprodução, pastagens, insta-
lações e manejo em geral, pa-
ra garantir a produção de ali-
mentos seguros em sistemas 
produtivos e sustentáveis.

Qual a importância da im-
plantação das Boas Práticas 
Agropecuárias?
O comércio nacional e inter-
nacional de carnes requer 

As boas práticas agropecuárias
dos seus fornecedores a im-
plantação de processos de 
controle de qualidade, pa-
ra garantir que os produtos 
ofertados estejam de acordo 
com as normas e exigências 
do mercado. A implantação 
das BPAs tem então como 
objetivo principal assegu-
rar a produção de alimentos 
seguros e com atributos de 
qualidade que atendam aos 
interesses dos consumido-
res.

Como devem ser as instala-
ções para bovinos de corte?
As instalações devem se ca-
racterizar pela simplicidade, 
durabilidade, funcionalida-
de, resistência e segurança, 
tanto para o homem como 
para os animais, uma vez que 
a bovinocultura de corte é 
uma atividade de longo prazo 
que normalmente apresenta 
baixa rentabilidade.
     Deve-se atentar para que 
não fiquem expostas pontas 
de pregos, de parafusos e de 
madeiras, que possam causar 
hematomas e feridas na car-
caça e cortes e riscos no couro 
dos animais.

Quais são as instalações es-
senciais para a produção de 
bovinos de corte?
As instalações dependerão 
do sistema de produção ado-
tado mas, de maneira geral, 
as indispensáveis são: cer-
cas, curral, reservatório de 
água, bebedouros e cochos 
para minerais.

Que tipo de cerca deve ser 
utilizada na produção de 
gado de corte?
As cercas normalmente uti-
lizadas nas fazendas são de 
dois tipos: cerca de arame li-
so e cerca de arame farpado.
    Nas fazendas de gado de 
corte, principalmente no 
Brasil Central, hpa predomi-
nância das cercas de arame 
liso, que, além da maior re-
sistência, possibilitam gran-
de economia de madeira, 
pelo uso de balancins.
   As cercas de arame farpa-
do não devem ser utilizadas, 
pois além do custo mais ele-
vado, em virtudo do gasto 
excessivo de madeira e mão 
de obra, são menos resisten-
tes ao impacto e provocam 
ferimentos nos animais.

e orientações sobre as instalações para o gado nas propriedades rurais

Qualidade e localização dos cochos facilitam ou não o acesso do gado
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