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INTRODU<;AO 

Hoje, a cria9ao de avestruz no pais representa uma nova oportunidade do 

agroneg6cio, pois ainda estamos na fase de forma9ao do rebanho nacional. 

A introdu9ao da cultura da especie no Brasil, a chamada Estrutiocultura, e ainda 

insipiente, considerando que as importa96es das primeiras matrizes data de menos de uma 

decada, contudo o Brasil tern sido inumeras vezes apontado como urn dos melhores locais 

para cria9ao deste animal, devido a sua grande extensao territorial com a climatologia 

adequada, voca9ao pecuaria, reconhecimento sanitaria intemacional e baixos custos de 

produ9ao. 

A Estrutiocultura, pecuaria do avestruz (Struthio Camelus Domesticus), 

come9ou a ser desenvolvida, comercialmente, no inicio do Seculo XIX, na Africa do Sul. 

Atualmente, esta atividade, vern despertando grande interesse, por parte de 

pecuaristas tradicionais e novas empreendedores, em face de sua alta rentabilidade. 

Os principais paises produtores de avestruzes sao: Africa do Sui, Estados 

Unidos, Australia, Israel, China e Espanha. 

As primeiras matrizes foram importadas da Africa, Australia e EUA em 1996, e 

ainda estamos na 1 a fase da Estrutiocultura que consiste na forma9ao do plantel nacional de 

reprodutores. 

A 2 a fase corresponde ao abate das aves e comercializa9ao dos seus subprodutos 

(Plumas, couro, came, etc.) s6 se iniciara efetivamente, quando tivermos, em nosso pais, no 

minima, 50 mil matrizes femeas, em plena produ9ao. 

0 presente trabalho tern por objetivo demonstrar o custo fmanceiro para 

implanta9ao de urn criat6rio de avestruzes, em uma pequena propriedade na regiao de Balsa 

Nova municipio do Parana. 
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1. INFORMA(:OES PRELIMINARES DO PROJETO 

Dispondo de uma area rural, de aproximadamente 10 hectares, na cidade de Balsa Nova, 

Parana, uma pessoa solicitou urn projeto para implanta9ao do criat6rio de avestruz. 

-Principal interesse do investidor e saber o valor necessaria para fazer o investimento. 

- Foco do projeto sera a aquisi9ao de matrizes de avestruz para cria9ao e 

comercializa9ao das aves. 

- 0 capital a ser investido sera com recursos pr6prios nao havendo necessidade de 

emprestimos. 

- Os servi9os relativos as constru96es seriio executadas por construtora, por isso nao foi 

elaborado or9amentos para esta fase. 

Para verificar a viabilidade deste investimento, elaborou-se o presente projeto 
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2. ASPECTOS TECNICOS 

Ave origimiria da Africa, corredora de grande porte, nao voa.O Avestruz ja vern sendo 

criado no Brasil ha alguns anos como animal de Zool6gico, mas nao para fms produtivos. 

Varias tentativas hilViam sido feitas neste sentido, mas a falta de informacao e experiencia 

com o animal levaram estes ensaios ao fracas so, criando-se a falsa concepcao de que e urn 

animal fragile dificil de ser criado . Em maio de 1995, a NovA vis Avestruzes do Brasil Ltda, 

contando com conhecimentos tecnicos adquiridos no exterior, implantou em Braganca 

Paulista (SP) o primeiro criat6rio comercial de avestruzes do Brasil. 0 objetivo principal 

desta operacao e a difusao da exploracao comercial do animal - a exemplo do que vern 

ocorrendo com grandes sucessos nos Estados Unidos, Africa, Europa, Israel e Australia -

despertando o interesse do mercado nacional para os seus principais produtos: came, couro e 

plumas. 

A criacao comercial de avestruzes nao e dificil, e preciso conhecer as tecnicas 

adequadas. Cada animal tern necessidades especificas em termos de instalacoes, manejo, 

alimentacao etc. A maior dificuldade encontrada hoje pelos iniciantes nessa criacao aqui no 

Brasil e falta de tecnicos preparados que deem assistencia ao criat6rio. A escolha de iniciar-se 

nessa nova atividade economica deve ser feita com conhecimentos nao s6 das vantagens mas 

tambem de todas as potencialidades e desafios encontrados hoje no pais. 

Comercialmente se definem 3 racas de "avestruz": black nee (ou pescoco preto), 

red nee (pescoco vermelho) e blue nee (pescoco azul). Esta classificacao se baseia na 

coloracao de pele dos adultos. Na verdade todos apresentam a mesma coloracao das plumas 

(machos pretos e femeas cinza). 0 avestruz black nee (tambem conhecido como African 

black) e na verdade urn animal domesticado, fruto da selecao enpirica feita pelos sul-africanos 

ao longo dos ultimos 150 anos. Os animais foram selecionados em base a certas 

caracteristicas produtivas: 

Maior fertilidade e precocidade (maior numero de ovos, inicio da postura mais 

cedo); 



Docilidade (manejo mais simples); 

Alta densidade de plumas. 
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As 11rac;as 11 red e blue nee sao de maior porte, mas iniciam a postura mais 

tarde e sao agressivas. Hoje nao se pode dizer que uma rac;a seja melhor do que a outra: 

nos EUA, os criadores de Red e Blue Nee denigrem o African black e os criadores do 

African black denigrem os 11Coloridos II. Portanto ha muito trabalho a ser feito em termos 

de melhoramento gem!tico cruzando as diferentes rac;as. 

2.1. CLASS/FICAt;AO 

Podemos incluir o avestruz no grupo das ratitas, aves corredoras de grande 

porte (como a Ema, o Meu e o Casuar). 0 termo 11ratitas 11 vern do latim, significando 

''jangada 11
• 0 estemo dessas aves e plano, desprovido de carena, ao contrario das aves 

voadoras. A carena, nas aves voadoras, e sede de inserc;ao dos potentes musculos 

peitorais. 0 avestruz, nao e uma ave voadora, logo, nao tern peitorais desenvolvidos 

como urn pato ou uma galinha. Deste fato decorre uma importante peculiaridade 

produtiva do avestruz: a maior quantidade de came produzida nao estara no peito mas 

nas coxas,ja que se trata de animal corrector. 

2.2. CARACTERiSTICA 

Grande porte, alcanc;ando quando adulto de 2 a 2,5 m de altura e de 100 a 

150Kg de peso; 

Temperatura corp6rea 38-39 co (e uma temperatura baixa para ave, a 

galinha por exemplo, tern uma temperatura corp6rea em tomo de 40-41 C~; 
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Aparelho digestivo semelhante ao de ruminantes (sem papo, 2 estomagos, 2 

cecos e intestinos longos, digesHio bacteriana); 

Asas rudimentares, nao voam; 

Animal corrector (atingindo ate 60Kmlh); 

Pemas longas; 

Vida longa (50 a 70 anos de vida), contando de 20 a 40 anos de vida 

reprodutiva; 

Em cativeiro, as domesticas sao capazes de procriar ate os 50 anos, podendo 

viver ate 60 a 70 anos 

lnicio da vida reprodutiva com 2-3 anos; ha, contudo, relatos de avestruzes 

criados em zool6gicos no Brasil que iniciaram a postura com 18 meses; 

Dimorfismo sexual marcado: nos adultos o macho e preto com as pontas das 

asas brancas e a femea e cinza, tal diferem;a s6 a partir de 1 ano e meio de idade; 

0 pe tern dois dedos, dos quais apenas urn com unha. 

2.3. AMBIENTE 

Originario das regioes semi-aridas, planas (savana africana), na altura do 

Tr6pico de Capric6mio; Tern uma 6tima capacidade de adapta9iio (criado com sucesso 

no Canada, Estados Unidos Europa, Israel) suportando altas e baixas temperaturas. 

0 avestruz e urn animal que vive e se reproduz em areas semi-aridas, 

podendo vir a ser criado nos campos, cerrados e caatingas, sem necessitar 

desmatamento. 
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2.4. COMPORTAMENTO 

No estado selvagem: 

Vivem em bandos, separados por machos e femeas. Durante a temporada 

reprodutiva os machos formam harens em que ha uma femea dominante. 

A femea choca os ovos durante o dia eo macho durante a noite. 

Em cativeiro: 

0 manejo pode reproduzir organiza~;ao no estado selvagem, com o macho 

sendo posto num piquete com uma ou mais femeas. Contudo uma das femeas sera 

predominante, ou seja, sera mais coberta pelo macho. As outras femeas serao menos 

cobertas e conseqlientemente botarao menos ovos fecundados (que nao gerarao filhotes). 

Por este motivo nao convem por muitas femeas para urn s6 macho; em geral 

nos criat6rios comerciais os animais sao postos em piquetes formando casais ou no 

maximo trios (urn macho e uma femea ou 2 femeas). 

2.5. PRODUTOS 

PLUMAS 

0 avestruz e famoso por causa de suas penas. 0 adulto pode produzir 

penas de excelente qualidade por 40 anos ou mais, desde que receba cuidado apropriado. 
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No entanto, as melhores penas sao produzidas por avestruzes de 3 a 12 anos de idade. 

As mais valiosas sao aquelas penas longas, largas e completamente simetricas. As penas 

estao maduras para coleta aos oito meses. 

Arrancam-se em media quatro camadas de plumas, tambem as penas da 

parte de tnis das coxas. 

Ha 200 tipos de classificac;ao de penas, sendo as principais: 

Brancas (Asa do macho); 

Pretas (Asa do macho) 

Omamentais (Extremidade da asa) 

Femininas (Asa da femea) 

Pardas (Asa da femea) 

Penugem (Asa da femea) 

Caudas (Das caudas do macho e da femea) 

0 Brasil e urn dos maiores consumidores, principalmente no camaval 

( adomos e fantasias) e para fazer espanadores. 

As plumas de maior qualidade estao cotadas entre US$ 80,00 a US$ 

90,00 o Kg e US$ 35,00 a US$ 40,00 as de qualidade inferior 

CARNE 

- E o produto que esta dando maior impulso a criac;ao comercial de 

avestruzes atualmente. Apesar deter sido consumida e apreciada desde a Antigiiidade, a 

came hoje esta sendo redescoberta por ser semelhante a came de bovinos em termos de 
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aspecto, sabor e textura, mas com a vantagem de ter baixos teores de colesterol e 

gorduras (sua composic;ao e semelhante a cames brancas como frango ou peru). Esta 

caracteristica da came se deve a distribuic;ao das gorduras no organismo do animal: estas 

se localizam em volta do estomago e sob a pele, propiciando cortes de came magra e 

couro extremamente macio. 

Atualmente o maior mercado consumidor esta nos Estados Unidos e Europa. 

A Suic;a por exemplo importa 200-300 toneladas por anode came de avestruz. No Brasil 

existe urn grande interesse por cames ex6ticas, e a came de avestruz inicialmente se 

introduziria neste setor. 

Urn avestruz abatido aos 12 meses, com cerca de 100 Kg de peso fomece 

media de 40 Kg de came comestivel. 

COURO 

E urn outro produto muito interessante que vern encontrando grande 

aceitac;ao no mercado intemacional, todo o couro do corpo do avestruz, exceto os pes e 

ponta das asas e aproveitado. Com as peles sao fabricados sapatos, cintos, carteiras, 

bolsas, pastas e pequenas pec;as de vestuario como coletes e almofadas para os ombros. 

Cada animal ira produzir de 1 ;2 a 1 ,5 m2 de couro de facil extrac;ao e 

curtimento, que aceita bern varias colorac;oes e e naturalmente decorado por causa dos 

orificios dos calamos. 0 valor europeu do couro e de cerca de USS 200 a USS 300 por 

pec;a de couro cru e de USS 500 a USS 600 pelo couro tratado. Os maiores importadores 

e consumidores sao os Estados Unidos, Japao, Alemanha, Italia e Franc;a. 
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ovos 

A composi9ao nutricional possui teor de gordura mais baixo e maior 

rela9ao de aminoacidos essenciais quando comparados aos ovos de galinha. Pesam de 

1200 a 1800 g. 0 seu sabor e semelhante ao ovo de galinha. Hoje nao se consome 

porque fara nascer urn pintinho que vale muito mais. 

OUTROSPRODUTOS 

Cascas vazias dos ovos sao vendidas como objetos de decora9ao; a 

gordura entra na prepara9ao de cremes e pomadas, com base hipoalergenica, os cilios 

podem ser utilizados na confec9ao de cilios posti9os. 

2.6. PRODUTIVIDADE 

0 avestruz alcan9a o peso de abate (100 a 120 Kg) por volta de 12 meses de 

idade, produzindo em media de 30 a 40Kg de came: 15Kg de came de primeira, ou seja, 

de peda9os mais inteiros (tipo file) e 15Kg de came de segunda, assim chamada nao por 

tratar-se de came de menor qualidade em termos de composi9ao ou maciez, mas, porque 

vern mais picadinha, sendo ideal para a prepara9ao de pratos tipo stroganoff ou 

hamburgers. 

Nos Estados Unidos urn animal abatido com 100-120Kg rende cerca de USS 

400 pela came, USS 250 pelo couro e USS 100 pelas plumas, totalizando USS 750. 



14 

0 rendimento por animal abatido e proporcionalmente baixo (30% do peso 

vivo) se comparado com o rendimento de bovinos, mas este fato e largamente 

compensa-o pela grande produ9ao anual de filhotes. Enquanto uma vaca produz urn 

bezerro por ano, que vai para o abate com 2 ou 3 anos, uma femea de avestruz produz 

em media 30 filhotes por ano, fomecendo de 800 a 1200Kg de came por femea/ano. 

Estes sao os motivos que justificam o enorme sucesso que esta encontrando 

a cria9ao comercial de avestruzes em outros paises: trata-se de urn animal que gera em 

quantidade produtos de primeira qualidade com baixos custos de produ9ao, ja que nao 

requer muitas constru96es ou estruturas. 

Cria: de 0 a 3 meses 

lnstalac;oes, manejo e alimentac;ao: 

Patologias: 

Mante-los abrigados a noite ou quando chove, em galpao coberto, de pelo 

menos 20m2 (6-10m2/animal); 

Aquecidos com campanulas a gas sea temperatura e inferior a 20<c; 

Piquete ao ar livre de 50 m2 para 4-6 animais. 

Jejum nos primeiros 2 a 5 dias; 

Ra9ao com 22% de proteina 

Introduzir pasto aos poucos a partir do 1 °mes. 
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Urn avestruzinho saudavel esta sempre em movimento, ciscando no chao, 

andando, correndo em grupo com a cabeca bern alta. Se urn animal fica parado (em pe 

ou sentado), anda com a cabeca baixa, se isola do grupo e fica piando, provavelmente 

esta doente. Apresentamos a seguir os problemas mais comuns enfrentados nesta fase de 

desenvolvimento e algumas sugest6es de tratamento. a mortalidade nesta fase e em 

tomo de 30%. Manejo e alimentacao adequados podem melhorar os resultados 

produtivos, mas poucos criat6rios, no mundo todo, conseguem taxas de mortalidade 

inferiores a 20% . 

. incompleta abson;ao do saco vitelino - com conseqiiente infec~;ao e morte 

do animal- e urn dos maiores problemas encontrados nos primeiros 15 dias de vida . 

. deformidades nas patas: decorrentes do intenso periodo de crescimento dos 

filhotes; temos rotacao de dedos, pema ou coxa, ou deformidades nos ossos ou 

articulacoes. A solucao e dificil: a colocacao de talas, cirurgia ou o uso de suplementos 

minerais nao reverte uma deformidade ja instalada. 

. entorses, deslocamentos, traumatismos: massagear a parte afetada com 

Calminex pomada . 

. apatia, anda com a cabe~;a baixa: antibi6tico terapia +soro . 

. diarreia (fezes muito moles, misturadas com a urina): se o animal esta bern, 

ativo, pode ser excesso de grama =>diminua a quantidade de grama . 

. se o animal esta apatico, de cabeca baixa: antibi6tico terapia +soro 

OBS: 
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. a coprofagia (ingestao de fezes) e normal em todas as idades. Ajuda a 

formar a flora bacteriana do animal. 

Recria: de 3 a 12- 18 meses 

Instala~oes, manejo e alimenta~ao: 

. piquetes longos e estreitos pelos quais os avestruzes precisam correr para 

desenvolverem massa muscular e crescerem fortes c saudaveis . 

. base de pasto resistente ao pisoteio, porque eles pas tam o dia inteiro. A 

alfafa por exemplo e urn 6timo pasto, tern muita proteina, mas nao suporta a presen~;a 

constante de animais adultos. Em geral os animais ficam num piquete com outra base de 

pasto, por exemplo brachiaria, e se da a alfafa picada . 

. machos e femeas podem ficar juntos em areas de 100 m2 por cabe~;a . 

. urn animal adulto consome cerca de 1 a 1 ,5Kg de ra~;ao por dia (niveis de 

proteina de 16%) . 

. fibras frescas (pasto no piquete ou dado 2-4 vezes por dia) 

consomem cerca de 10 litros de agua por dia, nao e preciso ter urn lago, mas 

bebedouros sempre com agua disponivel. 

Patologias: 

. Traumatismos: podem acontecer em animais pequenos, devido ao uso de 

estruturas inadequadas (piso escorregadio, degraus), mas e problema tipico de animais 

maiores. Muita aten~;ao deve ser posta na constru~;ao dos piquetes, para evitar a presen~;a 
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de pontas ou farpas nas estruturas ou no chao. Cercas de arame farpado sao 

terminantemente proibidas . 

. Perfura~;ao digestiva: sao animais vorazes e sem paladar, podendo comer 

qualquer coisa (parafusos, pregos, peda<;os de madeira, pregadores de roupa). A ingestao 

pode causar perfura~;ao digestiva e morte . 

. Oclusao digestiva: devido a stress, podem ingerir grandes quantidades de 

alimento ou de outros materiais com interrup<;ao do transito digestivo e morte em 

poucas horas. Cuidado com a introdu~;ao de novos materiais ou materiais estranhos nos 

piquetes. 

. Doen~;as infecciosas: trata-se de especie robusta, recem introduzida no 

territ6rio e criada em boas condi<;6es sanitarias. Maior aten~;ao deve ser dada ao 

aparecimento de micoses sob os dedos dos pes e a parasitoses intestinais. 

Reprodu~ao 

Instala~oes, manejo e alimenta~ao: 

. inicio da postura aos 2 anos, vida reprodutiva de 20 a 30 anos. No Brasil, 

em zool6gicos, ha animais que come~;aram a botar ovos com 18 meses . 

. media de 60 ovos por ano. Ha femeas que chegam a botar mais de 100 

ovos por temporada reprodutiva . 

. temporada reprodutiva, neste hemisferio, de setembro a mar<;o, colocando 

urn ovo a cada 2 dias (coloca por urn mes, para uns dias, recome<;a, para, etc.) 

. fora da temporada, machos e femeas ficam em piquetes separados. No 

inicio da primavera sao formados os grupos de reprodutores sempre levando em conta a 
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rela<;ao macho/femea que propicia a melhor produtividade em termos de ovos 

fecundados ( casais ou trios) . 

. piquetes de 400-500m2/animal (20 x 50m para urn casal=LOOO m2), em 

terreno com boa drenagem, pouca inclinacao e com porteira . 

. alambrado (malha de 3 polegadas) com 1,7m de altura; 

. eventualmente, corrector de 2m de largura e cerca extema de alambrado de 

1 ,5m de altura; 

. area coberta (sape, brasilit ou telhas) para manjedouras e comedouros, de 3 

x 4m e altura minima de 2,50m, preferivelmente com porteira para confinamento 

tempornrio dos animais; 

Postura: 

. com pastagem resistente ao pisoteio (brachiaria, por exemplo); 

. racao com 20 a 22% de proteina e suplementa<;ao de calcio. 

. Peso do ovo: de 1200 a 1800 gramas . 

. Pode-se colocar areia a disposicao dos animais para que fa<;am urn ninho, 

mas eles nem sempre o fazem . 

. 0 ovo, deve ser coletado o mais rnpido possivel para evitar contaminacao. 

Os ovos coletados sao armazenados em ambiente fresco e limpo e colocados nas 

incubadoras uma vez por semana. E desaconselhavel deixar os ovos em "descanso" por 

mais de uma semana, pois ha risco de morte embrionaria e conseqiiente diminuicao da 

taxa de eclosao . 

. o avestruz nao e urn animal particularmente agressivo, mas tern urn forte 

instinto de defesa do seu territ6rio e dos ovos. E preciso construir instalacoes que 
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facilitem a coleta dos ovos e o manejo dos reprodutores, evitando riscos inuteis para 

pessoas e animais. 

Incuba~ao: 

. A incuba9ao dura cerca de 42 dias, com temperatura de 36 CC a 37 CC e 

umidade relativa do ar entre 20 e 60% . 

. vantagens da incuba9ao artificial: maiores taxas de eclosao; a femea nao 

interrompeni a postura para chocar os ovos e cuidar dos recem nascidos. 

. primeira ovoscopia em tomo da segunda semana para avaliar se ha 

desenvolvimento embrionario. Em caso negativo o ovo deve ser retirado da incubadora 

por que pode ser fonte de prolifera9ao bacteriana e de infec9ao para os outros ovos. 

Acompanha-se o desenvolvimento do embriao como ovosc6pio a cada 1 ou 2 semanas . 

. viragem automatica de 2 em 2 horas . 

. 0 periodo de eclosao dura cerca de 2 dias, com temperatura urn pouco 

menor e umidade relativa urn pouco maior que no periodo de incuba9ao. Durante este 

periodo interrompe-se a virada dos ovos. 

Problemas: 

. Diminui9ao da taxa de eclosao, decorrentes de: infec9ao dentro da propria 

incubadora, com morte embrionaria; 
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Ma posi<;iio do embriao dentro do ovo, com dificuldade em romper a casca 

e morte nas horas que imediatamente antecedem ou sucedem a eclosao. 

0 criador inexperiente pode terceirizar a incuba<;iio dos ovos produzidos na 

sua propriedade, recorrendo a granjas bern equipadas e com tecnicos preparados. 0 

produtor economiza em investimentos na constru<;iio do incubat6rio e aproveita da 

experiencia de criadores especializados. 
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3. LOCALIZA<;AO 

A partir da defini~ao dos objetivos, deve-se come~ar o projeto pela escolha 

do local onde sera instalada a cria~ao do Avestruz. 

0 presente projeto sera instalado em uma area de aproximadamente 10 

hectares na cidade de Balsa Nova situada na regiao metropolitana de Curitiba no estado 

do Parana. 

Devem ser considerados alguns fatores para a escolha da localiza~ao, tal 

como cursos d'agua, dire~ao do vento entre outras influencias naturais. Esses fatores sao 

importantes na implanta~ao de quebra-ventos, corredores entre piquetes, localiza~ao de 

abrigos, cochos e bebedouros e melhor utiliza~ao de outras facilidades, como 

disponibilidade de agua. 

Para a area disponivel sugere-se urn criat6rio contendo as seguintes 

divis6es: 

Galpao coberto- com 50 metros quadrados, piso de cimento nistico para 

facilitar a limpeza e desinfec~ao diaria. 

Piquetes para adultos- com 1500 metros quadrados por trio, area de 30 

por 50 metros, com boa drenagem e pouca inclina~ao. 0 alambrado deve ter malha de 

3,0 polegadas, com 1,7 metros de altura, ou cerca de arame lisa com os palanques 

virados para fora. 

Piguetes de contencao cobertos - construidos em eternit, sope ou telhas 

de cinco por 5m e 2,5 metros de altura para comedouros e manejo das aves, com 
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porteira para confinamento temporario dos animais, dotado de comedouro e bebedouros 

do lado oposto do piquete. A pastagem destes piquetes pode ser brochiara ou outro pasto 

resistente ao pisoteio. Proporcionar sombra natural ou artificial com quiosques e telas. 

Galpao bercario - coberto com pelo menos 50 metros quadrados em piso 

cimento nistico lavavel, com bebedouro e bebedouro m6veis, para facilitar a 

permanencia dos animais em caso de chuvas. Deve ser do lado de campanulas a gas para 

aquecimento notumo, comedouros, bebedouros e termometros. Deve possuir piquetes 

extemos longos e estreitos, com pelo menos 10 metros quadrados para cada animal, 

lembrando que quanto maior melhor para estimular a corrida, tambem dotado de 

comedouro, bebedouro e sombra, com base feita em terra batida ou de pasto. 

Incubat6rio e laborat6rio - 50 metros quadrados em azulejo frio higienico 

nas paredes e piso facil de lavar e desinfetar dotados de: 

-lampadas germicidas; 

Controle de temperatura e umidade 24 horas dia 

Ar condicionado com exaustor 

Gerador de energia 

Desumidificador, termo-higrometro. 

ovosc6pio 

incubadoras 

Chocadeiras e nascedouros 

Microsc6pio para estudos 

Equipamentos para sexagem por d.n.a e; 

Sistema de identifica~;ao de aves. 
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Enfermaria - 50 metros quadrados para aplica~ao de vacinas, remedios e 

antibi6ticos, tronco para curativos, area para confinamento temporario e equipamento 

para aut6psias. 

Outros - 80 metros quadrados de areas administrativas para localiza~ao de 

escrit6rio para administra~ao, vendas, sala de palestras. 
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4. PROJETO E INSTALA(:OES 

4.1. PLANEJAMENTO FISICO 

COMPRA DE OVOS OU PINTOS DE UM DIA: 

INSTALACOES: Mante-los abrigados a noite ou quando chove, em galpao 

coberto de pelo menos 3 m2 por animal, aquece-los com campanulas a gas se a 

temperatura estiver inferior a 20 graus. 0 galpao coberto deve ter no minimo 20m2 de 

area e uma base de cimento nistico e lavavel. A desinfeccao do galpao e essencial para a 

saude das aves, podendo ser usado cal e desinfetante a base de iodo. 

Piquete ao ar livre de 50m2 para 4-6 animais nos primeiros 3 meses, 

devendo ser longo e estreito para estimular a movimentacao e corrida. Devem possuir 

comedouros, bebedouros, cobertura e alambrado fino com 1,5 m de altura para proteger 

os filhotes dos outros animais. Dos tres aos seis meses, o piquete deve ter, pelo menos 

100 metros quadrados por animal. 0 bebedouro pode ser de alvenaria ou similar, 

controlado por uma b6ia, para que esteja sempre cheio, e urn extravasador, para facilitar 

o escoamento da agua e limpeza diaria. 0 comedouro pode ser feito com pneu, galao de 

plastico cortado ao meio, ou similares, observando que o bebedouro e comedouro 

devem estar em lados opostos do piquete, para incentivar a movimentacao da ave dentro 
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do mesmo. A cobertura do piquete pode ser de etemit, com tela ou bambu nas laterais. 

A base destes piquetes pode ser de terra batida ou pas to. Os piquetes do ben;ario podem 

ser feitos uma parte em areia e a outra em grama, para ir acostumando os filhotes ate 

chegarem ao pas to. 

MANEJO E INSTALACAO: Nos primeiros 5 dias a ave tern que fazer 

JeJum total de comida e s6 tomar agua, nesse periodo deve-se estimular a 

movimenta<;ao, pois e fundamental para o animal. Ap6s esses dias dar ra<;ao com 20-

22% de proteina contendo milho, farelo de soja, farelo de trigo, f6sforo e vitaminas. 

Introduzir pasto aos poucos a partir do 1 °mes. Durante OS 3 meses, a ra<;ao e a vontade e 

o pasto e dado 2 vezes ao dia. 

Consumo de ra<;ao nos 3 primeiros meses: 

1 ° mes - Entre 000 - 300gr por dia 

2 °mes - Entre 300 - 400gr por dia 

3 ° mes - Entre 400 - 500gr por dia 

Consumo de pasto nos 3 primeiros meses: 

1 ° mes - Entre 000 - 300gr por dia 

2°mes- Entre 600- 1200grpordia 

3 ° mes - Entre 1200 -1500gr por dia 

PATOLOGIA: Urn filhote de avestruz saudavel esta sempre em movimento, 

ciscando no chao, andando, correndo em grupo com a cabe<;a bern alta. Se o avestruz 

ficar parado (em pe ou sentado) anda com a cabe<;a baixa, nao come, se isola do grupo, 

provavelmente esta doente. 

As principais doen<;as sao: 
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Incompleta abson;ao do saco vitelino: Urn dos ma10res problemas nos 

primeiros 15 dias de vida, tern como conseqiiencia a infec~ao e morte do animal. 

Deformidade nas patas: Causadas por heran~a genetica do animal, ou por 

traumatismos repetidos, como tombos e ainda por consequencia de uma alimenta~ao 

deficiente do intenso periodo de crescimentos dos filhotes. Tem-se ainda a rota~ao de 

dedos, pema ou coxa, ou deformidades nos ossos ou articula~6es. A solu~ao e dificil: a 

coloca~ao de talas, cirurgia ou o uso de suplementos minerais nao reverte uma 

deformidade ja instalada. 

Entorses, deslocamentos, traumatismos: Causados por instala~6es 

inadequadas ou pelo manejo violento das aves. Massageia-se a parte afetada com 

pomada apropriada. 

Apatia (anda com a cabe~a baixa): E sinal que algo nao esta bern, aplicar 

antibi6tico, soro e fazer terapia. 

Diarreia: Se o animal estiver ativo, pode ser excesso de grama, entao 

diminuir a quantidade. 

Coprofagia (lngestao de fezes): E normal em todas as idades e contribui na 

forma~ao da flora bacteriana. 

Vantagens: 

• custo reduzido se comparado com as outras modalidades de investimento; 

• facilidade de transporte (menor custo, menor risco de perdas). 

Desvantagens: 

•nenhum fomecedorpode garantir 100% de fecundidade dos ovos vendidos, 

podendo apenas garantir urn 

nivel mfnimo, que em geral e de 60 a 80%; 
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• necessidade de aquisi9ao de equipamentos (incubadeiras, gerador , ar 

condicionado, desumidificador,ovosc6pio, etc.) e constru9ao de instala96es (incubat6rio 

e ber9ario) logo no inicio, aumentando o 

montante de capital inicial imobilizado; 

• necessidade de possuir s6lidos conhecimentos tecnicos da fase de 

incuba9ao e cria de pintos de urn dia; 

• incerteza sobre o sexo dos ovos/animais comprados; 

• possibilidade de perdas elevadas na incuba9ao e durante os primeiros 3 

meses de vida dos pintinhos; 

• maior demora para entrar em produ9ao. 

Planejando-se a compra de 20 ovos e considerando-se perdas da ordem de 

50% ate a idade adulta, 

espera-se ter, com alguma sorte, 5 machos e 5 femeas. 

FASE DE RECRIA: DE 3 A 12-18 MESES 

INSTALACOES: Piquetes longos e estreitos para que os avestruzes possam 

correr e desenvolverem massa muscular para crescerem fortes e saudaveis. A base de 

pasto deve ser resistente ao pisoteio, pois os animais pastam o dia inteiro. A alfafa por 

exemplo e urn 6timo pasto, tern muita proteina, mas nao suporta a presen9a constante de 

animais adultos. Em geral os animais ficam num piquete com outra base de pas to, por 

exemplo brochiaria, e se da a alfafa picada. Os piquetes devem ter 1 fio de arame a cada 

10 em a partir dos primeiros 40 em inferiores, e passando a 20 em ate completar 1,80 m. 

Todas as telas e arames devem ser bern acabadas e sem pontas para evitar acidentes. Os 
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piquetes devem ter uma area coberta minima de 20 m2 para abrigo da ave, onde devera 

ficar o cocho de rac;ao. Esta cobertura deve existir em todos os piquetes, inclusive nos 

de matrizes. Machos e femeas podem ficar juntos em areas de 200m2 por cabec;a ate 6 

meses. De 6 a 18 meses devem passar para 600m2 e acima de 18 meses devem passar 

para 1000m2. 

MANEJO E ALIMENTACAO: 0 consumo diario de agua por ave adulta e 

de 10 litros, nao sendo preciso ter urn lago, mas bebedouro sempre com agua disponivel. 

A rac;ao consumida por urn animal adulto gira em tomo de 1 a 1 ,5 kg por dia com nivel 

de 16% de proteina. Tambem precisa de fibras frescas que e a base do piquete. 

PATOLOGIAS: 

Nesta fase as aves sao as mais resistentes a doenc;as infecciosas, algumas 

delas sao: 

Traumatismo: Podem acontecer em animais pequenos, devido ao uso de 

estruturas inadequadas (piso escorregadio, degraus), mas e problema tipico de animais 

maiores. 

Perfurac;ao digestiva: Como sao animais vorazes e sem paladar, podem 

comer qualquer coisa tal como prego, pedac;o de madeira, areia etc., essa ingestao pode 

causar perfurac;ao digestiva e morte. Doenc;as infecciosas: Trata-se de especie robusta, 

recem, introduzida no territ6rio e criada em boas condic;6es sanitarias. Maior atenc;ao 

deve ser dada ao aparecimento. de micoses sob os dedos dos pes e parasitoses intestinais. 
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Vantagens: 

• animais ja resistentes, mas ainda de facil manuseio e adapta~;ao; 

• menor capital imobilizado (custo dos animais nao muito elevado, 

distribuicao dos investimentos em instalacoes e equipamentos em 2 anos); 

•possibilidade de terceirizacao da incuba~;ao; 

• aumento gradativo da complexidade de manejo envolvida com aves de 

grande porte; 

• ter tempo para praticar a cria~;ao antes de iniciar com fases mais complexas 

(incubacao e cria). 

Desvantagens: 

• maior demora para entrar em produ~;ao. 

Estimativas de custos para granja de produ~;ao de avestruzes para o abate 

Considerando instalacoes para 5 casais reprodutores alojados em 5 piquetes 

de 5.000 m2 mais 8.000 m2 de piquetes de engorda (producao anual de 100 a 150 aves 

para abate). 

FASE DE RECRIA DE MATRIZES E REPRODUTORES - 4 A 18 

MESES 

0 inicio da postura do avestruz se da aos 2 anos e possui uma vida 

reprodutiva de 20 a 30 anos. Ha casos de animais que come~;am a botar ovos com 18 

meses. 
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A media de postura e de 50 a 60 ovos por ano. Ha femeas que chegam a 

botar ate 100 ovos por temporada reprodutiva. 

A sua temporada reprodutiva e de setembro a marc;o, colocando urn ovo a 

cada 48 horas. Ap6s colocar 8 a 10 ovos, faz uma parada de uns dias e recome<;a 

novamente, realizando, assim, a recupera~;ao necessaria. 

Normalmente a postura e feita no terreno. Pode-se fazer urn ninho na area 

coberta do piquete para a femea, ou fazer urn ninho. 

Machos e femeas tern comportamento bern defmidos para o acasalamento. 0 

macho faz a dan9a nupcial, mexendo todo o corpo, asas e pesco9o. A femea abaixa e 

levanta a cabe<;a toda hora em resposta a dan<;a do macho. 

INSTALACOES: Piquetes com uma area de 400 a 500m2 por animal, deve 

ser feito em terreno com boa drenagem, pouca inclina9ao e com porteira, com cerca de 

arame liso. Devem conter area coberta para comedouros, de 4,0 x 5,0m e altura minima 

de 2,50m, com porteira para confinamento temporario dos animais, plantados com 

pasta gem resistente ao pisoteio. 

MANEJO E ALIMENTACAO: Fora da temporada de reprodu~;ao, machos e 

femeas ficam em piquetes separados. No inicio da primavera sao formados os casais ou 

trios de reprodutores, sempre levando em conta a rela~;ao macho-femea que propicia a 

melhor produtividade em termos de ovos fecundados. 

0 basico na alimenta<;ao dos avestruzes e a ra9ao com 12% de proteina e 

suplementa9iiO de calcio, na propor9iiO de 1200 a 1400gr de ra~;ao/dia. Deve-se 

disponibilizar agua a vontade para essas aves. Cada avestruz adulto bebe em media 10 

litros de agua por dia 
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Vantagens: 

• entrada imediata ( ou quase) em produ9ao, com conseqiiente capitaliza9ao. 

Desvantagens: 

• nenhum fomecedor pode garantir urn certo resultado reprodutivo (numero 

de ovos fecundados do casal vendido) para animais que sofreriio drasticas mudan9as de 

ambiente, alimenta9ao, tratadores, etc.; 

• investimento inicial elevado, com grande imobiliza9ao de capital em 

arnma1s caros e instala96es e equipamentos (a granja deve estar completamente 

construfda e operacional antes da chegada dos animais); 

• risco de perda de animais durante o trans porte; 

• necessidade de possuir s6lidos conhecimentos tecnicos de manejo 

reprodutivo e das fases de incuba9ao e cria de pintos de urn dia; 

•possibilidade de perda da primeira temporada reprodutiva (stress); 

• possibilidade de perdas elevadas na incuba9ao e durante os primeiros 3 

meses de vida dos pintinhos. 
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5. IDENTIFICA~AO DA FASE DE IMPLANTA~AO 

1. Escolha da area do projeto. 

2. Constru9ao de piquetes e galp6es 

3. Aquisi9ao de reprodutores e matrizes 

4. Coleta e incuba9ao de ovos. 

5. Camara de Eclosao 

6. Fase de cria 0 a 3 meses 

7. Fase de crescimento e Engorda 

8. Comercializa9ao 
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6. DEMONSTRATIVOS DO PROJETO 

Apresentamos a seguir todo o detalhamento do projeto de implanta9ao do 

criat6rio de avestruz, atraves de quadros, demonstrativos e tabelas que contem os 

investimentos necessarios em ativos fixos, cronograma fisico-financeiro do 

desenvolvimento do projeto, quadro de invers6es. 
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6.1. DEMONSTRA TIVO DOS INVESTIMENTOS - ATIVOS FIX OS 

ESPECIFICACAO Qtde. Valor Valor 

Unitario Total 

Terre no 50.000,00 
Area total de 1 0 ha, localizado em Balsa Nova, 
lncluidas as despesas de legaliza<;ao 1 50.000,00 50.000,00 

Despesas de Constitui~ao e Legaliza~ao 31.500,00 
Capital social integralizado 30.000,00 30.000,00 
Registros e licen<;as 1.500,00 1.500,00 

Veiculos 18.000,00 
Saveiro ano 2000 1 18.000,00 18.000.00 

Obras, lnstala~oes e Outros 45.000,00 
Projeto e execu<;ao das obras civis(piquetes, cercas, comedouros, 
incubadoras, enfermaria, escrit6rio para administra<;ao e outros 
por firma de engenharia especializada 

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 24.400,00 
Utensilios Diversos 2.000,00 
lncubadora para 50 ovos 1 12.000,00 12.000,00 
Ovosc6pio 1 250,00 250,00 
Microsc6pio 1 800,00 800,00 
Computador 1 2.500,00 2.500,00 
M6veis (cadeiras, mesas, armarios) Diversos 1.500,00 
Ar Condicionado com exaustor 1 450,00 450,00 
Gerador de Energia 1 3.800,00 3.800,00 
Desumidificador 1 100,00 100,00 
Telefone 2 500.00 1.000,00 
ANIMAlS 30.000.00 
Aquisi<;ao de Matriz 06 3.000,00 18.000,00 
Aquisi<;ao de Reprodutores 03 4.000,00 12.000,00 

TOTAL 198.900,00 



6.2. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DE IMPLANTACAO DE UM CRIATORIO DE A VESTRUZ 

QUADRO 01 - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DAS CONSTRU<;OES CIVIS 

CRONOGRAMA DOS SERVI<;OS I 1° I 2° I 3° I 4° I 5° 

A SEREM EXECUTADOS DEC. (*) DEC. (*) DEC. (*) DEC. (*) 

1) lnstalagao do canteiro de obras/outros 

2) Fundagoes (sapatas) ~~ 
3) Estrutura 

4) Cobertura 

so 
DEC.(*) 

70 

DEC.(*) 

5) Paredes (alvenaria) 

6) lnstalagoes eletricas e hidraulicas 

7) Acabamento 

~~~ 

'~~~ 

1.350,00 

5.850,00 

4.500,00 

1.800,00 

2.700,00 

13.050,00 

15.750,00 

TOTAL EM R$1,00 I 1.350,001 5.850,001 4.500,001 1.800,001 2.700,001 6.525,00017.875,001 7.875,00-1 I 001 45.0000,00 7.875, 

(*) DEC. =decendio 
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QUADRO 02 - NECESSIDADES DE INVERSOES DO PROJETO 

Em R$1,00 

TOTAL A REALIZAR 

DISCRIMINACAO GERAL REALIZADO TOTAL 1°MES 2° MES 3°MES 
1.1TENS NAO FINANCAVEIS 168.900,00 51.500,00 117.400,00 7.650,00 11.025,00 98.725,00 

1.1) Terrano 50.000,00 50.000,00 

1.2) Despesas de constituigao/legalizagao 1.500,00 1.500,00 

1.3) Veiculos 18.000,00 18.000,00 18.000,00 
1.4) Obras, lnstalagoes e Outros 45.000,00 45.000,00 7.650,00 11.025,00 26.325,00 
1.5) Equipamentos e Ferramentas 24.400.00 24.400,00 24.400.00 
1.6) Animais 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

2. INVESTIMENTO FIXO (1) 168.900,00 51.500.00 117.400,00 7.650,00 11.025,00 98.725,00 

3. CAPITAL DE GIRO PROPRIO (2) 8.500,00 

4.1NVESTIMENTO TOTAL 177.400,00 

(1) Vide detalhes sabre os investimentos fixos no item 6.1- "Demonstrative dos lnvestimentos Fixos". 
(2) Vide detalhes sabre o calculo da necessidade de capital de giro do projeto no item 6.5 - "Estimativa da Necessidade de Capital de Giro Anual do 
Projeto". 
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6.3. PROJE<;OES DE RECEITAS E CUSTOS DO PROJETO 

Data Base =FEV/05 
EmR$1,00 

CUSTOS VARIA VEIS VALOR 

1) Mao-de-obra 5.760,00 
2) Encargos Sociais 4.262,00 
3) Ra~;ao 26.280,00 
4) Medicamentos evacinas 600,00 
5) Despesas com abate 900,00 
6) Combustive! 4.800,00 
7) Gas 1.800,00 
8) Propaganda 3.000,00 
9) Eventuais 4.120,00 

TOTAL 51.522,00 
CUSTOS FIXOS VALOR 

1) Mao-de-Obra 8.400,00 
2) Encargos Sociais 6.216,00 
3) MaterialdeHigieneeLimpeza 1.080,00 
4) Manuten~;ao 4.050,00 
5) Agua e Energia 2.400,00 
6) Telefone 960,00 
7) Deprecia~;ao 2.550,00 
8) Eventuais 2.565,00 
9) Pr6-labore 6.000,00 

TOTAL 34.221,00 
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NOTAS EXPLICATIVAS 

Os custos fixos e variaveis foram estimados com base em pesquisa de 

pre9os realizada em JAN/MAR de 2005 e outros foram estimados. 

Todos os dados foram calculados para urn ano civil, ou seja, 12 meses de 

opera9ao, a pre9os constantes da data base, nao embutindo estimativas de varia9ao 

monetaria. 

CUSTOS FIXOS 

Mao-de-obra: 

01 Gerente para servi9os administrativos: Salario mensal de R$ 700,00 

R$ 700,00x12 meses=R$ 8.400,00 

Encargos sociais: 

7 4% sobre o salario para cobrir os custos com os encargos sociais 

R$ 8.400,00x0,74=R$ 6.216,00 

Material de Higiene e Limpeza: 

R$ 90.00x12 meses=R$ 1.080,00 

AguaeLuz: 

R$ 200,00 valor estimado para gas to com agua e energia eletrica 

R$ 200,00x12=R$ 2.400,00 

Telefone: 

R$ 80,00 por mes de despesa com telefone 
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R$ 80,00x12=R$ 960,00 

Manutencao: 

5% sobre o valor do investimento para cobrir despesas com manutenc;ao de 

pastos e infra-estrutura. 

R$ 81.000 ,OOxO ,05 = R$ 4.050,00 

Depreciacao: 

5% com infra-estrutura, construc;6es civis e equipamentos. 

R$ 51.000,00x0,05=R$ 2.550,00 

Eventuais: 

10% do total dos demais itens de custos fixos 

R$ 25.656.,00x0,10=R$ 2.565,60 

Pro labore 

R$ 500,00 X 12=R$ 6.000,00 

CUSTOS VARIA VEIS 

Mao-de-obra 

02 colaboradores para a atividade operacional 

R$ 240,00x02x12=R$ 5.760,00 

Encargos sociais 

7 4% sobre o sahirio para cobrir os custos com os encargos sociais 

R$ 5760,00x0,74=R$ 4262,40 
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Racao 

Considerando 180 aves ano com consumo medio de ra<;ao de 1kg/dia/ave ao 

pre<;o de R$ 0,40 o quilo 

180 avesx1kgx365diasxR$0,40=R$ 26280,00 

Medicamentos e vacinas 

Estimou-se em R$ 50,00 por mes para despesas com medicamentos e 

R$ 50,00 X 12 =R$ 600,00 

Despesas com abate 

R$ 5 ,00 por animal abatido 

180 avestruzes x R$ 5,00=R$ 900,00 

Propaganda 

Divulga<;ao do produto 

R$ 500 ,OOx 6 meses = R$ 3.000,00 

Eventuais 

10% sobre os demais itens dos custos variaveis 

R$ 41.202,00x0,10=R$ 4.120,00 

Combustive! 

R$ 400,00 X 12=R$ 4.800,00 

Gas 

R$ 150.00 X 12=R$ 1800,00 
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CUSTOS UNITARIOS DA PRODU<;AO (CUP) 

Para estimativa dos custos unitarios de produ9iio, considerou-se 180 

avestruzes com 30 Kg de came perfazendo 5400 kg/ano/came 

CUSTOS TOTAlS DA PRODU<;AO 

Custos Totais =Custos fixos +Custos variaveis 

Custos totais =R$ 34.221,00 +R$ 51.522,00 

Custos totais =R$ 85.743,00 

Custos unitarios 

Os custos unitarios foram assim definidos: 

CUP=R$ 85.743,00/ 5400kg =R$ 15,87 

Calculo dos pre9os de venda 

Para calculo do pre9o de vendas, se faz necessaria levar em considera9iio as 

taxas referentes as eventuais despesas de comercializa9iio, bern como, qual a margem de 

lucro que o empresario deseja auferir sobre os pre9os de venda. 

As despesas de comercializa9iio do presente perfil sao: 

1.1FUNRURAL 2,00% 
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1.2PIS 0,65% 

1.3FINSOCIAL 2,00% 

1.4Comissao de vendas 3,00% 

1.5Custo de transporte/produto 3,00% 

TOTAL 10,65% 

A margem de lucro pesquisada, e de aproximadamente em tomo de 40% 

para came de avestruz, em rela<;ao ao pre~;o de venda. 

Formula de calculo do pre~;o unitario: 

PU=CUP/1-(% Taxas de comercializa<;ao +%de Lucro) 

Calculos do pre~;o unitario 

PU =R$15.87/1-(0,1065 -t0,40) =R$13,62/0,4935 

PU =R$32.17 

Pre<;o unitario, taxa de marca~;ao e margem de lucro 

Calculo da taxa de marca~;ao e da margem de lucro 

DISCRIMINA<;AO VALOR 
Custos unitarios de _produ~;ao 15,87 
Total das taxas de comercializa~;ao: 3,00 
9,65% 

FUNRURAL 2,00% 
PIS 0,65% 
FINSOCIAL 2,00% 
SEGURO 2,00% 
TRANSPORTE 3,00% 

Margem de lucro 40% 12,87 
Margem de contribui~;ao - (2 -13) 16,30 
Pre<;o final para revenda/taxa de 32,17 
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I marca9ao - ( 1 -14) 

RECEITA OPERACIONAL 

A receita operacional projetada na produ9ao anual de 5 .400kg de came de 

avestruz. 

Existe tambem a receita secundaria que no presente caso trata-se da venda 

das plumas e do couro, girando em tomo de 20% da receita principal 

RO =Produ9ao total x Pre9o final de venda 

RO =5.400kgxR$32,17=R$173.718,00 

RS =R$ 173.718,00 X 0,20 =R$ 34.743,60 

Total receita operacional =R$ 208.461,60 

Despesas de comercializa9ao: 

R$ 208.461,60 X 0,1065 =22.201,16 
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QUADRO 03- DEMONSTRATIVO DOS CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS ANUAIS 

EmR$1,00 

CUSTOS DE PRODU<;AO 43.502,00 I o/o CLASSIFICACAO 

1) Custos Diretos de Produgao 38.702,00 88% 
1.1) INSUMOS Variavel 

Rac;ao 26.280,00 60% Variavel 

Medicamentos 600,00 1,5% Variavel 
1.2) Gas 1.800,00 4% Variavel 

1.3) Mao-de-obra 5.760,00 13% Fixo 

1 .4) Encargos Socia is 4.262,00 9.5% Fixo 

2) Custos lndiretos de Produgao 4.800,00 12% 
2.1) Combustive! 4.800,00 12% Variavel 

DESPESAS OPERACIONAIS 37.741,001 % CLASSIFICACAO 

1) Despesas Administrativas e Gerais 19.605,00 51,95 
1.1) Material de limpeza e higiene 1.080,00 2,86 Fixo 
1.2) Manut. de equipamentos e veiculos 4.050.,00 10,70 Fixo 
1.3) Agua e Energia eletrica 2.400,00 6,36 Fixo 
1 .4) T elefone 960,00 2,50 Fixo 
1.5) Depreciac;ao 2.550,00 6,76 Fixo 
1 .6) Pro Iabore 6.000,00 15,98 Fixo 
1 . 7) Eventuais 2.565,00 6,79 
2) Despesas Tributarias 18.136,00 48,05 Fixo 

SIMPLES FEDERAL E EST ADUAL 18.136,00 48,05 

TOTAL 81.243,001 



QUADRO 04- PROJE(:AO DE RECEITAS E CUSTOS ANUAIS PARA 0 

CALCULO DO PONTO DE EQUILIBRIO 

Data Base = MAR/99 Em R$1,00 
RECEITA OPERACIONAL BRUT A ANUAL 

208.461,00 
(II) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE A RECEITA 
BRUTA 18.136,00 
(Ill) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA (I - II) 

190.324,89 
(IV) CUSTOS TOTAlS 

85.743,00 
CUSTOS VARIAVEIS 

51.522,00 
CUSTOS FIXOS 

34.221,00 
(VI) LUCRO LIQUIDO (Ill - IV) 

104.581,00 

45 
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6.4. ESTIMATIV ADA NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO ANUAL 

19.761,00 
1) NECESSIDADES DE GIRO EM R$1,00 

a) Encaixe Mlnimo estimado: 500,00 

b) Estogues Medios 

DISCRIMINA<;AO CONSUMO ANUAL CONSUMO DIARIO ESTOCAGEM NECESSIDADE APURADA 

(a) b = (a) I 300 dias 

Ra<;ao 
Medicamentos 
Gas 

TOTAlS 

26.280,00 
600,00 

1.800.00 

28.680,001 

c) Financiamento de Vendas 

- 70% das vendas sao faturadas a 15 dias 
- 30% das vendas sao faturadas a 30 dias 

87,60 
2,00 
6,00 

95,601 

Prazo Medio de Vendas, em numero de dias: 19,50 

(DIAS) 
~) d=b*c 

90 
30 
30 

7.884,00 
60,00 

180,00 

8.124,00 

Receita Bruta = 208.461 ,00 I 365 dias calendario * 19,50 dias = 11.137,00 
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2) COBERTURAS DE GIRO 

a) De fornecedores de insumos 

DISCRIMINA<;AO CONSUMO ANUAL CONSUMO DIARIO PRAZO MEDIO DE NECESSIDADE APURADA 

(a) b = (a) I 365 dias PAGAMENTO (C) d = b * c 

Rac;ao 
Medicamentos 
Gas 

TOTAlS 

b) De outros fornecedores 

26.280,00 
600,00 

1.800,00 

28.680.001 

DISCRIMINA<;AO CONSUMO ANUAL 

(a) 

Com bustfvel 4.800,00 
Material Limpeza 1.080,00 

TOTAlS I 5.880,001 

c) Capital de Giro Proprio 

72,00 
1,64 
4,93 

78.571 

CONSUMO DIARIO 

b = (a) I 365 dias 

13,15 
2.,96 

16,111 

(em no de dias) 

30 
15 
10 

PRAZO MEDIO EM DIAS 

c 

30 
30 

I 

2.160,00 
24,60 
49,30 

2.234,00 

NECESSIDADE APURADA 

d = b * c 

394,50 
88,80 

483,30 

8.500,00 
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6.5. CA.LCULO DO PONTO DE EQUILIBRIO DO PROJETO, COM BASE NO 

QUADRO DE PROJE<;AO DA RECEITA E CUSTOS ANUAIS 

PE = Custo Fixo Totai/(Receita Operacional Liquida - Custos Variaveis) 
PE = 0.2180 ou 21,80% 

6.5.1. UTILIZA<;AO DA CAPACIDADE PRODUTIV A APOS 

IMPLANTA<;AO 

Eta pas N°de % utiliza~ao 
Meses capac.produt. 

1) Ap6s a 4° mes (*) 3 75 
2) 3 85 
3) 4 90 
4) 2° ana- 2000 12 100 
5 - 3° ana em diante 12 100 

(*) Os tres primeiros meses seriio destinados as obras civis e implanta~;ao do projeto; o 

inicio das opera~;oes esta prevista para ocorrer a partir do 4 o mes. 

QUADRO 05- OR<;AMENTO DE CUSTOS E RECEITAS A DIFERENTES NivEIS DE 

UTILIZA<;AO DA CAP ACIDADE EFETIV A DE PRODU<;AO 

DISCRIMINA<;AO 21,80 1 75% 85% 90% 
Receita Bruta Anual 45.444,46 156.346,00 177.192,00 187.615,00 

(-) Custos Totais 18.691,97 64.307,25 72.881,55 77.168,70 

Custos Variaveis 11.231,79 38.641,50 43.793,70 46.369,80 

Custos Fixos 7.460,18 25.665,75 29.087,85 30.798.90 

(-) Despesas Tributarias (*) 3953.65 13.602,00 15.415,60 16.322,40 

(=) LUCRO LIQUIDO ANUAL 78.436,75 88.894,85 94.134,00 

Lucro Liquido Mensal 6.536,40 7.407,90 7.843,65 

100% 
208.461,00 

85.743,00 

51.522,00 

34.221,00 

18.136,00 

104.582,00 

8.715,00 
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QUADRO 6 DEMONSTRATIVO DA CAPACIDADE DE 

PAGAMENTO 

/TEN SIANO AN01 AN02 AN03 AN04 ANC 

Utilizagao da capacidade instalada 75% 85% 100% 100% 100 

RECEITA OPERACIONAL BRUT A 156.345,00 177.192,00 208.461,00 208.461,00 208.4 

(·) Dedu~oes 
SIMPLES FEDERAL E ESTADUAL 13.602.00 15.415,00 18.136,00 18.136,00 18.1 

(=) RECEITA OPERACIONAL LiQUIDA 142.743,00 161.777,00 190.324,00 190.324,00 190.3 
(-) Custos Totais 64.307,00 72.881,00 85.743,00 85.743,00 85.7 

Custos Variaveis 38.641,00 43.793,00 51.522,00 51.522,00 51.5 
Custos Fixos 25.665,00 29.087,00 34.221,00 34.221,00 34.2 

(=) LUCRO LIQUIDO DO PERIODO 78.436,00 88.896,00 104.581.00 104.581.00 104.5 
( +) Depreciagao 6.000,00 6,.000,00 6.000,00 6.000,00 6.0 

(=) CAPACIDADE DE PAGAMENTO 72.436,00 82.896,00 98.581,00 98.581,00 98.5 
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6.6. PERSPECTIV A DE RETORNO DO INVESTIMENTO 

Considerando que a Taxa de Retorno do lnvestimento e obtida pela 

multiplica~ao do Coeficiente de Lucratividade da empresa pela Rota~ao do Ativo 

Operacional, com a opera~ao a 100% da capacidade, teremos: 

LUCRATIVIDADE = Lucro Operacional I Receita Oper. Liquida = 

0,549489 * 100 =54.94% 

COEFICIENTE DE ROTA<;AO DO ATIVO OPERACIONAL = Receita 

Operacional I (lmobilizado Fixo +Necessidade de Giro) =1.18 

TAXA DE RETORNO =Lucratividade * Coeficiente de Rota~ao do Ativo 

Operacional =64 .83% 

Entao, concluimos que a urn nivel ~e opera~ao de 100% da capacidade, o 

que entendemos como uma possibilidade para se concretizar apenas a partir do terceiro 

ano de opera~ao. 
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CONCLUSAO 

0 Brasil tern potencial para se tomar o maior criador mundial de avestruz 

tanto pelo clima, territ6rio e pastagem como pela voca<;ao agricola e baixo custo da 

mao-de-obra. 

A came do avestruz possui caracteristicas nutricionais que preenchem os 

anse10s do mercado para uma dieta mais saudavel, rica em proteinas, com menos 

quantidade de gordura e baixo teor cal6rico. 

Diante dos quadros demonstrativos apresentados conclui-se que a 

lucratividade economica apurada apresenta bons resultados, compativeis com os 

recursos investidos, alcan<;ando 54.94%. 

A rentabilidade simples e da ordem de 58% medida pelo lucro liquido 

operacional, em rela<;ao aos investimentos. 

0 ponto de equilibria do projeto e de 21,80%, indica uma boa condi<;ao de 

competitividade. Quanta mais for utilizado a capacidade instalada, de forma racional e 

economica, maiores sao os ganhos marginais por unidade produzida. Nesse nivel de 

equilibria, o projeto possui uma boa margem de atua<;ao, podendo inclusive considerar 

uma previsao de erro de cinco por cento que ainda assim, estara assegurado o exito do 
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empreendimento, considerando que quanto mais se afastar o ponto de equilibria, maior 

seriio os lucros. 

Nao pode-se deixar de alertar que para a sustentabilidade do 

empreendimento, o investidor tern que estar ciente em formar o plantel de avestruz, se 

nao houver essa preocupa9ao, o empreendimento estara fadado ao fracasso. 
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MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
NATURAlS RENOVAVEIS 

Portaria No. 36, de 15 de marc;o de 2002 

0 PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAlS RENOVAVEIS- IBAMA, no uso de suas atribuigoes 
previstas no Art. 24 do Decreto n.0 78, de 05 de abril de 1991, e no Art. 83, 
inciso XIV, do Regimento lnterno aprovado pela Portaria GM/MINTER n.0 445, 
de 16 de agosto de 1989, e tendo em vista o Art. 225, § 1 °; VII da Constituigao 
Federal; o disposto na Lei n. 0 5.197, de 03 de janeiro de 1967, Lei n.0 6.938 , 
de 31 de agosto de 1981, Lei n.0 7.173, de 14 de dezembro de 1983, Lei n.0 

9.111, de 10 de outubro de 1995, Lei n.0 9.605, 12 de fevereiro de 1998; 
Decreto n.0 24.548, de 03 de julho de 1934 que aprovou o Regulamento do 
Servigo de Defesa Sanitaria Animal; Portaria Ministerial do Ministerio da 
Agricultura e do Abastecimento - MAA n.0 49, de 11 de margo de 1987; Portaria 
Ministerial n.0 106 de 14 de novembro de 1991 e Portaria n.0 74 de 07 de 
margo de 1994; Decreto n.0 76.623, de 17 de novembro de 1975 que 
promulgou a Convengao lnternacional sobre Comercio das Especies da Florae 
Fauna Selvagens em Perigo de Extingao- CITES; Decreto Legislativo n.0 2 de 
1994; Resolugao Conselho Nacional do Meio Ambiente- CONAMA n.0 237, de 
19 de dezembro de 1997, Porta ria Normativa 113/97 de 25 de setembro de 
1997; Porta ria Normativa 131/97 de 3 de novembro de 1997 e em face ao 
contido no processo n.0 02001.002408/96-93, resolve: 

Art. 1° - lncluir a avestruz-africana, Struthio camellus, no Anexo 1 da Portaria 
IBAMA n.0 93/98, de 07 de julho de 1998, que contem a listagem de fauna 
considerada domestica para fins de operacionalizagao do IBAMA. 

Art 2° - 0 IBAMA se manifestara quando tratar-se de importagao de especimes 
vivos ou ovos fecundos procedentes da natureza, expedindo licenga de 
importagao, conforme estabelece a Convengao lnternacional sobre Comercio 
das Especies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extingao - CITES, 
para essa origem, ouvido o Ministerio da Agricultura, Pecuaria e 
Abastecimento-MAP A. 

Art 3° - 0 IBAMA se manifestara ainda quanto a criagao em cativeiro, por 
demanda, caso hajam indlcios ou riscos de danos que possam ser causados 
as especies silvestres ou ao ambiente. 

Art. 4° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicagao no Diario 
Oficial da Uniao. 
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