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Resumo 

 

Objetivou-se com este trabalho avaliar economicamente sistemas de produção de ovinos de 

corte em pastagens tropicais. Os tratamentos constituíram de quatro cultivares, Panicum 

maximum: Aruana e Massai, e Brachiaria brizantha: Marandu e Piatã. Os pastos foram 

manejados sob lotação intermitente. Foram utilizados ovinos machos do genótipo Santa Inês, 

com acesso a água e sal mineral ad libitum. A análise econômica foi realizada pela 

comparação entre a receita obtida na atividade produtiva e os custos em módulos de 10 

hectares. O maior valor investido foi no sistema com capim-piatã (R$ 52.494,80), justificado 

pela maior dificuldade de implantação. Em ambas as épocas os maiores custos foram nas cvs. 

Marandu e Massai, devido a maior taxa de lotação. A maior receita bruta anual foi no sistema 

com capim-marandu (R$ 20.285,45) e a menor com Piatã (R$ 13.481,50). A margem bruta e 

lucro operacional anual acompanharam o mesmo comportamento da receita bruta dos 

sistemas. O lucro total obtido foi resultado da taxa interna de retorno e que ficou próxima aos 

6% fixado, exceto no sistema com capim-piatã que essa taxa foi ainda menor. Sistemas de 

produção de ovinos de corte em pastos de capim-marandu e capim-massai são viáveis e com 

taxas de remuneração atrativas.  

 

Palavras–chave: Brachiaria brizantha. Custos. Lucro. Panicum maximum. Receitas.  

 

1. Introdução 

 

A maior parte da exploração ovina na região Nordeste é conduzida em sistemas extensivos, 

sem adoção de práticas adequadas de manejo alimentar e sanitário, aspectos que têm 

contribuído para a estagnação desses rebanhos ao longo dos anos, a despeito da rusticidade e 

da adaptabilidade dessas espécies à região (EMERENCIANO NETO et al., 2011b). 

Um dos maiores desafios na ovinocultura nordestina é a sazonalidade da produção forrageira. 

Uma alternativa viável para o desenvolvimento da produção de ovinos no Rio Grande do 

Norte é a utilização de sistemas de produção em pastagens cultivadas, o que implicará no 

aumento da capacidade produtiva das propriedades e incremento substancial na rentabilidade 

das atividades agropecuárias o que favorecerá a permanência e a melhoria na qualidade de 

vida do homem do campo. 

A engorda de cordeiros em confinamento é uma tecnologia bastante utilizada no Brasil, 

possibilita aumentar a oferta de carne no período de entressafra, porém deve-se ter atenção ao 

preço da ração, ao valor que o animal será vendido e ao tempo de engorda, para que o 

confinamento seja lucrativo. A terminação em pastagem cultivada é uma alternativa de 

produção para os cordeiros alcançarem os padrões de abate. Para que esse sistema de engorda 

tenha sucesso é necessário áreas de pastos bem formadas, com espécies adequadas para 

garantir elevada produção de forragem e capazes de responder à técnicas de manejo como 

adubação e irrigação (ALBUQUERQUE & OLIVEIRA, 2015). 
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O conhecimento dos custos de produção e o estudo da viabilidade econômica são 

fundamentais para as atividades pecuárias. Aliada às vastas áreas de pastagens, novas 

estratégias de produção de ovinos em pasto vem sendo testadas e aprimoradas (STIVARI, et 

al. 2013). Com isso objetivou-se com este trabalho obter índices econômicos da produção de 

carne de ovinos Santa Inês em pastos de forrageiras tropicais cultivadas em duas épocas do 

ano. 

 

2. Referencial Teórico 

A criação comercial de ovinos e caprinos é praticada em todos os continentes, no entanto, essa 

atividade apresenta expressão econômica em poucos países, na maioria dos casos é 

desenvolvida de forma extensiva com baixos níveis de tecnologia. No Nordeste brasileiro têm 

grande importância no suprimento alimentar e na geração de renda, porém o baixo potencial 

genético dos rebanhos, associado à escassez de pastos na estação seca, às práticas de manejo 

inadequadas, às precárias condições sanitárias, às graves limitações zootécnicas e de 

assistência técnica, além das imperfeições de mercado, concorre para os baixos índices de 

produtividade e de rentabilidade (VIDAL et al., 2006). 

Modificações neste cenário requerem políticas públicas voltadas à oferta de linhas de 

financiamentos a juros baixos, com finalidade de reestruturar as instalações e proporcionar a 

aquisição de máquinas e equipamentos que visem aumentar a capacidade produtiva das 

propriedades de base familiar  do semiárido Nordestino. Essas políticas podem promover 

incremento substancial na rentabilidade da atividade, com consequências na maior 

permanência e melhor qualidade de vida do homem do campo (EMERENCIANO NETO et 

al., 2011a). 

Uma alternativa viável para o desenvolvimento da produção de ovinos no Nordeste do Brasil 

são sistemas de produção em pastagens cultivadas, o que implicará no aumento da capacidade 

produtiva das propriedades e na rentabilidade das atividades pecuárias. A Brachiaria 

brizantha cv. Marandu é um aas espécies forrageiras mais usadas nas áreas de pastagens 

cultivadas no Brasil, estima-se que 50% das áreas de pastagens cultivadas estejam ocupadas 

com essa gramínea na região Centro Oeste (MACEDO, 2005). A Brachiaria brizantha cv. 

Piatã é a alternativa para cultivo de pastagens, com crescimento ereto e cespitoso e com altura 

entre 85 e 110 cm (ALMEIDA et al., 2009). O Panicum maximum cv. Aruana tem sido uma 

boa alternativa a exploração ovina em pastagens, com excelente aceitabilidade pelos animais 

(BIACHINI et al., 1999). Outra opção para o cultivo de pasto é a Panicum maximum cv. 
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Massai, que apresenta boa tolerância à acidez, a reduzida fertilidade dos solos e a outros 

estresses ambientais (VALENTIM et al., 2001). 

O consumo de carne ovina é fortemente influenciado pelo hábito alimentar e poder aquisitivo 

do consumidor, em geral, o baixo consumo de carne ovina no Brasil está relacionado à baixa 

qualidade do produto colocado à venda, onde encontra-se comumente no mercado carcaças de 

baixa qualidade provenientes de animais velhos (PAIM et al., 2011). Além disso, o consumo 

de carne ovina atualmente é eventual, e regionalizado, concentrado na região Nordeste. Para 

aumentar o consumo é necessário evoluir em duas frentes principais: eficácia operacional, 

reduzindo custos de produção nos elos pecuário, industrial e de distribuição, com aumento das 

escalas; e melhorias de qualidade do produto, padronização, maior aderência às especificações 

do comprador, maior adequação do produto ao uso (BARRETO NETO, 2010). 

Na cadeia agroindustrial a atividade produtiva primária é o segmento mais vulnerável, dada às 

limitações tecnológicas e gerenciais. Onde o produtor não consegue controlar o preço do 

produto que vende, cabendo a ele administrar as variáveis que estão sob o seu controle como 

estratégia para tornar seu produto competitivo (RAINERI et al., 2015). No agronegócio os 

sistemas de custos têm grande relevância dentro do processo gerencial, principalmente no que 

se refere ao controle das operações e à tomada de decisão. Os sistemas de custos são 

instrumentos gerenciais que dependem de fatores específicos da empresa e ramo de atividade 

que a empresas atua (CALLADO e CALLADO, 2011).  

Os custos de produção podem ser utilizados para gerar indicadores econômicos em 

propriedades agrícolas, a partir destes o desempenho econômico pode ser mensurado. A 

identificação dos custos de produção oferece a possibilidade de análise da rentabilidade, 

ferramenta indispensável para verificar a eficiência de uma atividade produtiva. Além dos 

custos, é necessário se obter às receitas provenientes da atividade para verificar a 

rentabilidade de um sistema produtivo. Essa medida é a margem líquida, que possibilita 

verificar se a empresa agrícola remunera todos os custos implícitos na produção, obtida pela 

diferença entre a receita bruta total e os custos totais, incluindo os custos de oportunidade 

(VIANA e SILVEIRA, 2008). 

A análise dos custos e formulação de indicadores de econômicos da produção ovina necessita 

da coleta regular de todas as despesas contraídas, das receitas produzidas na atividade e da 

quantificação dos produtos consumidos nas propriedades rurais durante o período a ser 

analisado (VIANA e SILVEIRA, 2008). Porém segundo Emerenciano Neto et al. (2011a) os 

produtores de ovinos de base familiar não dão a devida importância na escrituração 
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zootécnica e por esta razão 62,5% das propriedades não fazem uso de da mesma, esta 

condição impossibilita a avaliação dos desempenhos zootécnico e econômico dos animais. 

Segundo França et al. (2011), a viabilidade da produção de ovinos e caprinos em regime de 

agricultura familiar, está condicionada a ausência de encargos sociais sobre a utilização de 

mão de obra familiar e de impostos e custos de comercialização da produção vendida, aliado 

ao baixo custo da alimentação animal e da terra nua. 

 

3. Material e Métodos 

 

O experimento foi realizado na área experimental do Grupo de Estudos em Forragicultura 

(GEFOR), situado na Escola Agrícola de Jundiaí – Campus de Macaíba da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, em Macaíba, RN. A área experimental apresenta 

como coordenadas geográficas, latitude 5° 89’25” sul e longitude 35°36’37” oeste, com 

altitude média de 50 m acima do nível do mar.  

O clima da região, de acordo com a classificação climática de Thornthwaite (1948), é sub-

úmido seco, com excedente hídrico de maio a agosto. A precipitação média anual é de 1048 

mm e evapotranspiração potencial média acumulada anual de 1472 mm. O período de 

avaliação foi de janeiro a agosto de 2011 para estação chuvosa, e de setembro a dezembro de 

2011 para época seca (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Distribuição das chuvas na área experimental ao longo do ano de 2011 

 

Os tratamentos constituíram de quatro sistemas de produção de ovinos em pastagens 

cultivadas, sendo duas cultivares de Panicum maximum: Aruana e Massai; e duas de 

Brachiaria brizantha: Marandu e Piatã. Os pastos foram manejados sob lotação intermitente 

com altura de 50 cm no pré-pastejo e 25 cm no pós-pastejo.  

Foram utilizados ovinos machos inteiros (testes), além de fêmeas em anestro para ajuste de 

lotação, ambos do genótipo Santa Inês, mantidos no pasto durante o dia (das 8 às 17 horas) e 
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abrigados em galpão com baias coletivas durante a noite, com acesso a água e sal mineral à 

vontade. O controle da verminose foi realizado por monitoramento semanal da contagem de 

ovos por grama de fezes (OPG) e sempre que esta chegava a 500, era realizada aplicação de 

anti-helmíntico oral. Os animais foram vacinados contra clostridiose. O desempenho dos 

animais e as condições estruturais do pasto estão descritas na tabela 1. 

 

Tabela 1. Condições estruturais do pasto e desempenho de ovinos em pastagens 

cultivadas durante os períodos chuvoso (a) e o seco (b) 

Variáveis Marandu Piatã Aruana Massai 

---------------------------------- Período chuvoso (a) ---------------------------------- 

Massa de forragem (kg/ha de MS) 6547,90 4681,50 5528,50 8936,10 

Relação folha:colmo 1,05 0,93 0,63 2,15 

Relação verde:morto 1,75 3,12 3,28 1,13 

Peso final (kg) 29,30 27,80 31,50 28,90 

Ganho médio diário (g/dia) 53,60 40,20 70,50 49,20 

Taxa de lotação (UA de 30 kg /ha) 24,70 15,00 17,80 26,60 

-------------------------------------- Período seco (b) -------------------------------------- 

Massa de forragem (kg/ha de MS) 4136,80 3508,05 2390,40 5138,15 

Relação folha:colmo 0,43 0,47 0,04 1,69 

Relação verde:morto 0,32 0,49 0,56 0,38 

Peso final (kg) 34,70 31,90 29,50 34,00 

Ganho médio diário (g/dia) 133,70 142,00 82,10 122,40 

Taxa de lotação (UA de 30kg/ha) 8,80 8,10 8,90 8,80 

 

A análise econômica foi realizada pela comparação entre a receita obtida na atividade 

produtiva e os custos, conforme metodologia recomendada por Vidal e Silveira (2008) para 

sistemas de produção de ovinos. Todos os preços utilizados nos cálculos foram os praticados 

no ano de 2012, obtidos por consulta à lista de preços pagos pelo produtor na região da grande 

Natal-RN. Os preços de venda foram estabelecidos com base naqueles praticados na região, 

sendo pago R$ 10,00 pelo quilo da carcaça. 

Os custos operacionais variáveis (COV) foram referentes aos insumos incorporados 

totalmente ao produto no ciclo de produção, não podendo ser aproveitados para outro ciclo. 

Como: 
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 Custos para manutenção das pastagens como fertilizantes e inseticidas; 

 Custo com aquisição sal mineral e concentrado, sendo este apenas no período seco; 

 Custo com medicamentos, anti-helmíntico, vacina contra clostridiose; 

 Custo com mão de obra para manejo e arraçoamento dos animais. 

Os custos operacionais fixos (COF) foram correspondentes aos recursos que não são 

assimilados pelo produto no curto prazo. Assim, considerou-se apenas a parcela de sua vida 

útil por meio de depreciação. No cálculo da depreciação utilizou-se uma vida útil de 10 anos 

para as pastagens e 20 anos para as instalações, sendo estas em pré-moldados de concreto. O 

fracionamento da depreciação foi em função do tempo de uso em cada período, sendo 2/3 

para o período chuvoso e 1/3 para o período seco. O custo com energia foi contabilizado 

como fixo por ser utilizada apenas na iluminação noturna do galpão, ou seja sem variação em 

função da produção. 

Os custos operacionais totais (COT) foram calculados somando os custos operacionais 

variáveis (COV) e os custos operacionais fixos (COF). O custo de oportunidade (CO) foi 

calculado aplicando uma taxa de juros de 6% ao ano sobre o valor investido (VIANA e 

SILVEIRA, 2008). 

A renda bruta (RB) foi quantificada pela soma das receitas geradas pelo sistema com a venda 

de carcaças, para isto utilizou-se o ganho de peso obtido durante o experimento, sendo assim 

desnecessário contabilizar o custo com a compra e a receita com a venda dos animais. A 

margem bruta (MB) foi calculada pela dedução dos custos variáveis sobre a receita.  

O lucro operacional (Lop) foi obtido pela diferença entre a RB e o COT. O Lucro total foi o 

resultado do Lop deduzido do custo de oportunidade do capital investido (REIS, 2002). A 

taxa interna de retorno (TIR) foi obtida pela razão entre o Lop e o valor investido. Os custos 

de produção do quilo de carcaça foram calculados de duas formas: um foi rateando o COT 

pela quantidade de carne produzida, enquanto que o outro foi em função do CT. O payback 

foi determinado pelo tempo necessário para recuperar o capital investido baseando-se no Lop. 

 

4. Resultados e Discussão 

 

O maior valor investido foi no sistema da cultivar Piatã (Tabela 2), justificado pela maior 

dificuldade de implantação desta pastagem, uma vez que foi necessário realizar a semeadura 

duas vezes para alcançar adequado estabelecimento. O menor custo das sementes da cultivar 

Marandu resultou em menor capital investido nesse sistema.  
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O item de maior participação nos investimentos foi a subdivisão das áreas de pasto (de 57,15 

a 61,38% do valor total investido), estes foram realizados com telas para caprinos e ovinos 

cujo valor é mais alto que a cerca com fios de arame farpado, porém a tela tem maior 

durabilidade e requer menor investimento em mão de obra. Vidal et al. (2006) destacaram que 

o uso de cerca elétrica apresenta maior custo de manutenção visto que há necessidade de 

retirada de plantas do pé da cerca visando evitar perda de corrente elétrica. Já segundo 

Pompeu et al. (2011) o uso de cerca elétrica é mais viável economicamente que a cerca de tela 

em qualquer tamanho de área, mas ao analisar os resultados destes trabalho observamos que o 

menor custo com a mão de obra no sistema com cerca de tela compensa o maior valor 

investido com sete anos de utilização, onde a partir desse tempo é mais interessante que a 

cerca elétrica. Como os sistemas são projetados para 10 anos, o uso de cercas de tela torna-se 

mais adequado. 

 

Tabela 2. Investimento inicial na produção de ovinos de corte em pastagens cultivadas 

para módulos de 10 hectares 

Investimentos (R$) Aruana Piatã Marandu Massai 

Sementes 5.250,00 2.800,00 3.983,33 7.258,33 

Adubação de fundação 6.344,80 6.344,80 6.344,80 6.344,80 

Preparo de solo 4.800,00 9.600,00 4.800,00 4.800,00 

Cerca de tela 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 

Instalações e equipamentos 4.750,00 4.750,00 4.750,00 4.750,00 

Total 51.144,80 53.494,80 49.878,13 53.153,13 

 

Os maiores custos operacionais variáveis (COV) foram observados no período das chuvas 

(COVa) para todas as cultivares exceto a Piatã. Em ambas as épocas os maiores custos foram 

nas cvs. Marandu e Massai, explicados pela maior taxa de lotação destas pastagens, sendo 

assim necessário um maior desembolso com ração, sal mineral e medicamentos para manter 

um rebanho maior que nas demais cultivares.  

No período chuvoso o item de maior impacto financeiro no COVa foi a mão de obra, que 

variou de 36 a 45% do COVa (Tabela 3), seguido pelos gastos com a manutenção das 

pastagens (fertilizantes, controle de pragas e plantas indesejáveis). Enquanto que no período 

seco o maior impacto no COVb foi com ração, que variou de 48 até 55% do COVb, a baixa 

qualidade da forragem neste período requer o uso de suplementação para os animais. Este 
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percentual ainda é menor que os 64% descritos por Vieira et al. (2012), para COV de borregos 

Morada Nova em confinamento, nesse tipo de sistema de criação é comum utilizar elevados 

níveis de oferta de concentrado visando maior desempenho e menor tempo para o abate, 

porém eleva os custos operacionais. 

 

Tabela 3. Custos anuais operacionais da produção de ovinos de corte em pastagens 

cultivadas durante os períodos chuvoso (a) e o seco (b) em módulos de 10 hectares 

Custos (R$) Aruana Piatã Marandu Massai 

Operacional variável (COVa) 4.417,50 4.172,00 5.021,20 5.190,10 

Manutenção das pastagens 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

Sal mineral 1.023,50 862,00 1.420,20 1.532,10 

Medicamentos 534,00 450,00 741,00 798,00 

Mão de obra permanente 1.860,00 1.860,00 1.860,00 1.860,00 

Operacional variável (b) 4.272,05 4.463,27 5.608,16 5.770,90 

Manutenção das pastagens 500,00 500,00 500,00 500,00 

Sal mineral 511,75 431,00 710,10 766,05 

Ração 2.063,30 2.377,27 3.097,56 3.175,85 

Medicamentos 267,00 225,00 370,50 399,00 

Mão de obra permanente 930,00 930,00 930,00 930,00 

Operacional fixo (a) 1.874,25 1.999,46 1.806,77 1.981,26 

Depreciação 1.799,25 1.924,46 1.731,77 1.906,26 

Energia elétrica 75,00 75,00 75,00 75,00 

Operacional fixo (b) 937,13 999,73 903,38 990,63 

Depreciação 899,63 962,23 865,88 953,13 

Energia elétrica 37,50 37,50 37,50 37,50 

Operacional Total (COT) 11.500,93 11.634,46 13.339,51 13.932,89 

COT (a) 6.291,75 6.171,46 6.827,97 7.171,36 

COT (b) 5.209,18 5.463,00 6.511,54 6.761,53 

Custo de oportunidade 3.068,69 3.209,69 2.992,69 3.189,19 

Custo Total (CT) 14.566,55 14.840,94 16.329,20 17.118,89 

CT (a) 8.335,50 8.309,12 8.821,10 9.295,36 

CT (b) 6.231,05 6.531,82 7.508,11 7.823,53 

Custo do kg de carcaça (a) 5,56 10,24 5,69 6,08 
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Custo do kg de carcaça (b) 13,98 7,33 7,85 8,51 

 

 

Houve pequena variação no custo operacional fixo (COF) em ambos os períodos, com maior 

valor para a cv. Piatã e menor no sistema com Marandu (Tabela 3), sendo isso reflexo do 

investimento. O custo com energia foi contabilizado como fixo por ser utilizada apenas na 

iluminação noturna do galpão. Segundo Souza et al. (2014), uma alternativa possível para 

reduzir os custos fixos e melhorar a eficiência econômica do sistema produtivo é o aumento 

na escala de produção, e consequente diluição dos custos. 

O custo operacional total foi maior no período chuvoso para todos os sistemas. Sendo em 

ambos os períodos os maiores custos nos sistemas com pastagem de Massai e Marandu, 

respectivamente. Isto é resultado da maior participação COV em todos os sistemas e reflexo 

do seu contraste entre as cultivares utilizadas. O percentual máximo do custo operacional fixo 

no período chuvoso (COFa) foi de 32% enquanto que no seco este não passou dos 18%. Este 

resultado desfavorece os resultados da época chuvosa, uma vez que o valor gasto no COF não 

influência diretamente o nível de produção. Barros et al. (2009a), observaram que os 

componentes do custo operacional total que mais influenciam o custo de produção na 

terminação de cordeiros com e sem desmame terminados em pasto, em ordem decrescente, 

foram mão de obra e alimentação dos animais, fatores de grande impacto neste trabalho. A 

busca por melhores resultados não devem ser unicamente voltadas para minimizar os custos, 

pois isto não garante necessariamente a maximização do lucro (VIDAL et al., 2006). 

O custo de oportunidade (CO) do capital investido acompanhou o comportamento dos 

investimentos (Tabela 2), uma vez que foi utilizada uma mesma taxa de remuneração do 

capital (6% ao ano). O custo total foi maior para o sistema com pastos de capim-massai em 

ambos os períodos, sendo resultado da maior quantidade de animais nesta pastagem e seu 

efeito sob os outros custos. 

O custo de produção do quilo de carcaça foi maior no período seco, exceto no sistema com 

capim-piatã que teve baixa produção de forragem em função do estabelecimento tardio 

quando comparado as demais cultivares. Já no período seco, o maior custo foi observado no 

sistema com capim-aruana, resultado de sua maior susceptibilidade a restrição de água, que 

resultou em baixa massa de forragem, menor taxa de lotação e degradação do pasto ao fim do 

período. Nos demais sistemas os custos de produção na seca foram próximo aos R$ 7,00 

descritos por Andrade et al. (2014) em região próxima e no mesmo ano, porém com ovinos 
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Morada Nova em confinamento. Isso demostra que, desde que haja massa de forragem 

remanescente no período seco, a suplementação de cordeiros em pasto pode ser uma 

alternativa a produção em confinamento, sendo para esta necessário maior investimento com 

instalações e maior demanda de mão de obra.  

O custo de produção da carcaça pode ser um importante parâmetro na avaliação da eficiência 

econômica do sistema, uma vez que não é considerado a valorização do preço entre compra e 

venda do animal, nem os pesos inicial e final dos animais (ZARPELON et al., 2015). 

A receita bruta obtida foi com a venda de carcaças (Tabela 4), sendo a maior receita anual no 

sistema com capim-marandu (R$ 20.285,45) e a menor com Piatã (R$ 13.481,50). Os animais 

mantidos nos pastos de capim-marandu obtiveram maior ganho médio diário aliado a uma alta 

taxa de lotação, 53,6 g/dia e 24,7 UA/ha no período chuvoso e 133,7 g/dia e 8,8 UA/ha no 

período seco (Tabela 1), refletindo assim em maior produção por área. A renda bruta durante 

o período chuvoso foi superior ao seco, exceto no sistema com capim-piatã. Apesar do maior 

ganho de peso ter sido observado no período seco a menor taxa de lotação e o custo com 

ração não foram capaz de compensar a receita no período chuvoso, porém dada a grande 

diferença entre os ganhos de pesos no dois períodos o fornecimento de concentrado no 

período chuvoso poderia potencializar a receita bruta e compensar esse custo com ração, uma 

vez que os animais mostraram potencial genético para expressar maiores desempenhos com o 

uso de concentrado. 

 

Tabela 4. Receitas (R$) anuais e indicadores econômicos da produção de ovinos de corte 

em pastagens cultivadas durante os períodos chuvoso (a) e seco (b) em módulos de 10 

hectares 

Variáveis Aruana Piatã Marandu Massai 

Receita Bruta 15.033,22 13.481,50 20.285,45 19.731,04 

Venda de carcaça (a) 11.306,70 6.028,20 11.990,70 11.786,40 

Venda de carcaça (b) 3.726,52 7.453,30 8.294,75 7.944,64 

Margem bruta 6.343,67 4.846,23 9.656,09 8.770,04 

Margem bruta (a) 6.889,20 1.856,20 6.969,50 6.596,30 

Margem bruta (b) (-)545,53 2.990,03 2.686,59 2.173,74 

Lucro operacional (LOp) 3.532,28 1.847,04 6.945,94 5.798,15 

LOp (a) 5.014,95 (-)143,26 5.162,73 4.615,04 

LOp (b) (-)1.482,66 1.990,30 1.783,21 1.183,11 
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Lucro total 466,66 (-)1.359,44 3.956,24 2.612,15 

TIR (% a.a.) 6,91 3,45 13,93 10,91 

Payback simples (ano) 14,48 28,96 7,18 9,17 

RCI, retorno anual do capital investido. 

 

As margens brutas (MB) anuais acompanharam o mesmo comportamento da receita bruta dos 

sistemas. No período seco a MB do sistema com capim-aruana foi negativa, ou seja, a renda 

obtida pela produção de carne neste período não foi suficiente para cobrir os custos 

operacionais variáveis (Tabela 3). O maior lucro operacional (LOp) foi obtido no sistema com 

capim-marandu (R$ 6.945,94). As receitas obtidas nos sistemas com capim-piatã no período 

chuvoso e com o capim-aruana no seco não foram suficientes para cobrir os custos 

operacionais totais, gerando um lucro operacional negativo. Neste cenário o fluxo de caixa é 

positivo, porém ocorre uma descapitalização do produtor com sucateamento das instalações 

e/ou outros itens de investimento, tornando-se sem condições de continuar na atividade 

(BARROS et al. 2009a). 

O baixo lucro total obtido, em ambos os sistemas, vem evidenciar que a taxa interna de 

retorno (TIR) foi próxima ao percentual utilizado para remuneração do capital investido (6%), 

exceto no sistema com capim-piatã que essa taxa foi menor. Resultado superior ao descrito 

por Barros et al. (2009b), que teve TIR menor que 6% para produção de carne ovina em 

sistema completo em pastos de azevém sobressemeado em pastos de Tifton 85. Em estudo 

realizado por Viana e Silveira (2009) em nove propriedades no Rio Grande do Sul, ao 

computar os custos de oportunidade, a RB sobrepôs o custo total, assim, os autores afirmam 

que dificilmente a exploração ovina é capaz de remunerar os custos de oportunidade. 

A TIR é um indicador econômico importante a ser observado, principalmente ao ingressar em 

uma atividade nova, já que é comum em atividades agropecuárias o lucro operacional ser 

negativo, principalmente se esta requerer um alto valor de investimento. A escala de produção 

e o tamanho da unidade de produção também são fatores relevantes aos indicadores 

econômicos, pois segundo Vidal et al. (2006), à medida que se aumenta a área explorada, 

eleva-se a estabilidade do sistema e o retorno econômico, no entanto para que o produtor 

tenha retorno econômico no sistema testado, há necessidade de utilização de animais de ótimo 

potencial genético e com elevado ganho de peso, além da minimização dos custos por meio da 

otimização dos fatores de produção.  
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O payback nos sistemas com capim-marandu e capim-massai foram considerados 

satisfatórios, uma vez que foram inferior a 10 anos e este é considerado um tempo aceitável 

para se obter o retorno de todo o capital investido. Segundo Viana e Silveira (2009), o custo 

de oportunidade da terra foi o responsável pela elevação do custo total, o que levou ao saldo 

negativo do indicador. Assim, as propriedades têm capacidade de sustentar-se a médio e longo 

prazo, porém não remuneram os custos de oportunidade dos principais fatores de produção. 

 

5. Conclusões 

 

Sistemas de produção de ovinos de corte em módulos de 10 ha com pastos de capim-marandu 

e capim-massai são viáveis economicamente independente da época do ano e têm atrativas 

taxas de remuneração. 

O investimento em cercas pode ser um fator limitante a implantação do sistema em áreas 

ainda não exploradas, assim o produtor deve buscar alternativas locais menos onerosas para o 

isolamento das áreas de pastagens.  

O maior custo de produção do quilo de carne ovina no período seco pode ser compensado 

pela redução na oferta deste produto no período de entressafra, assim esse produto deve ser 

vendido a um preço maior que no período chuvoso.  

Nos sistemas com capim-marandu e capim-massai a receita no período chuvoso foi apenas 

60% da receita anual, assim podemos sugerir nestas condições o fornecimento de concentrado 

para os animais nesse período pode potencializar as receitas sem reduzir a margem bruta, 

desde que os animais tenham potencial genético para maior desempenho. Apenas no sistema 

em pastos de capim-piatã o capital investido têm remuneração inferior a caderneta de 

poupança. 

 

6. Agradecimentos 

 

Ao CNPq e a CAPES pelo auxílio financeiro para o desenvolvimento do experimento e pelas 

bolsas de estudo, e ao Grupo de Estudos em Forragicultura –GEFOR (UFRN) pelo auxílio na 

execução deste trabalho. 

 

7. Referências 

 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


Avaliação econômica da produção de carne ovina em pastagens cultivadas 

Emerenciano Neto, J.V.; Difante, G. dos S.; Fernandes, L.S.; Costa, M.G.; Araújo, C.G.F. de; Luna, A.A. 

 

Custos e @gronegócio on line - v. 13, Edição Especial – Abril - 2017.                          ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

317 

ALBUQUERQUE, F.H.M.A.R; OLIVEIRA, L.S. Produção de Ovinos de Corte: Terminação 

de Cordeiros no Semiárido. Brasília: EMBRAPA, 2015. 58p. 

ALMEIDA, R.G.; DA COSTA, J.A.A.; KICHEL, A.N.; ZIMMER, A.H. Taxas e Métodos de 

Semeadura para Brachiaria brizantha cv. BRS Piatã em Safrinha. Campo Grande-MS, 

Embrapa gado de Corte, 2009. 12p. (Comunicado Técnico, 113). 

ANDRADE, I.R.A. CÂNDIDO, M.J.D.; POMPEU, R.C.F.F.; GUIMARÃES, V.P.; SILVA, 

L.V.; EVANGELISTA, M.E.S. Desempenho produtivo e econômico do confinamento de 

ovinos utilizando diferentes fontes proteicas na ração concentrada. Revista Brasileira de 

Saúde e Produção Animal, Salvador, v.15, n.3, p.717-730 jul./set., 2014. 

BARRETO NETO, A.D. Posicionamento estratégico do setor de carnes de caprinos e ovinos 

no mercado de carnes brasileiro. Tecnologia & Ciência Agropecuária, João Pessoa, v.4, p.81-

85, dez. ,2010. 

BARROS, C.S. MONTEIRO, A.L.G.; POLI, C.H.E.C.; DITTRICH, J.R.; CANZIANI, J.R.F.; 

FERNANDES, M.A.M. Rentabilidade da produção de ovinos de corte em pastagem e em 

confinamento. Revista Brasileira de Zootecnia, Viçosa, v.38, n.11, p.2270-2279, nov., 2009a.  

BARROS, C.S.; MONTEIRO, A.L.G.; POLI, C.H.E.C.; FERNANDES, M.A.M.; 

ALMEIDA, R.; FERNANDES, S.R. Resultado econômico da produção de ovinos para carne 

em pasto. Acta Scientiarum. Animal Sciences, Maringá, v. 31, n. 1, p.77-85, jan./mar., 2009b. 

BIACHINI, D.; CARRIEL, J.M.; LEINZ, F.F.; RODRIGUES, C.F.C. Viabilidade de doze 

capins tropicais para criação de ovinos. Boletim de Indústria Animal, Nova Odessa, v.56, 

p.163-177, jul./dez.,1999. 

CALLADO, A.A.C.; CALLADO, A.L.C. Relações entre o grau de sofisticação do Sistema de 

Custos e as Práticas de Gestão de Custos em empresas agroindustriais. Contabilidade, Gestão 

e Governança, Brasília, v.14, n.1, p.16-25, jan./abr., 2011. 

EMERENCIANO NETO, J.V.; PEREIRA, G.P.; MEDEIROS, H.R.; GRACINDO, A.P.A.C.; 

DIFANTE, G.S. Caracterização e avaliação econômica de sistemas de produção de 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


Avaliação econômica da produção de carne ovina em pastagens cultivadas 

Emerenciano Neto, J.V.; Difante, G. dos S.; Fernandes, L.S.; Costa, M.G.; Araújo, C.G.F. de; Luna, A.A. 

 

Custos e @gronegócio on line - v. 13, Edição Especial – Abril - 2017.                          ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

318 

agricultura familiar no Semiárido. Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável, Viçosa, 

v.1, n.1, p.21-28, jul, 2011a. 

EMERENCIANO NETO, J.V.; BEZERRA, M.G.S.; FRANÇA, A.F.; ASSIS, L.C.S.L.C.; 

DIFANTE, G.S. A agricultura familiar na cadeia produtiva de carne ovina e caprina no semi-

árido. Revista Brasileira de Agropecuária Sustentável, Viçosa, v.1, n.2, p.10-16, dez., 2011b. 

FRANÇA, F.M.C.; HOLANDA JÚNIOR, E.V.; SOUSA NETO, J.M. Análise da viabilidade 

financeira e econômica do modelo de exploração de ovinos e caprinos no Ceará por meio do 

sistema agrossilvipastoril. Revista Econômica do Nordeste, Fortaleza, v.42, n.2, p.287-308, 

abr./jun., 2011. 

MACEDO, M.C.M. Pastagens no ecossistema cerrados: evolução das pesquisas para o 

desenvolvimento sustentável. In: Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia, 42., 

2005, Goiânia. A produção animal e o foco no agronegócio: Anais... Goiânia: SBZ, 2005. 

p.56‑84. 

PAIM, T.P.; CARDOSO, M.T.M.; BORGES, B.O.; GOMES, E.F.; LOUVANDINI, H.; 

MCMANUS, C. Estudo econômico da produção de cordeiros cruzados confinados abatidos 

em diferentes pesos. Ciência Animal Brasileira, Goiânia, v.12, n.1, p.48-57, jan./mar. 2011. 

POMPEU, R.C.F.F.; VIDAL, M.F.; NEIVA, J.N.M.; CÂNDIDO, M.J.D.; ROGÉRIO, 

M.C.P.; SILVA, R.G. Viabilidade econômica da terminação de ovinos em capim-tanzânia 

com quatro níveis de suplementação concentrada. Ciência Animal Brasileira, Goiânia, v.12, 

n.3, p. 456-470, jul./set. 2011. 

RAINERI, C.; ROJAS, O.A.O.; GAMEIRO, A.H. Custos de produção na agropecuária: da 

Teoria Econômica à aplicação no campo. Empreendedorismo, Gestão e Negócios, 

Pirassununga, v.4, n.4, p.194-211, mar. 2015.  

REIS, R.P. Fundamentos de economia aplicada. Lavras: UFLA/FAEPE, 2002. 

SOUZA, M.R.; VARGAS JÚNIOR, F.M.; SOUZA, L.C.F.; TALAMINI, E.; CAMILO, F.R. 

Análise econômica do confinamento de cordeiros alimentados com feno de capim piatã e soja 

in natura ou desativada. Custos e @gronegócio on line, Recife, v.10, n.1, p.131-151, 

jan./mar., 2014.  

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


Avaliação econômica da produção de carne ovina em pastagens cultivadas 

Emerenciano Neto, J.V.; Difante, G. dos S.; Fernandes, L.S.; Costa, M.G.; Araújo, C.G.F. de; Luna, A.A. 

 

Custos e @gronegócio on line - v. 13, Edição Especial – Abril - 2017.                          ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

319 

STIVARI, T.S.S.; MONTEIRO, A.L.G.; GAMEIRO, A.H.; CHEN, R.F.F.; SILVA, C.J.A.; 

DE PAULA, E.F.E.; KULIK, C.H.; PRADO, O.R. Viabilidade econômico-financeira de 

sistemas de produção de cordeiros não desmamados em pastagem com suplementação em 

cocho ou pasto privativo. Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, Salvador, v.14, 

n.3, p.396-405, jul./set., 2013. 

VALENTIM, J.F.; CARNEIRO, J.C.; MOREIRA, P. JANK, L.; SALES, M.F.L. Capim 

massai (Panicum maximum Jacq): nova forrageira para a diversificação das pastagens do 

Acre. Rio Branco: Embrapa Acre, 2001. 16p. (Circular Técnica, 41). 

VIANA, J.G.A.; SILVEIRA, V.C.P. Custos de produção e indicadores de desempenho: 

Metodologia aplicada a sistemas de produção de ovinos. Custos e @gronegócio on line, 

Recife, v.4, n.3, p.2-27, set./dez., 2008. 

VIANA, J.G.A.; SILVEIRA, V.C.P. Análise econômica da ovinocultura: estudo de caso na 

Metade Sul do Rio Grande do Sul, Brasil. Ciência Rural, Santa Maria, v.39, n.4, p.1187-1192, 

mar., 2009. 

VIDAL, M.F. SILVA, R.G.; NEIVA, J.N.M.; CÂNDIDO, M.J.D.; SILVA, D.S.; PEIXOTO, 

M.J.A. Análise econômica da produção de ovinos em lotação rotativa em pastagem de capim 

tanzânia (Panicum maximum (JAcq)). Revista de Economia e Sociologia Rural, Brasília, v.44, 

n.04, p.801-818, out./dez., 2006.  

VIEIRA, M.M.M.; CÂNDIDO, M.J.D.; BONFIM, M.A.D.; SEVERINO, L.S.; KHAN, A.S.; 

SILVA, R.G. Análise bioeconômica da substituição do farelo de soja pelo de mamona para 

ovinos em confinamento. Agropecuária Científica no Semi-Árido, Patos, v.8, n.4, p.07-15, 

out./dez., 2012. 

ZARPELON, T.G.; MIZUBUTI, I.Y.; RIBEIRO, E.L.A.; PEREIRA, E.S.; SILVA, L.D.F.; 

PRADO-CALIXTO, O.P.; TARSITANO, M.A.; FÁVERO, R.; PIRES, K.A.; BORGES, 

C.A.A. Desempenho, características de carcaça e avaliação econômica da substituição do 

milho grão inteiro por casca de soja peletizada na alimentação de cordeiros em confinamento. 

Semina: Ciências Agrárias, Londrina, v.36, n.2, p.1111-1122, mar./abr. 2015. 

 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/

