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Abstract 
 
This study aims to compare the costs of production inherent in SISCAL and SISCON of the 
sector of pigs farming in Federal Institute Goiano campus Urutaí. Methodology was used as a 
qualitative research through an exploratory study aimed at the reality of the environment 
under study. Data collection was done through the monitoring of a production cycle for both 
SISCAL and SISCON for the year 2010. The data of production costs were recorded in books 
and transported to a spreadsheet for further analysis and organization of information. The 
results showed significant differences in costs between the two production systems. The 
SISCAL had lower fixed and variable costs, but higher production cycle and less control of 
fattening animals. The SISCON had higher fixed and variable costs but lower production 
cycle and greater control in animal development. Thus, it appears that more important than 
the production system to choose is to understand what the goals of this production, because no 
system is totally superior to the other. 
 
Keywords: Costs, Breeding System, Pigs. 
 

1. Introdução 

 

Em razão da nova ordem econômica todas as organizações revestem-se da mesma 

complexidade, importância e dinâmica dos demais setores da economia (indústria, comércio e 

serviços), exigindo de sua administração uma nova visão de gerenciamento de seus negócios. 

A necessidade de analisar economicamente uma determinada atividade é 

extremamente importante, pois, por meio dela, o responsável passa a conhecer com detalhes e 
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a utilizar, de maneira inteligente e econômica, os fatores de produção (terra, trabalho e 

capital). A análise econômica é o processo pelo qual se passa a conhecer os resultados 

financeiros obtidos, de cada atividade de uma determinada organização, seja privada ou 

pública. Dessa forma, localiza os pontos de estrangulamento, para depois concentrar esforços 

gerenciais e tecnológicos, para obter sucesso na sua atividade. 

Para que uma organização passe a administrar o seu sistema de produção de forma 

eficiente, necessário se faz que se tenha conhecimento de quanto custa o seu produto, ou seja, 

saber qual o custo de produção das suas atividades.  

Entende-se por custo de produção a soma dos valores de todos os recursos (insumos) e 

operações (serviços) utilizados no processo produtivo de certa atividade. Para fins de análise 

econômica, custo de produção é a compensação que os detentores dos fatores de produção 

(terra, trabalho e capital), utilizados por uma organização para produzir determinado bem, 

devem receber para que eles continuem fornecendo esses fatores à mesma.   

Dentro deste contexto, a cadeia produtiva de suínos tem um papel relevante no 

desenvolvimento econômico e social de vários estados brasileiros, alguns de longa tradição e 

outros mais recentes na atividade. Entretanto, visto as novas exigências do mercado, os 

suinocultores têm sido pressionados a buscarem alternativas tecnológicas que reduzam os 

custos de produção, não demandem altos investimentos de recursos financeiros e possibilitem 

a obtenção de bons índices de produtividade. 

Em conseqüência disso, o Sistema de Criação ao Ar Livre (SISCAL) tem se mostrado 

economicamente viável, promotor de bem-estar e saúde animal, e ambientalmente positivo, 

pois não implica em acúmulo de dejetos e poluição porque propicia uma melhor reciclagem 

dos compostos excretados nas fezes e na urina. Além disso, possui custo de implantação 

muito menor. Porém, é notável a compactação do solo e a erosão laminar nas áreas próximas 

aos bebedouros (Stevenson, 1997, Oliveira, 1996; Costa et al., 1995,).  

De acordo com Edwards & Zanella (1996) esse sistema apresenta bom desempenho 

técnico, baixo custo de implantação e manutenção, facilidade de ampliação da produção em 

comparação aos sistemas confinados. 

Sendo assim, o presente trabalho tem como objetivo comparar os custos de produção 

inerentes ao Sistema de Criação ao Ar Livre e ao Sistema de Criação em Confinamento de 

Ciclo Completo do setor de suinocultura do Instituto Federal Goiano campus Urutaí. Além 

disso, objetiva-se também mostrar onde estão as maiores diferenças de custo entre os dois 

sistemas e porque ocorre essas diferenças de custeio. 
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2. Referencial Teórico 

 

O desenvolvimento da suinocultura se constitui em importante fator de crescimento 

econômico nacional, provocando efeitos multiplicadores de renda e emprego em todos os 

setores da cadeia produtiva, ao intensificar demanda de insumos agropecuários e a expansão 

da comercialização e industrialização da produção. Segundo Gonçalves & Palmeira (2006), 

estima-se que mais de 730 mil pessoas dependem diretamente da suinocultura, sendo essa 

atividade responsável pela renda de mais de 2,7 milhões de pessoas.  

No Brasil a criação de suínos se procede de acordo com as características das regiões e 

capital disponível do produtor. Segundo SÁ et al. (2008) não existe sistema de produção de 

uma determinada espécie animal, mas sim, a produção desta espécie nos mais diferentes 

sistemas. Dentro das diferentes regiões, os sistemas de exploração de suínos são definidos 

conforme o manejo adotado e podem ser classificados em 4 tipos: Sistema Extensivo ou a 

Solta; Sistema Semi-Extensivo; Sistema Intensivo de Suínos Criados Ao Ar Livre (SISCAL) 

e Sistema Intensivo de Suínos Confinados (SISCON).   

 

2.1. Sistema extensivo ou a solta  

 

Esse tipo de sistema é muito observado em pequenas criações de suínos caracterizadas 

como suinocultura de subsistência, inseridas de forma marginal na cadeia produtiva de carne 

suína e voltada para o autoconsumo com baixo nível tecnológico.  

Segundo Fávero (2003), a criação de suínos pelo sistema extensivo ou a solta, pode 

coexistir com exploração de florestas adultas (pinhais e coqueirais) ou pomares de árvores 

adultas e de casca grossa (abacateiros e mangueiras). Na maioria das vezes, a alimentação é à 

base de desperdícios agrícolas ou restos de cozinha sem conhecimento técnico nutricional 

para a formulação da alimentação. A assistência técnica é considerada inexistente (Silva Filha 

et al., 2005). 

 

 

 

2.2. Sistema semi-extensivo 
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De acordo com Silva et al. (2005), verifica-se no produtor um conhecimento maior sobre a 

atividade suinícola quando esse tipo de sistema é adotado na criação. O sistema é 

caracterizado pela utilização de instalações que funcionam como abrigos contra fatores 

climáticos e piquetes de contenção. Os animais são separados por idade e sexo e o manejo 

reprodutivo é feito através da seleção dos animais no plantel (Sollero, 2006). 

O sistema semi-extensivo abre as possibilidades de melhorar as taxas de crescimento e 

sanidade dos animais quando se aplica um manejo alimentar e sanitário apropriado, isso 

confere uma melhor qualidade ao produto final (Oliveira et al., 1993).  

 

2.3. Sistema intensivo de suínos criados ao ar livre (SISCAL) 

 

Leite et al (2001) define o Sistema Intensivo de Suínos Criados ao Ar Livre 

(SISCAL), como uma alternativa para quem quer ingressar na produção de suínos ou 

aumentar a sua produção e não dispõe de recursos financeiros. Originado no final da década 

de 50 em países europeus, o SISCAL foi introduzido no Brasil no final da década de 80, com 

técnicas de manejo baseadas em experiências européias Estas experiências revelaram que 

algumas práticas desenvolvidas na suinocultura apresentavam-se inviáveis do ponto de vista 

ambiental, social e econômico, ocasionando problemas ecológicos e sanitários que tinham 

reflexo negativo nos resultados de produtividade (Perdomo et al., 2008).   

De acordo com Dalla Costa (2001), a principal característica do SISCAL é o 

desempenho técnico satisfatório associado ao baixo custo de implantação e manutenção da 

produção em decorrência do número reduzido de edificações, mobilidade das instalações e 

redução no uso de medicamentos. O sistema tem conquistado o produtor e a indústria 

brasileira que anteriormente adotava exclusivamente o sistema intensivo para produção em 

larga escala.  

Bonett & Monticelli (1997) afirmam que o sucesso do sistema SISCON está associado 

ao fato de se manter os animais em piquetes com boa cobertura vegetal nas fases de 

reprodução, maternidade e creche, cercados com fios e/ou telas de arames eletrificados.  

O custo de implantação do SISCAL tende a ser bem inferior ao sistema confinado, 

mas é importante salientar que os equipamentos no SISCAL têm pouca durabilidade, ao 

comparar com o sistema confinado. Neste sistema, a alimentação dos animais é composta por 

rações e pastagem o que torna a criação menos onerosa. Os leitões ao atingirem em torno dos 

20 a 25 kg de peso vivo geralmente são vendidos para serem terminados em confinamento por 
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outros produtores. As fases de crescimento e terminação (25 a 100 kg de peso vivo) ocorrem 

no sistema confinado, o manejo sanitário é exercido com mais rigor quando comparado aos 

sistemas extensivo e semi-extensivo (Leite et al., 2001). O sistema SISCAL ainda apresenta 

muitos desafios para o produtor, sobre tudo para o pequeno produtor. As pesquisas avançam 

buscando aperfeiçoar os tipos de sistemas existentes para que se possa desenvolver uma 

suinocultura mais produtiva, economicamente viável e ecologicamente correta (Silva Filha, 

2008). 

 

2.4. Sistema intensivo de suínos confinados (SISCON) 

 

No caso do Sistema Intensivo (SISCON), ele é caracterizado por ser um sistema de 

produção intensivo que busca atingir o máximo de ganho de peso em espaço de tempo 

mínimo. Os animais são confinados em espaço reduzido e possuem rações específicas para 

cada fase, assistência técnica e mão-de-obra especializada. O melhoramento genético está 

presente otimizando a produção. Todas as ações e atividades são previamente planejadas e 

definidas. O grande inconveniente deste sistema são os custos elevados e os impactos 

causados ao meio ambiente e bem estar animal (Talamini et al., 1997, 2006).  

Para Miele et al. (2006), um sistema de produção de suínos deve ser sempre 

considerado como um empreendimento, sendo necessário que o produtor saiba administrá-lo 

através do planejamento das atividades que serão realizadas a médio e longo prazo.  

 

2.5. Custos de produção 

 

Neste sentido, o conhecimento do custo de produção faz-se extremamente necessário 

na medida em que analisa a rentabilidade da atividade, evidencia possíveis gargalos de 

produção, identifica o ponto de equilíbrio do sistema de produção e serve como ferramenta 

útil para auxiliar o administrador no processo de tomada de decisões seguras e corretas.  

Para o calculo do custo de produção tem-se várias metodologias que oscilam de 

acordo com o tipo de atividade e de acordo com a forma de mensuração de alguns itens que 

compõe o custo. Para o presente trabalho adotou-se a metodologia do Custo Total de 

Produção, que envolve o custo fixo e variável, utilizada por Reis (1999). Para maiores 

informações ver Reis & Guimarães (1986), Leftwich (1997), Nicholson (1998) e Lopes & 

Carvalho (2002). 
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2.6. Custos fixos 

 

Custos fixos são aqueles que não variam com a quantidade produzida, e têm duração 

superior ao curto prazo; portanto, sua renovação acontece em longo prazo. Entende-se por 

curto prazo o período de tempo mínimo necessário para que um ciclo produtivo se complete; e 

por longo prazo, o período de tempo que envolve dois ou mais ciclos produtivos (Lopes & 

Carvalho, 2002). 

Podem-se citar como exemplo de custos fixos, a depreciação (de benfeitorias, animais 

destinados à reprodução e serviços, máquinas, implementos, equipamentos etc.), alguns 

impostos (ITR e IPVA), seguro, remuneração do produtor rural e do capital fixo, além de 

outros.  

 

2.7. Custos variáveis 

 

Custos variáveis são aqueles que variam de acordo com a quantidade produzida, e cuja 

duração é igual ou menor que o ciclo de produção (curto prazo). Em outras palavras, eles 

incorporam-se totalmente ao produto no curto prazo, não sendo aproveitados para outro ciclo 

produtivo (Lopes & Carvalho, 2002). 

Podem-se citar, como exemplo de custos variáveis, a mão-de-obra, despesas com 

alimentação do rebanho, reprodução, medicamentos, alguns impostos (IRPJ, PIS, COFINS 

etc.) e despesas gerais.  

Vale ressaltar que não há uma regra rígida e pré-determinada que defina todos os itens 

de custos entre fixos e variáveis. Assim, em uma determinada realidade a mão-de-obra pode 

ser fixa, em outra pode ser variável. O mais importante neste caso é, primeiro, entender qual é 

a realidade do setor para em seguida definir quais serão os custos fixos e quais serão os custos 

variáveis. 

 

 

 

 

2.8. Rateio 
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O rateio é sem dúvida a fase principal de um sistema de custeio. Rateio nada mais é do 

que a distribuição dos gastos que são comuns a várias atividades. Por exemplo, os gastos com 

escritório ou gastos com energia da sede estão relacionados a todos os produtos e deve ser 

feito um rateio proporcional a cada produto. A forma como será feito esse rateio é difícil e 

muitas vezes exigem um grau de subjetividade baseado na experiência da pessoa responsável 

(Lopes & Carvalho, 2002). 

Algumas medidas ajudam na hora de realizar esse rateio. O rateio pode ser feito em 

relação ao tamanho da área, ao valor da receita de cada produto, ao nível de trabalho para 

elaborar cada produto, a quantidade de matéria-prima consumida por cada produto, dentre 

outros.  

 

3. Metodologia 

 

Para desenvolvimento do objetivo proposto e diante da alta exigência de detalhamento 

das informações optou-se por uma pesquisa de cunho qualitativo através de um estudo 

exploratório direcionado à realidade do ambiente em estudo. Conforme Malhotra (1993) a 

pesquisa com dados qualitativos é a principal metodologia utilizada nos estudos exploratórios 

e consiste em um método de coleta de dados não-estruturado, baseado em pequenas amostras 

e cuja finalidade é promover uma compreensão inicial do conjunto do problema de pesquisa. 

Para Sampieri et al. (1991) os estudos exploratórios servem para aumentar o grau de 

familiaridade com fenômenos relativamente desconhecidos, obter informações sobre a 

possibilidade de levar adiante uma investigação mais completa sobre um contexto particular 

da vida real e estabelecer prioridades para investigações posteriores, entre outras utilizações. 

Ainda de acordo como Sampieri et al. (1991), os estudos exploratórios são feitos, 

normalmente, quando o objetivo da pesquisa é examinar um tema ou problema de 

investigação pouco estudado ou que não tenha sido abordado antes. Segundo Santos (1991) a 

pesquisa exploratória é o contato inicial com o tema a ser analisado, com os sujeitos a serem 

investigados e com as fontes secundárias disponíveis. Nesse caso, o pesquisador deve ter uma 

atitude de receptividade às informações e dados da realidade social, além de uma postura 

flexível e não formalizada. 

 

3.1. Coleta dos Dados 
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De acordo com o que já foi visto pode-se perceber que a parte mais importante de todo 

o processo de cálculo de custo de produção seja qual for a atividade é a correta coleta das 

informações. Isso é essencial e facilita muito o trabalho de cálculo do custo, entretanto são 

informações complexas, cheias de detalhes e que requer muita atenção. Sendo assim, a coleta 

dos dados deste trabalho foi feita durante um ciclo de produção tanto para o Sistema 

Confinado (SISCON) quanto para o Sistema ao Ar Livre (SISCAL). O acompanhamento foi 

realizado no ano de 2010 através de cadernetas de controle que nada mais são do que blocos 

de notas contendo informações sobre todos os tipos de gastos com os animais. Esse controle 

foi feito desde a fase de gestação até o momento da entrega para o abate, no final da fase de 

terminação. 

 A coleta das informações foi feita em relação a um lote padrão de animais, tanto para 

o SISCON quanto para o SISCAL. Para o SISCON foi analisado um lote de 145 animais. Para 

o SISCAL foi analisado um lote de 36 animais. 

 

3.2. Análise dos Dados 

 

Os dados coletados foram transportados a uma planilha eletrônica onde houve uma 

organização item a item de todos os componentes dos dois sistemas de produção. A 

organização e posterior análise dos dados foram feitas de duas formas. Inicialmente 

separaram-se todas as componentes de custo em custo fixo ou variável. 

Os custos variáveis foram feitos de acordo com o gasto de um leitão normal, desde o 

nascimento até o momento do abate. Foram considerados itens variáveis a alimentação, 

medicamentos, água, mão-de-obra, encargos referentes a utilização da mão-de-obra e os 

produtos de limpeza e desinfecção utilizados no local. Todos esses gastos foram calculados 

por animal e incorporados diretamente no custo do animal. 

Os custos fixos representam itens como energia, depreciação, custo alternativo, 

mortalidade, limpeza com trator e serviços específicos e aleatórios de manutenção. A 

totalidade desses gastos foi rateada igualmente para todos os animais. 

  Por fim, somou-se o custo fixo e o custo variável de cada sistema e obteve-se o Custo 

Total por animal. Vale ressaltar que os custos dos dois sistemas de produção foram calculados 

separadamente. Dessa forma, pode-se comparar o custo item a item de cada Sistema. 

 

4. Resultados e Discussão 
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Com o intuito de facilitar a análise bem como o entendimento do processo de obtenção 

das informações, fez-se uma análise item a item de todos os componentes do Custo tanto para 

o SISCON quanto para o SISCAL.  

 

4.1. Ração 

 

Para o SISCON, cada fase ou estágio de criação exigem um balanceamento e uma 

forma física da ração específicos, obedecendo a fisiologia e o comportamento digestivo dos 

animais. O consumo efetivo de matéria seca apresenta variações em relação às diferentes 

fases de desenvolvimento do suíno, e está relacionado a fatores ambientais, genéticos, de 

manejo, às instalações e à fisiologia digestiva. Sendo assim cada fase tem um determinado 

gasto de ração, sendo que o valor da ração apresentado na Tabela 3 refere-se ao valor total em 

reais gastos em ração para um animal desde a gestação até a fase de terminação.  

Em relação ao sistema SISCAL a alimentação dos animais é basicamente resíduos 

provenientes do refeitório da Instituição. Sendo assim seu custo é zero. Entretanto, no caso 

específico desta Instituição, os animais do SISCAL, ao atingirem 25 Kg, são transferidos para 

o SISCON com o objetivo de incrementar o ganho em peso, a conversão alimentar e o 

acabamento de carcaça, recebendo a mesma alimentação dos animais do SISCON. Os animais 

do SISCON se alimentam de ração balanceada (concentrado) durante todo o ciclo produtivo, 

sendo abatidos com peso vivo em torno de 100 Kg, aos 165 dias de idade. Estes animais são 

abatidos a partir de 100 Kg porque a partir deste peso, se inicia um processo metabólico onde 

há uma maior síntese de gordura (ácidos graxos) na carcaça e uma menor conversão 

alimentar. A arroba produzida pelos animais apresenta um menor custo total. 

 

4.2. Água e Luz 

 

A região onde está instalada a propriedade é extremamente rica em água de boa 

qualidade, que pode e é utilizada tanto para consumo animal quanto humano. Desta forma, 

tendo em vista que é um recurso natural extremamente abundante, decidiu-se que os custos 

referentes à água não apresentam representatividade e dessa forma não foram calculados, 

restando apenas o custo com energia a ser apurado. 
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 O cálculo do consumo de luz foi um desafio para o presente trabalho, pois no local 

onde está instalado a suinocultura não há um medidor específico para este setor. Dessa forma, 

teve-se que verificar todos os equipamentos elétricos existentes no setor, tais como lâmpadas, 

computador, compressor e bomba de pressão, e mensurar quanto tempo cada equipamento 

ficava ligado. Na posse dessas informações, fez-se o rateio para cada animal. 

 

4.3. Medicamentos e vacinas 

 

Para efetuar o gasto com medicamentos e vacinas, utilizou-se um bloco de notas em 

que constavam todas as informações referentes àquele medicamento, como data da 

ocorrência, quantidade de aplicações, tipo de medicamento, custo da dose do medicamento. 

Assim, ao final do processo, obtiveram-se todos os gastos de medicamentos e vacinas de um 

animal médio até o final de seu desenvolvimento. 

Apesar da característica variável desse componente do custo, esses valores podem 

oscilar um pouco de animal para animal devido ao peso vivo, estado sanitário, acidentes ou 

problemas específicos. Com o objetivo de amenizar esses problemas foi feito um 

acompanhamento de todo o lote e para depois adotar um valor médio de gasto por animal. 

 

4.4. Limpeza e desinfecção 

 

Refere-se à limpeza e desinfecção do local onde ficam os animais como baias, celas de 

parição, balança, corredores e demais instalações utilizadas pelos suínos da propriedade. 

Assim a mensuração deste custo dentro das baias foi feita em cada fase separadamente, pois 

em cada fase há uma quantidade diferente de animal dentro das baias devido ao processo 

natural de desenvolvimento e crescimento do animal. 

Nesse processo também foi usado um bloco de notas contendo todas as informações 

sobre o tipo de produto de limpeza, o número da baia, a quantidade de animais dentro da baia, 

a quantidade de produto de limpeza gasto em cada baia e preço dos produtos. Ao final pôde-se 

ratear com maior precisão cada componente de limpeza para cada animal. 

 

 

 

4.5. Mortalidade 
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A taxa de mortalidade foi obtida a partir de valores médios apresentados por cada 

Sistema de criação (SISCON e SISCAL) em diferentes ambientes do território nacional. Para 

o SISCON, os valores considerados foram: 6% para a maternidade, 2% para a creche e 1% 

para crescimento e terminação. Do ponto de vista econômico, a maior taxa de mortalidade 

durante as fases iniciais, que poderia comprometer a economicidade do sistema, pode ser 

compensada pelo fato dos animais não apresentarem custos relevantes nesta etapa do processo 

produtivo. 

O SISCAL, no entanto, apresenta uma mortalidade média de 1%, considerando-se 

todas as fases de criação. A estimativa da taxa de mortalidade se faz necessário, por exemplo, 

porque um animal, devido a acidentes, doenças ou distúrbios metabólicos, pode vir a morrer 

no final do processo de terminação. Entretanto esse animal já gerou um custo e esse custo 

deve ser redistribuído aos outros animais da suinocultura, caso contrário ele não será 

mensurado. 

  

4.6. Mão-de-obra 

 

Trabalham diretamente na suinocultura dois funcionários que realizam todas as 

atividades necessárias tanto no SISCON quanto no sistema SISCAL. O SISCON exige muito 

mais mão-de-obra do que o sistema SISCAL e por esse motivo foi calculado quanto tempo 

em média os funcionários gastam em cada Sistema, através de acompanhamento e anotações 

no bloco de notas, para em seguida, realizar o rateio dos seus gastos de forma mais coerente 

com cada sistema. 

 

4.7. Veículos (trator) 

 

Este item refere-se à utilização do trator para limpeza, roçagem, transporte e serviços 

gerais. Compõem este item os gastos com manutenção e combustível.  

Dessa forma foi registrado o modelo do trator e quanto tempo ele ficou trabalhando na 

suinocultura, em cada Sistema separadamente, durante o ciclo. Além disso, obteve-se também 

o consumo por hora de combustível e qual a periodicidade das manutenções e valor dessas 

manutenções. O valor da manutenção foi adicionado ao custo final da hora do trator através 
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de um rateio baseado na quantidade de horas utilizada na suinocultura em relação à 

quantidade horas total utilizada na fazenda.  

 

4.8. Custo alternativo 

 

Para este item foi considerado uma taxa de 6% ao ano em relação aos gastos totais 

com o animal até o momento do abate. A opção pela taxa de 6% é uma referência ao ganho 

que seria obtido caso o dinheiro fosse aplicado na poupança. Dessa forma, como são dois 

ciclos de produção por ano essa taxa teve seu valor dobrado.  

 

4.9. Depreciação dos equipamentos e instalações 

 

Devido às demais atividades desenvolvidas na propriedade, foram identificados os 

equipamentos utilizados integralmente ou parcialmente na atividade de suinocultura em cada 

Sistema separadamente.  

Entretanto algumas máquinas e equipamentos são utilizados em conjunto, como por 

exemplo, a roçagem, serve tanto para o SISCAL quanto para o SISCON. Assim, levando em 

consideração a maior representatividade do SISCON dentro do setor de suinocultura, a 

depreciação das máquinas e equipamentos comuns aos dois Sistemas foi rateada na razão de 

70% e 30% respectivamente para o Sistema Confinado e para o Sistema ao Ar Livre. Todas 

essas informações estão descritas na Tabela 1 e 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1 – Depreciação Máquinas e Equipamentos Sistema Confinado 
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Especificações do 
Produto 

Valor de 
Aquisição 

(VR) 
(VU) 
anos 

Quant. 
C.P./ 
Ano 

% 
Util. 

Depr/ano 

Galpão Alvenaria 50.000,00 5.000,00 25 1 2 70 630,00 

Lagoa Impermeabilizada 30.000,00 3.000,00 25 1 2 70 378,00 

Balança Mecânica 400,00 40,00 10 1 2 70 12,60 

Compresssor 1.500,00 150,00 25 1 2 70 18,90 

Trator 265 80.000,00 20.000,00 10 1 2 0,23 6,90 

Comedouro Port. Inf. 15,00 0,00 10 2 2 100 1,50 
Comedouro de alvenaria 

“tipo Calha” 
50,00 0,00 10 8 2 100 20,00 

Comedouro Aut. 300,00 0,00 10 2 2 70 21,00 

Bebedouros Chup. 15,00 0,00 10 64 2 100 48,00 

Valor Total Depreciado no Ano na Suinocultura para o Sistema Confinado R$ 1.136,90 
VR: Valor Residual; VU: Vida Útil em anos; C.P.: Ciclo de Produção em 1 ano. 

 

Tabela 2 – Depreciação Máquinas e Equipamentos Sistema SISCAL 

Especificações do 
Produto 

Valor de 
Aquisição 

(VR) (VU) em 
anos 

Quant. C.P./
Ano 

% 
Util. 

Depr./Ano 

Galpão Alvenaria 50.000,00 5.000,00 25 1 2 30 270,00 

Lagoa 
Impermeabilizada 

30.000,00 3.000,00 25 1 2 30 162,00 

Balança Mecânica 400,00 40,00 10 1 2 30 5,40 

Compresssor 1.500,00 150,00 25 1 2 30 8,10 

Trator 265 80.000,00 20.000,00 10 1 2 0 0,00 

Comedouro Aut. 300,00 0,00 10 2 2 30 9,00 

Valor Total Depreciado no Ano na Suinocultura para o Sistema SISCAL R$ 454,50 
VR: Valor Residual; VU: Vida Útil em anos; C.P.: Ciclo de Produção em 1 ano. 

  

Dessa forma, o valor total da depreciação no ano foi distribuído pelo número médio de 

animais a ser abatido em cada Sistema. No SISCON o valor da depreciação anual foi rateado 

igualmente para os 145 animais, enquanto que o valor total da depreciação no ano para o 

sistema SISCAL foi rateado igualmente para os 36 animais. 

 A partir das informações acima, elaborou-se duas tabelas com os valores totais de 

todos os itens que compõe o custo de produção da atividade. A Tabela 3 mostra as 

informações referentes ao Sistema Confinado (SISCON), enquanto que a Tabela 4 discrimina 

as informações do Sistema ao Ar Livre (SISCAL).  

 

Tabela 3 – Itens do Custo por animal do sistema Confinado (SISCON) 
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Itens que compõe Sistema 
SISCON/Animal 

R$/Animal 
Porcentagem 

do CT 

Custo Variável   

Ração 128,48 46,23% 

Água 0,00 0,00% 

Medicamentos 19,92 7,17% 

Ocitocina (Hormônio) 0,04 0,01% 

Produtos de Limpeza e Desinfecção 9,44 3,40% 

Mão-de-obra 77,24 27,79% 

Encargos mão-de-obra 30,91 11,12% 

Custo Fixo   

Limpeza da fossa septica (Trator 265) 1,70 0,61% 

Limpeza decantador (Trator 265) 0,64 0,23% 

Roçagem (trator 265) 0,63 0,23% 

Energia 0,83 0,30% 

Mortalidade 0,17 0,06% 

Depreciação 7,84 2,82% 

Custo Alternativo 0,07 0,03% 

Custo Total/Animal 277,91 100,00% 

Peso Final do Animal 75  

Custo Total/KG 3,70  

 

 De acordo com as tabelas acima nota-se uma diferença considerável em relação aos 

dois tipos de Sistema. No SISCON o custo do animal a ser abatido é cerca de 50% maior do 

que no SISCAL. Essa diferença pode ser explicada principalmente por dois itens: ração e 

mão-de-obra. 

 Em relação à ração, um animal do SISCON custa, em média, durante todo processo, 

cerca de R$128,48. Enquanto que no SISCAL, gasta em média cerca de R$99,75. Isso ocorre 

porque no primeiro Sistema os animais consomem ração comercial, enquanto que no SISCAL 

os animais consomem resíduos do refeitório da instituição. É importante ressaltar que os 

animais do SISCON, apesar do maior custo com ração, apresentam uma maior resposta 

produtiva (produtividade) e uma maior liquidez no mercado da carne suína.  
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Tabela 4 – Itens do Custo por animal do Sistema ao Ar Livre (SISCAL) 

Itens que compõe Sistema 
SISCAL/Animal 

R$/Animal Porcentagem 
do CT 

Custo Variável   

Ração 99,75 53,05% 

Água 0,00 0,00% 

Produtos de Limpeza e Desinfecção 0,84 0,45% 

Medicamentos 6,41 3,41% 

Mão-de-obra 13,88 7,38% 

Encargos mão-de-obra 5,55 2,95% 

Custo Fixo   

Serviços Terceirizado 36,11 19,20% 

Roçagem (Trator 265) 0,80 0,43% 

Energia 0,00 0,00% 

Mortalidade 1,72 0,92% 

Depreciação 12,63 6,71% 

Custo Alternativo 10,34 5,50% 

Custo Total/Animal 188,03 100,00% 

Peso Final do Animal 75  

Custo Total/KG 2,50  

 

Já os animais do SISCAL, são dotados de extrema rusticidade, uma carne com 

características organolépticas extremamente positivas e um menor custo relativo à 

alimentação, porém, apresentam um ciclo de produção mais longo e uma menor liquidez. 

Deve-se levar em conta também o maior bem-estar promovido no SISCAL, o que pode 

contribuir para a conquista de novos mercados. Estas características devem ser analisadas em 

detalhes para uma melhor avaliação econômica. Esta diferença poderia ser muito maior, mas 

não o é porque os animais do sistema SISCAL são terminados no SISCON, como descrito 

anteriormente. 

 O SISCON, por apresentar um maior custo fixo, principalmente em relação ao capital 

imobilizado em instalações e equipamentos, deve se pautar por uma maior eficiência 

produtiva e mercadológica, buscando antecipar a amortização do capital investido.    

 Vale ressaltar que peso final apresentado é um valor médio. Porém, condiz com a 

realidade atual da Granja, que em função de falhas no manejo reprodutivo ocorridas entre 

junho e novembro de 2010, é obrigada a abater animais mais leves para atender à demanda de 

nosso refeitório. 
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5.  Conclusão 

 

O volume de capital imobilizado em instalações e equipamentos, e o perfil da dieta, 

refletem diretamente nos custos de produção dos sistemas analisados. Entretanto isso não 

pode ser o fator decisivo para estabelecer qual sistema é mais vantajoso. Ambos possuem 

vantagens e desvantagens, e a escolha do melhor método de produção está mais relacionado 

aos objetivos do produtor do que propriamente com os custos de produção. 

O SISCON apresentou maiores custos variáveis e fixos. A alta demanda sanitária, 

nutricional e de mão de obra, bem como a utilização de equipamentos e instalações 

especializados contribuíram decisivamente para isso. Entretanto, seu ciclo de produção é mais 

curto do que o praticado pelo sistema SISCAL. Já o SISCAL, apesar de apresentar custos 

inferiores, em alguns lotes, propicia uma menor homogeneidade, o que limita a liquidez dos 

animais. Dessa forma, fica claro que não há como definir um sistema superior ao outro porque 

isso depende muito do que o produtor deseja. Caso o objetivo seja uma produção mais 

controlada, rápida e com melhores índices de acabamento e carcaça, deve-se optar pelo 

sistema SISCON. De forma contrária, caso o objetivo seja produção em menor custo e mais 

ecologicamente correta deve-se optar pelo SISCAL. 

Levando em consideração os objetivos da Instituição em análise para o 

desenvolvimento da suinocultura pode-se concluir que o melhor sistema de produção é o 

SISCON. A suinocultura serve como fornecedora de carnes ao refeitório da Instituição e 

somente os excessos, quando há, são comercializados. Assim, um ciclo de produção menor e 

mais controlado possibilita maior segurança e confiabilidade no fornecimento da carne suína. 
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