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RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho é demonstrar a viabilidade econômica e a lucratividade em 

ganho de peso animal que se pode obter com uma pastagem de inverno adubada e semeada 

sobre campo nativo, através de uma simulação. Para calcular-se esta viabilidade econômica 

utilizou-se o método de TIR (Taxa Interna de Retorno), que é uma taxa de juros (desconto) que 

iguala, em determinado momento do tempo, o valor presente das entradas (recebimentos) com 

o das saídas (pagamentos) previstas de caixa. Sendo assim, usada como análise de investimento, 

onde o valor de TIR tem de ser maior que o da taxa mínima de atratividade (taxa de retorno 

esperada pelo investimento) para que o projeto seja economicamente viável. Para tomar-se 

conhecimento das variações de preços dos insumos no mercado, realizou-se várias pesquisas 

com diferentes representantes de vendas destes no munícipio. A partir de outros trabalhos 

científicos já existentes, encontrou-se o retorno de ganho de peso animal com as pastagens, 

considerando as adubações. O presente trabalho é de uma importância sócio econômica 

relevante para se ter uma noção dos custos para que se possa fazer uma pastagem e o quanto 

isso nos trará de retorno, auxiliando novos produtores que pretendem ingressar na área e 

também para auxiliar produtores que não tem controle sobre seus gastos ou que não tiveram 

oportunidade de enxergar isto de forma mais ampla. 
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1. INTRODUÇÃO 

O Brasil detém o maior rebanho bovino comercial do mundo, composto em mais de 80% 

por animais com algum grau de sangue zebuíno. Apesar dos avanços notados na atividade 

pecuária no Brasil nos últimos 10 anos, ainda se necessita de adoção de tecnologias de produção 

que propiciem incrementos na produtividade e, consequentemente, na rentabilidade da 

atividade de pecuária de corte nacional (Valadares et al., 2007).  

A carne brasileira também possui a grande vantagem competitiva de ter origem do “boi a 

pasto”, sistema de produção adotado em 90% das propriedades rurais (IBGE, 2004).  

Durante o inverno, com as baixas temperaturas e as geadas, verifica-se redução na 

disponibilidade e qualidade das pastagens nativas no sul do Brasil. Para suprir essa deficiência 

alimentar são largamente utilizadas pastagens temperadas, principalmente a aveia preta e o 

azevém (Lupatini et al.).  

As pastagens de estação fria de aveia e azevém quando adubadas e manejadas de forma 

correta, mostram alta capacidade produtiva (ROSO & RESTLE, 2000; DIFANTE et al., 2006). 

SOARES & RESTLE (2002).  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 AVEIA E AZEVÉM 

Uma das alternativas para amenizar o vazio forrageiro no período frio é a utilização de 

pastagens cultivadas de estação fria, onde as espécies mais utilizadas para o pastejo são o 

azevém anual (Lolium Multiflorum Lam.) e a aveia (Avena Strigosa), utilizadas de maneira 

isolada ou em misturas (IBGE, 1996). O estabelecimento dependerá da capacidade das espécies 

semeadas em competir com a vegetação existente por luz, água e nutrientes. 

2.2 GANHO DE PESO DA NOVILHA  

Rocha et al. (2004), avaliando novilhas de corte com peso à desmama de 180kg, utilizando 

pastagem de aveia + azevém no primeiro inverno e, posteriormente, pastagem natural durante 

o verão, observaram novilhas aos 18 meses com média de 260 kg. Rocha & Lobato (2002), 

trabalhando com diferentes sistemas alimentares na pós-desmama em bezerras Hereford e suas 

cruzas, observaram, em média, o primeiro estro manifestado aos 14,6 meses de idade e 263 kg 

de peso corporal. 
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2.3 CUSTOS  

Segundo Valadares et al. (2005), em sistemas de produção de gado de corte, os gastos 

envolvidos com a alimentação dos animais assumem grande importância, uma vez que os custos 

associados a esse fator de produção podem corresponder a 70 - 90 % dos custos operacionais 

totais, dependendo da fase de criação considerada e do nível de produção desejado. 

2.4 NOVILHAS TERMINADAS EM PASTAGEM DE AZEVÉM E AVEIA 

Em seu trabalho com terminação de novilhas em pastagem de azevém e aveia, Junior, R. L. 

A., observou novilhas com idade de 36 e 24 meses onde estas apresentaram, respectivamente, 

o peso de abate de 422,71 vs 336,83kg (P<-0,05).  

Restle et al. (2001) relatou em seu trabalho que as novilhas apresentaram maior ganho de 

peso, melhor eficiência alimentar e ganhos de peso mais econômicos que as vacas. 

 

3. MÉTODO (OU MATERIAL E MÉTODOS) 

O presente trabalho foi desenvolvido no município de Dom Pedrito-RS, na Escola Estadual 

de Educação Profissional Dom Pedrito. Realizou-se o levantamento econômico referente ao 

custo de implantação das cultivares Aveia (Avena Strigosa) e Azevém (Lolium multiflorum).  

A viabilidade economicamente será avaliada através da taxa interna de retorno (TIR), sendo 

que o investimento será atraente se a TIR for maior do que a taxa mínima de atratividade (taxa 

de retorno esperada pelo investimento). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A agropecuária brasileira no ano de 2010 teve uma movimentação econômica da ordem de 

R$ 180,831 bilhões, apresentando um crescimento de 6,5% em relação ao ano anterior. (ABIEC 

2015). 

No Gráfico 1, encontram-se os valores referentes ao ganho de peso das novilhas, em reais 

por hectare por quinzena. Encontrou-se estes valores a partir da multiplicação dos valores de 

ganho de peso das novilhas pelo preço do kg das mesmas durante os respectivos meses. 

Observou-se que na segunda quinzena do mês de junho foi onde obteve-se o maior valor de 

venda das novilhas e que na primeira quinzena de maio foi onde obteve-se o menor valor de 

venda das novilhas. 
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Gráfico 1 – Lucratividade entre produções obtidas em uma ha de pastagem. 

 

Fonte: Autores 

Os custos referentes a cada etapa da implantação da pastagem, onde foram 

contabilizados gastos com sementes, adubos, cultivo de solo, mão de obra, animais, 

oportunidade de terra, oportunidade de capital, impostos (FUNRURAL) e colheita de sementes, 

ao final foram contabilizados e obteve-se um custo total de R$5.854,60. 

Representou-se os lucros brutos com colheita de sementes, que se encontrou a partir da 

relação do rendimento das sementes pelo valor de venda das mesmas que gerou R$2.576,00, já 

a venda do kg dos animais gerou R$3.750,34. Encontrou-se a partir da relação entre a venda 

das sementes e do kg da novilha um rendimento total bruto de R$6.326,34. 

Gomes & Junior (2015) observaram um investimento (Previsto) de 144.486,16, 

Receita (Prevista) de 70.276,64, Resultado Previsto de (74,209,52), para produção de gado de 

corte a pasto durante um período de 24 meses, incluindo custos com Cercas (42.161,88), 

Pastagem (28.044,28), Funcionários (32.560,00) e 28 Bezerros - Nelore (41.720,00). 

Na tabela 1, está sendo relatado o VPL (Valor Presente Líquido), referente a todos os 

lucros líquidos quinzenais, com todos os descontos efetuados. Obteve-se a VPL a partir relação 

de desconto entre os lucros e os custos. Encontrou-se uma VPL de R$2.048,31. Com a VPL 

pode-se calcular o TIR (Taxa Interna de Retorno) mensal, a partir da relação de soma dos 

ganhos peso de novilhas em R$, do lucro da venda das sementes e do custo total tabelado de 

forma negativa. Após calculou-se o TIR quinzenal a partir da relação entre o TIR mensal e o 

custo total. 
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Tabela 1: Resultados de VPL e TIR. 

VPL 

 R$          

2.048,31  

TIR 0,83% 

Investimento 

Tir 

Quinz/há 

 R$                                     

5.854,60  

 R$                

48,49  

Fonte: Autores 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS (OU CONCLUSÕES) 

Observou-se que houve rentabilidade na implantação de pastagem para produção de 

novilhas e de sementes de azevém.  
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