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DETERMINA~AO DO PERToDO OTIMO DE PASTEJO DE BO
VINOS DE CORTE NO ESTADO DO PlAuT

Valderi Vieira da Silval
Ahmad Saeed Khan2
Gon~alo Moreira Ramosl

RESUMO - 0 objetivo principal deste trabalho e
o de determinar e analisar economicamente 0 p~
rfodo otimo de pastejo de bovinos de corte, em
pastagem nativa com e sem aduba~ao fosfatada,
sob diferentes taxas de lota~ao. Os dados foram
obtidos de um experimento desenvolvido na re
9 iao de "M imoso", em Campo Ma i0 r, PI, no pe r rodo
de mar~o a novembro de 1978. 0 instrumental ana
lrtico util izado foi baseado no metodo do valor
atual, para 0 calculo do custo operacional de
produ~ao e das receitas bruta e lrquida, consi
derando uma taxa de juros reais com capital iza
~ao contrnua. 0 metoda de mfnimos quadrados or
dinarios foi usado para estimar os coeficientes
da fun~ao de produ~ao para os cinco tratamentos.
Para os tratamentos considerados, conclui-se
que os tratamentos T~ e T~ foram os mais renti
veis, com taxas de IOta~aO de 3,3 e 1,4 ha/ani
mal, respectivamente. -
Termos para indexa~ao: bovinos de corte, perrodo
otimo de pastejo, taxa de lota~ao, pastagem na
t iva.

~Eng~-Agr~ M.Sc, EMBRAPA/Unidade de Execu~ao de
Pesquisa de Ambito Estadual de Teresina (UEPAE
de Teresina), Cx. Postal, 01 CEP 64.000 - Tere
sina-Piaur.

2Eng~-Agr~, PhD, Departamento de Economia Agrr
cola da Universidade Federal do Ceara, Campus
do Pici, CEP 60.000 - Fortaleza-CE.



DETERMINING OPTIMUM TIME OF GRAZING BEEF CATTLE
IN THE STATE OF PlAuT

ABSTRACT - The main objective of the study was
to determi'tle and analise economic feasibility
of optimum time of grazing beef cattle in diffe
rent stocking rates in native fertilized and non-=-
ferti 1 ized pastures. The data were obtai ned
from the experiments in the Mimoso region of
Campo Maior-Piaui, during the months of March-
November of 1978. Present value technique was
used to calculate variable cost of production,
gross revenue and net income. The ord ina ry least
square method was used to estimate produc
t ion co e f f ic ien t s for all 0f the five t rea tmen t s-:-
The results indicated that the 5thand 3rd treatmen
ts, having 3.3 and 1.4 ha/animal, respectively-;-
brought higher returns.
Index terms: beef cattle, optimum time of gr~
zing, stocking rate, native pastures.



No Estado do Piauf, a explora~ao da pecua
ria bovina caracteriza-se pela utiliza~ao de me
todos extensivos, onde a pastagem nativa e a ba
se da al imenta~ao do rebanho. 0 sistema extensT
vo de cria~ao, que perdura desde os tempos cole
niais, baseado nos latifundios com baixa inver
sao de capital e baixa remunera~ao do fator tra
balho, deixou ao pecuarista piauiense a ideia
de que somente com as pastagens nativas os reba
nhos asseguram sua al imenta~ao, sem, contudo,se
preocupar com a produ~ao de forrageiras e intro
du~ao de tecnologias necessarias ao bom desem
penho do rebanho. 0 superpastejo e 0 baixo nT
vel de manejo do rebanho tem constitufdo impor
tante causa da degrada~ao da pastagem. -

Os maiores problemas da explora~ao da pec~
aria, no Piauf, estao nas deficiencias e baixa
qual idade das pastagens no perfodo seco do ano,
o que prejudica 0 desempenho produtivo do reba
nho. Neste perfodo, as pastagens, alem de escas
sas, apresentam baixo valor nutritivo, baixo cc
eficiente de digestibilidade e pouca palatabi IT
dade para 0 gado, resultando em consideraveis
prejufzos para os criadores, no que concerne a
baixa eficiencia produtiva e reprodutiva do re
banho (Bandeira 1981).

Como ressalta Ramos (1979), entre os diver
50S tipos de vegeta~aoexistentes no Estado do
Piauf, podem-se destacar como mais importantes:
pastagem nativa da regiao de IIMimosol1 e pasta
gem nativa da regiao de IIAgrestell• Na regiao de
IIMimosoll, caracterizada por extensas areas de
campos constitufdos de gramfneas e leguminosas
forrageiras, durante 0 perfodo chuvoso, quando
se concentra cerca de 84% da precipita~ao pluvio
metrica anual, 0 ganho de peso dos animais em
pastejo e, relativamente, alto em fun~ao do con



sumo de forragem com urn bom valor nutritivo.
Por outro lado, no perfodo seco do ano, por fal
ta de umidade do solo, a pastagem torna-se escas
sa e de qualidade inferior, em rela~ao ao p~
rfodo chuvoso, prejudicando as condi~oes de al i
menta~ao dos anirnais, os quais chegam a perder
cerca de 30~a 50% de peso vivo.

Experimentos com animais em pastejo, sob di
ferentes taxas de lota~ao em pastagem nativa a
dubada, na regiao de IIMimoso", evidenciam um
ganho de peso consideravel em bovinos de corte,
indicando que 0 melhoramento de pastagem nativa
a t rave s d a ad u ba ~ao fos fa tad a pode proporci2.
nar grandes beneficios em termos de produ~ao,
quando comparado ao sistema de cria~ao tradici£
nal adotado pelos criadores, onde as pastagens
sac superpastejadas (Ramos 1981).

Desta forma, acredita-se que 0 melhoramen
to da pastagem nativa, atraves da aduba~ao fos
fatada e sob um manejo adequado, possa contri
buir para explora~ao mais racional e economica
da pecuaria de corte no Estado do Piaui.o objetivo deste trabalho e anal i
sar a viabilidade economica da explora~ao de be
vinos de corte em pastagem nativa adubada e sub
metida a diferentes taxas de lota~ao, na regiae
de "Mimoso", no municipio de Campo Maior, no Es
tado do Piaui. Especificamente, pretende-se: de
terminar 0 ponto de maxima eficiencia economica
para 0 criador, ou seja, para os diferentes tra
tamentos e niveis de pre~os, com que tempo (me
ses) e peso os animais devem ser abatidos, a
fim de maximizar a receita 1 iquida do produtor,
por animal vendido.



Este traba1ho foi desenvo1vido no municipio
de Campo Maior, Piaui. A area do estudo apresen
ta caracteristicas edafocl imaticas e eco1ogicas
comuns as demais areas de pastagem nativa da re
giao de "Mimoso". Quanto a topografia, a mesma
se apresenta com relevo plano e suavemente ondu
lado; e 0 tipo de cobertura vegetal e const!
tuido de campos abertos, com predominancia de
vegeta~ao herbacea, principa1mente gramineas e
1eguminosas.

as dados uti I izados sac proven ien tes de urn
experimento conduzido pela Unidade de Execu~ao
de Pesquisa de Ambito Estadua1 de Teresina
(UEPAE de Teresina).

Foram estudadas tres taxas de 10ta~ao na
pastagem nativa adubada e duas na pastagem nati
va sem aduba~ao, formando os seguintes tratamen
tos, sem repeti~ao: -
T1 - pastagem nativa sem aduba~ao com uma taxa

de lota~ao de 2,0 ha/animal;
T~ - pastagem nativa sem aduba~ao com uma taxa

•.. del 0 ta ~ a 0 d e 3, 3 h a la n im a I ;
T3 - pastagem nativa com aduba~ao fosfatada, ca

lagem e uma taxa de 10ta~ao de 1,4 ha/an!
ma I ;

pastagem nativa com aduba~ao fosfatada, ca
1agem e uma taxa de 10ta~ao de 2,0 ha/an!
ma I; e

T5 - pastagem nativa com aduba~ao fosfatada, ca
lagem e uma taxa de lota~ao de 3,3 ha/anT
ma I.

A aduba~ao constou de 125 kg/ha de superfos
fate simples (25 kg/ha de P~05) e uma calagem
de I t/ha de calcario doloffiltlCO.



A are a tot a 1 d e pas tag em n a t iv a f 0 i de 72 ha,
subdividida em cinco subareas de tamanhos va
r iaye i~ em func;ao da taxa de 1otac;ao, sendo duas
de 19,8 ha, duas de 12 ha e uma de 8,4 ha,
nao havendo repetic;ao de area.

Foram utilizados animais azebuados da pre
pria regiao, machos nao castrados, com idade va
riando de 18 a 24 meses e peso medio de 168 kg!
animal. No inTcio do perfodo experimental, os
animais eram pesados, identificados com marca
de ferro a fogo, vacinados contra a febre afto
sa e vermifugados, repetindo-se a vacinac;ao a
cada 4 meses e a vermifugac;ao a cada 6 meses.
Foram utilizados 30 animais, distribuTdos em
cinco grupos de seis animais, urn grupo para ca
da tratarnento. as animais foram mantidos em re
gime de pastejo contTnuo durante todo perTodo
experimental e pesados a cada 28 dias, apes 14
horas de jejum. Em cada tratamento havia agua e
sal mineral disponTveis a vontade.

Urn problema importante, no estudo de ajus
tamento de uma func;ao de produc;ao, consiste na
escolha da forma funcional a ser utilizada, a
qual depende, fundarnentalmente, dos objetivos
do estudo e das caracterTsticas do processo pro
dutivo. -

A variavel "tempo" tern grande importancia
nos estud05 da produc;ao animal, levando-se em
considerac;ao que esta e uma atividade que se
processa por urn perTodo de tempo relativarnente
10ngo. Assim, quando a decisao para produzir e
tomada em termos de maximizac;ao da receita IT
quida, 0 fator tempo torna-se restritivo, devT
do a ut i 1 izac;ao crescente dos fatores de produ
c;ao (Crocomo 1973 e Campos 1980). -



Tendo em vista os objetivos do presente tra
balho, asanil iseseconSmicas que foram desenvoT
vidas tiveram como base a teoria da economia da
produ~ao, no curto prazo. 0 princrpio geral bi
sico, necessario na evolu~ao do processo tempo
ral, pode ser representado pela seguinte fun~ao
de produ~ao: Y = F (t), onde Y representa 0 pe
so em kg de um animal em dado-perrodo de tempo~
e tea variivel independente (representando 0

perrodo de tempo, em meses, em que os animais
sao mantidos em pastejo, a partir do inrcio do
experimento) .

Nao existe uma fun~ao de produ~ao que se
adapte a todo e qualquer processo produtivo. A~
sim, tendo por base a logica do fenSmeno, procu
ra-se, entre as equa~oes matemiticas alternatT
vas, a que melhor se adapte ao caso em estudo~
A literatura indica (Heady & Dillon 1961) que,
para 0 crescimento de animais, as formas quadri
ticas ou da raiz quadrada sao as que melhor se
ajustam. Para atender os objetivos deste estu
do, escolheu-se a primeira por se ajustar me
lhor aos dados.

A equa~ao ajustada pelo metoda dos mrnimos
quadrados ordinirios foi, portanto, da forma:

2y = So + SIt + S2t + E,
onde:
Y = 0 peso vivo do animal em quilogramas;
t = 0 periodo de tempo em que os animais sao

mantidos em pastejo, dado em meses;
E = a perturba~ao estocistica;
~= parametros a estimar. (i = 0, 1,2)

2.3.2. Receitas e custos pelo metodo do va
lor presente

A viabi 1 idade econSmica, por tratamento, se
ra feita util izando-se 0 "Metodo do Valor AtualiT

para 0 cilculo do custo operacional total e



das receitas bruta e liquida, considerando uma
dada taxa real de juros com capital Iza~ao con
tinua1•

Este procedimento analitico e recomendado, co~
siderando-se que, no caso de bovinos de corte,
urn fluxo de despesas e receitas se estende
por urn periodo de tempo relativamente long02•

A) Valor Presente da Receita Bruta
Considerando a fun~ao de produ~ao: Y = F

(t)3, 0 valor da receita bruta da venda de urn
animal, no tempo t, foi dad a pela expressao (I)
a seguir, onde £ representa 0 pre~o por Kg de
peso vivo do animal:
VRB = pF(t) (I)

Considerando uma taxa real de juros com ca
pital iza~ao continua, e igual a r, 0 valor pr~
sente da receita bruta (VPRB) foT dado pela ex
pressao (2), a seguir:
VPRB = pF(t)e-rt (2)

lA Receita Bruta (RB) e representada pelo valor
da produ~ao de carne. A Receita Liqulda (RL),
neste trabalho, e definida como sendo a Recei
ta Bruta (RB) menos 0 Custo Operacional TotaT
(COT). Desta forma, a RL se destina a remune
rar 0 empresario e 0 capital empatado (terra e
capital de explora~ao fixo e circulante). Hoff
mann (1978). -

2Maiores esclarecimentos, veja: Mischan (1972);
Crocomo (1973); Martin (1975); Campos (1980);
Faro (1979) e Hess (1982).

3y (variavel dependente, em kg) representa 0

peso de urn animal no periodo de tempo t t
(variavel independente, em meses) indica 0 pe
riodo de tempo em que os animais sac mantidos
em pastejo.



B) Valor Presente do Custo Operacional Iota.l

b.l. Considerando a fun~ao de custo:

C=f(t) (3)

Com base na estrutura de custo operacional
de produ~ao, 0 valor do custo acumulado (VCA),
para um dado animal, ate 0 il1lstante t, e repre
sentado pela fun~ao VCA

t
= f (t), onde VCA cres

ce com 0 tempo t, ou seJa:

dVCA = f' (t) > 0 (4)
dt

o valor do custo acumulado por animal, em
um intervalo de tempo dt, a partir do tempo ini
cial (t = 0), e dado peTa diferencial total de
VCAt = f (t), ou seja:

dVCAdt = f I (t) dt (5)

Quando se considera uma taxa real de juros
com capital iza~ao continua, 0 valor presente
do custo acumulado (VPCA) por animal no interva
10 de tempo dt, no instante inicial (t=O) e da
do pela expressao:

dVPCA = f I (t) e -rt dt (6)

o valor presente do custo operacional total
(VPCOT), referente a um animal, ate 0 tempo t,
dado pela integra~ao da expressao (6), ou seja:

VPCOI = !otf'(t) e-rtdt (])

Considerando 0 valor ou custo de reposi~ao
de um animal no tempo t como sendo Vt' 0 valor
atual Vt=o e dado pela-expressao:

V =Ve-rt (8)
t=o t

o resu 1 tado da soma das expressoes (]) e (8)
representa 0 valor presente do custo total
(VPcT) de um determinado animal, ou seja:



o valor do custo total (vcT), no tempo .!,
f0 i d a do po r :

VCT = ert [JotfOCtle-etdt + vte-rtJ (10)

b.2. Consider~ndo a fun~ao de custo1
C = f(t} = kt (11)

Nesta fun~ao, 0 valor de K (custo operac.!.
onal total por animal/mes) e considerado inde
pendente do perfodo de pastejo e peso do anT
mal, dentro de cada tratamento, sendo urn custo
constante, ou seja:
f(t) = Kt
fl(t} = K
F1' (t) = 0

o valor atual do custo total, segundo a ex
pressao (9), neste caso· foi representado por:
VPCT = fotKe-rtdt + vte-rt

VPCT K(l - e-rt) + V e-rt (13)r t

o valor do custo total, no tempo.!, foi da
do po r:
VCT = K(ert - 1) + V ert (14)

- t=or
C) Valor Presente da Receita Lfquida

c .•. Quando se considera a fun~ao de custo:
C = f(t}

VPRL = pF(t}e-:rt - -f tf'(t)e-rtdt + V e-rtJ(15)
o t- -

lFun~ao de custo a ser considerada neste traba
Iho: f(t) =Kt



VPRl = Valor Presente da Receita lfquida por
animal;

p = pre~o por kg de peso vivo do anim~l, no
tempo .!;

F(t) = 0 peso vivo de urn animal, dad0 em kg,
que varia em fun~ao do tempo .!, dado em
meses;

t = 0 tempo, em meses, em que 0 animal deve
permanecer em pastejo;

r = a taxa real de juros com capital iza~ao con
tfnua, onde:
r =

f I (t) =

V . =t

e =

-rte =

in (1 + iE); onde
custo por unidade
urn dado animal;
valor ou custo de reposi~ao do animal,
no tempo .!;
a base dos logarftimos naturais,
constante e aproximadamente igual
2,718; e

fator de valor atual, tambem denominado
de "fator de desconto".

iE = taxa efetiva
de tempo (mes)

sendo
a

Para se obter 0 maximo valor da receita If
quida, no perfodo de tempo otimo de pastejo:
venda ou abate do animal, deve-se ter as segui~
tes condi~oes:
dVRRl = 0 ) Condi~ao necessaria (16)

dt
d:~~RL < 0 ) Condi~ao suficiente (17)

A condi~ao necessaria para urn maximo e dada
pela deriva~ao da expressao (15), ou seja:

-rt -rtdVPRL = pF' (t)e - rpF(t)e - f' (t)e
dt
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dVPRL = e-rt [PF' (t) - rpF(t) - f' (t)] = 0
onde:
pF'(t) - rpF(t) - f'(t) = 0
pF'(t) = rpF(t) + fl(f)

Pela interpreta~ao ecohomica da expressao
(18), 0 animal so deve ser mantido em pastejo,
enquan_to 0 valor do produto marginal rVPMg =
pF' (d] tor maior do que os juros sobre 0- valor
do pro ~_u to [j = r"pF (t )J, m a I5 0 a C res C imod 0
custo I}c = f' (t)j, atraves do pastejo dos ani
mais.

A condi~ao suficiente para um maximo e dada
pela segunda derivada da expressao (15), ou se
j a:

2 -rtd VPRL = - re
dt2

:yF'(t)

e - r tJ + e

( 19)

Considerando a equa~ao (18),0 sinal da se
gunda derivada no ponto que maximiza 0 valor
presente da receita lfquida e igual ao sinal da
expressao a seguir:
Z = pF"(t) - rpF' (t) - fll(t) (20)

c.2. Quando se considera a fun~ao de custo:

A maximiza~ao do valor presente da
lfquida, no perfodo de tempo otimo de
venda ou abate do animal, esta sujeita
guintes condi~oes:
(a) condi~ao necessaria: dada pela substitui~ao

da expressao (12) na (18):

receita
pastejo,
as se



pF' (t) - rpF(t) - K = 0
(b) condi~ao suficiente:
pF"(t} - rpF' (t) - K < 0

Sendo satisfeitas estas duas condi~oes, 0

valor presente da receita lIquida e dado pela
seguinte expressao:

VP R L = P [b 0 +
- r tVte

D) Perlodo de Tempo Otimo de Pastejo
o perlodo de tempo otimo de pastejo (venda

ou abate do animal), que maximiza 0 valor atual
da receita llquida, e dado pelo valor de t,
encontrado atraves da solu~ao da equa~ao (24T,
a seguir:
p. (6 I - r6 0 ) - K + P (262 - r6 1) t - rp 6 2 t 2 = 0

(24)

2.3.3. Custos Operacionais de Produ~ao
Segundo Matsunaga (1976), a estrutura deno

minada Ilcusto operacional'l compoe-se dos cus
tos variaveis que englobam os despendios em dT
nheiro e alguns custos fixos, repr~sentados pe
la deprecia~ao e conserva~ao dos bens duraveis~
empregados no processo produtivo. No custo ope
racional nao sac incluldos os juros sobre 0 ca
pital empatado (capital fundiario e capital de
explora~ao fixe e circulante) e uma possivel re
munera~ao do trabalho do empresario.

A deprecia~ao anual foi calculada pelo mete
do linear, considerando-se 0 valor de reposi~ao
dos bens e uma taxa de deprecia~ao dada em fun
~ao da vida util prevista para cada tipo de bem
de capital. Os custo de conserva~ao foram cal
culados em fun~ao da vida util do bem de capI



tal. Considerando-se que 0 custo anual de con
serva~ao de cada bem nao deve ultrapassar 75%
do seu valor de reposi~ao, pois a partir desse
percentual ja seria recomendada a sua substitui
~ao (Rodrigues 1975).

Levando-se em considera~ao as dificuldades
em se determinar os coeficientes tecnicos refe
rentes a mao-de-obra para cada tratamento, con
siderou-se um operario em regime permanente, re
munerado a base do salario mfnimo vigente no Es
tado do Piauf, em abril de 1984, ou seja, Cr$
50.256,00. 0 valor desta mao-de-obra e referen
te aos gastos com todas as opera~oes duran~e 0
experimento, inclusive a apl icac;ao de ferti I izan
tes e manejo do rebanho. 0 valor mensal da mao-=-
de-obra foi distribufdo levando-se em conside
rac;ao a area total e as opera~oes requeridas p~
ra cada tratamento. No caso dos tratamentos com
aduba~ao, foi considerada a opera~ao com apl ica
~ao do adubo e do calcario. Desta forma, 0 va
lor de Cr$ 50.256,00 foi assim distribufdo: -
TI(18%); T2(19%); T3(20%)T4(21%) e T5(22%).

Para as calculos dos custos com yacinas e
medicamentos, baseou-se na vacinac;ao contra a
febre aftosa a cada 4 meses, e a vermifugac;ao
dos animais a cada 6 meses.

Os custos com combustfvel (oleo diesel) fo
ram estimados considerando-se um consumo de 1,2
1 itros de oleo por hora, para a mota bomba fun
cionando meia hora para cada dais dias, dando
um total de 7,5 horas/mes.

Levando-se em considerac;ao 0 efeito resi
dual da adubac;ao fosfatada e da calagem, por um
perfodo de quatro anos, os custos de superfosfa
to simples e do calcario, foram assim distribuT
dos: 1<;>ano (50%), 2<;>ana (25%), 3<;>ana (15%) e
4<;>ana (10%).

2.3.4. Prec;os e Taxas de Juros Utilizados



o pre~o de Cr$ 1.500,00, pago ao produtor
foi obtido junto ao Frigorffico do Piauf S/A
(FRIPISA), relativo ao mes de abril de 1984. Es
te pre~o refere-se ao peso de carca~a dos ani
mais, e para se obter 0 pre~o equivalente em p~
so vivo, considerou-se um rendimento de carca~a
igual de 50% (Ramos 1979). Portanto, 0 pre~o do
kg de peso vivo, em abril de 1984, era de Cr$
750,00, e con forme a metodologia adotada neste
trabalho, foram considerados mais dois outros
nlveis de pre~os: Cr$ 900,00 e Cr$ 1.050,00, cor
respondendo, respectivamente, a um acrescimo de
20 e 40% sobre 0 primeiro nfvel de pre~o.

o custo de reposi~ao ou valor do animal (V),
com aproximadamente 168 kg de peso vivo, foi de
Cr$ 126.000,00, que corresponde a um pre~o de
Cr$ 75D,DO/kg de peso vivo, em abril de 1984.

Para os insumos e fatores de produ~ao (sal
mineral, vacinas, medicamentos, oleo combustl
vel, superfosfato simples, calcario, mao-de~
obra e bens de capital (instala~oes e equipamen
tos), foram considerados os pre~os vigentes no
mercado local de Teresina-Piauf, em abril de
1984.

Para a determina~ao dos valores
custos e receitas, utilizou-se uma
de j~ros com capitaliza~ao continua
ao meso

atuais
taxa
igual

dos
real

a 1 %

3. RESULTADds E DISCUSSAO
3.1. Analise dos Custos de Produ~ao

Na Tabela 1, sac apresentados 0 custo men
sal para um lote de 6 animais em regime de pa~
tejo contfnuo, bem como 0 custo operacional men
sal por animal, para cada tratamento.

Os custos com vacinas, medicamentos e oleo
combustfvel sac os mesmos para todos os trata
mentos, uma vez que estes contem 0 mesmo numero
de animais. Os custos com a mao-de-obra, sal mi
mineral, fertilizantes, deprecia~ao e conserva



TABELA 1. Estimativa do custo operacional total mensal para um lote de 6 animais, por tr!
tamento, em regime de pastejo contlnuo em pastagem nativa sem e com aduba~ao fo!
fatada. Campo Maior-Piaul/1978.

T,
.15.166,78

9.046,08
4.527,00

438,50
311,00
844,20

A. DESPESAS Dl RETAS
Mao-de-obra
Sa1 I~inera 1
Vacinas
Medicamentos
Combustive1 (oleo Diesel)
Superfosfato Simples
Calcario dolomltico

B. DESPESAS INDIRETAS
Depreci ac;ao
Conserva<;ao

9.956,00
5.691,00
4.265,00

T2
14.839,06

9.548,64
3.696,72

438,50
311,00
844,20

14.312,00
8.167,00
6.145,00

T3

23.505,29
10.051,20

3.327,05
438,50
311,00
844,20

6.000,29
2.533,05
8.540,00
4.870,00
3.670,00

T4

25.955,93
10.553,76

1.617,95
438,50
311 ,GO
844,20

8.571,87
3.618,65
9.976,00
5.691,00
4.285,00

T5

34.843,12
11.056,32

2.078,77
438,50
311,00
844,20

14.143.58
5.970,75

14.312,00
8.167,00
6.145,00

Custo Operaciona1 Total (A + B) 25.122,78 29.151,06 32.045,29 35.931,93 49.155,12
Custo Operaciona1 Total Mensal/~
nimal (K) 4.187,13 4.858,50 5.340,88 5.988,65 8.192,52



~ao, foram calculados levando-se em considera
~ao os requerimentos para cada tratamento.o valor da mao-de-obra e referente aos gas
tos com todas as opera~oes durante 0 experimen
to, inclusive a apl ica~ao de ferti 1 izantes e ma
nejo do rebanho. 0 valor mensal da mao-de-obra
foi distriburdo levando-se em considera~ao a
area total e as opera~oes requeridas para cada
tratamento. No caso dos tratamentos com aduba
~ao, foi considerada a opera~ao com apl ica~ao
do adubo e do calcario. Desta forma, 0 valor
de ~r~ 50.2~6:00 foioa~sim di~triburdo:o Tl(181(;), T2(19:0), T3(20:0), T4(2l:0) e T5(22:0).

Os custos com sal mineral sac relativamente
elevados nos tratamentos sem aduba~ao (Tl e
T2), em rela~ao aos tratamentos com aduba<;ao
(-:3' T 4 e T c; ~, 0 que in d ic a u map 0 5 5 rvel deficie.;!.
CI a de fosforo na pastagem, levando os ani
mais ao maior consumo de sal para suprir suas
necessidades.

Dentro de um mesmo tratamento, 0 custo uti
1 izado por mes na engorda de um animal e cons
tante. Entretanto, todos os custos uti 1 izados-;
tais como: mao-de-obra, deprecia<;ao das instala
~oes, juros sobre os capitais investidos em e
quipamentos, instala~oes e cercas, juros sobre
os animais em estoque, sac proporc~onais ao tem
po de permanencia do animal na Empresa. Desta
forma, quando a decisao para produzir e tomada
em termos de lucro em dado perrodo de tempo, e
de fundamental importancia a determina~ao do pe
rrodo otimo de pastejo, visto que a permanencia
dos animais na Empresa, alem do tempo otimo,
ira comprometer a rentabilidade da atividade.
3.2. Ajustamento da Fun~ao de Produ~ao

Com base nos pesos individuais dos animais,
utilizando 0 metodo dos mfnimos quadrados ordi
narios, ajustou-se uma fun<;ao de produ<;ao qu~



dratica para cada tratamento.
Como evidencia a Tabela 2, para todos os tra

t a me n to s 0 s valor e s d a est a t rs tic a IIFII sa 0 s i9 nT
ficantes ao nTvel de 1% de probabi lidad~ indica~
do que a variavel IIT" (tempo) influencia signif!
cativamente a produ~ao de carne bovina. as valo
res dos coeficientes de determina~ao m~ltipla:
R2

, variaram entre 0,44 (para 0 TZ) e 0,74 (para
o T5).

as valores do teste t de Student para a hipo
tese nula de cada um dos parametros foram esta
tTsticamente significantes ao nrvel de 1% de pro
babilidade. -

as sinais dos coeficientes da variavel inde
pendente, em suas formas 1 inear e quadratica:
sao consistentes com a teoria de produ~ao, carac
terizada por taxas decrescentes de ganho de peso
dos animais (da fase de puberdade ate a maturida
de), ou seja, a partir da fase de puberdade os re
tornos em peso vivo do animal sao decrescentes, a
medida que aumenta 0 fator tempo (Crocomo 1973).
3.30 Perrodo Otimo de Pastejo e Receita Liquida

Atual
A Tabela 3 apresenta os diferentes periodos

otimos de rastejo para cada tratamento, cons ide
rando os tr~s niveis de pre~os. Urn acrescimo de
20% no pre~o do oroduto (varia~ao de Cr$ 750,00
para Cr$ 900,00), exerce pequena influencia no
deslocamento do perrodo otimo de pastejo, em to
dos os tratamentos. Para urn acrescimo de 40% (va
ria~ao de Cr$ 750,00 para Cr$ 1.050,00), as va
ria~oes foram mais acentuadas no perfodo otimo
de pastejo.

as tratamentos Tl e T4, cOIll.a mesma taxa de
10ta~ao (2,0 ha/animal), sem e com adubat;ao, res
pectivamente, apresentaram uma pequena diferen~a
no periodo otimo de pastejo. Com rela~ao ao ga
nho de peso vivo, 0 T4 foi superior ao Tl. -



TABELA 2. Estimativas dos coeficientes de regressao e de seus
correspondentes testes "t" da fun~io de produ~ao qU!
dratica, para os tratamentos considerados

Tra ta
mento

1,37 t2

(3,27)*
- 2,02 t2

(2,91 )*
2,48 t2

(3,39)*
- 3,28 t2

(3,71)*
3,31 t 2

(5,15)*

Y1 = 168,56 + 18,35 t -

(5,28)*
164,11 + 24,97 t

(4,32)*
163,48 + 33,81 t -

(5,56)*
162,01 + 37,03 t

(5,03)*
Ys = 161,10 + 42,13 t -

(7,87)*

Fonte: dados da pesquisa
- Os numeros entre parenteses, sob os coeficientes estimados,in

dicam os val ores da estatistica "t" de Student; R2 i 0 coe
ficiente de determina~ao mUltip1a; "F" i a estatistica de Sni
decor; e "I." representa 0 numero de observa~oes. -

- Asteriscos indicam que os valores do teste "F" e os valores
dos coeficientes (testes "t" uni1aterais) sio significativos
ao nlvel de· 1 por cento de probabilidade.



TABELA 3. Valor Presente da Receita Liquida para cada nive1 de
pre~o e perlodo otimo de pastejo dos animais. Campo
l1ai0 r , PI /19 78.

Pre<;o Custo 'Periodo ati P"o 0"./ Re"itaTratamento (CrS/kg de (CrS/mes/ani mo de paste mo de aDa 11quida
peso vivo) mal) - jo (mesesT te (kg)- (CrS/anima1)

750,00 4.187,13 4,0 220 21.255,00
T1 900,00 4,2 221 52.892,00

1.050,00 4,5 224 86.198,00

750,00 4.858,50 4,1 224 24.576,00
T2 900,00 4,3 225 52.831,00

1.050,00 4,6 226 84.441,00

750,00 5.340,88 5,9 276 45.760,00
T3 900,00 6,1 277 84.398,00

1.050,00 6,3 278 140.984,00

750,00 5.988,65 4,2 260 41.531,00
T4 900,00 4,4 261 78.433,00

1.050.00 4,5 265 119.199,00

750.00 8.192,52 4.3 281 46.702.00
T5 900,00 4.5 284 87.848,00

1.050.00 4,8 287 128.737,00

Fonte: dados da pesquisa



Os tratamentos T2 e T , com a mesma taxa de
lotac;ao (3,3 ha/animal), sam e com adubac;~o, res
pectivamente, apresentam pequenas variac;oes no
perfodo otimo de pastejo. 0 T , com uma taxa de
lotac;ao de 1,4 ha/animal, e cam adubac;ao, apre
senta um perfodo otimo de pastejo superior aos
demais tratamentos.

Admitindo-se que 0 empresario deseja maximi
-:-zar 0 valor atual da receita lfquida, os ani

mais deverao ser mantidos em regime de pastejo
contfnuo, enquanto 0 valor do produto marginal
VPMg = pF' (t) for maior que a soma dos juros
sobre 0 valor do produto j = rpF(t) e 0 acres
c imo de c us to 6 C = f I ( t). Ass im, par a est e es
tudo, 0 perfodo otimo de pastejo foi dado pela
sol uc;ao da equac;ao (24).

Considerando-se constante 0 custo total men
sal por animal e a taxa de juros, 0 perfodo de
pastejo e func;ao do peso vivo do animal e do
prec;o do produto pago aos produtores.

A maximizac;ao do valor presente da receita
1 fquida, por tratamento e por nfvel de prec;o do
produto, foi obtida introduzindo-se 0 perfodo
6timo de pastejo (t), na expressao (23), ou se
j a :
VPRL = p(6

0
+ 6

1
t + 62t2)e-rt- -~(l - e-rt)

vte-rt (26)

Como evidencia a Tabela 3, todos os trata
mentos apresentaram valor positivo da receita
lfquida atual, sendo que, para 0 primeiro nfvel
de prec;o (Cr$ 750,OO/kg de peso vivo), este v~
lor e, relativamente, baixo. Portanto, sendo to
dos os tratamentos economicamente viaveis, 0
produtor pode tomar a decisao de produzir com
menores lucros por lote de animais, se 0 uso
mais intensivo dos fatores de produc;ao (bens de
capital, mao-de-obra, etc) the proporcionar ma
ior lucro por perfodo de tempo.



Quando a decisao para produzir e tomada em
termos de lucro em dado perfodo de tempo e nao
em termos de lucro por lote de animais, 0 fator
tempo pode ser restritivo. Desta forma, a deter
mina~ao do perfodo otimo de pastejo e de funda
mental importancia, principal mente, quando se
utiliza past3gens nativas adubadas, com custos
elevados, visto que a permanencia dos animais
em pastejo alem do tempo otimo, ou seja, onde
as receitas lfquidas sac maximizadas, ira com
prometer a rentabil idade do empreendimento.

a. Todos os tratamentos apresentaram valor pre
sente da receita lfquida positive, indicando
que os mesmos sac economicamente viaveis, no
perfodo otimo de pastejo.

b. Nas condi~oes deste trabalho, os tratamentos
T e T - pastagem nativa com aduba~ao fosfa
t~da, ~alagem e taxa de lota~ao de 3,3 e l,q
ha/animal, respectivamente - foram os mais
rentaveis.

c. Com 0 valor presente da receita Ifquida posi
tivo, 0 produtor pode tomar a decisao de pro
duzir com menores lucros por lote, quando 0
o uso mais intensive dos fatores de produ~ao
lhe proporcionar urn maior lucro por perfodo
de tempo.

d. A fun~ao de produ~ao ajustada exibe proJuti
vidade media e marginal sempre decrescente~

e. 0 estudo economico da produ~ao de bovinos
de corte, baseado na fun~ao quadratica,permi
te a conclusao de que 0 perfodo otimo de pas
tejo varia em fun~ao do peso vivo do animal
e do pre~o do produto pago aos produtores.
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