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RESUMO 

 
Os valores econômicos para características de produção de carne de ovinos foram 

calculados considerando-se como modelo o sistema de produção com a raça Morada Nova, 

criada sob as condições de pastagem nativa do semi-árido brasileiro. Os ponderadores 

econômicos foram estimados utilizando a equação de lucro, lucro = receita - custos, para 

aumento de uma unidade e de 1 % em cada característica, avaliada no valor médio das 

demais. Com o aumento de 1% nas características (R$ por ovelha ano) os valores econômicos 

para fertilidade ao parto (FP), prolificidade (PRO), mortalidade de cordeiros (MC), 

mortalidade de borregos (MB), mortalidade de ovelhas e carneiros (MA), peso de fêmeas ao 

abate (PAF), peso de machos ao abate (PAM), peso maduro das matrizes (PM), peso dos 

reprodutores (PR), número de partos/ano (NPA), idade ao primeiro parto (IPP), rendimento de 

carcaça (RC) e número de tratamentos parasitários/ano (TP) foram 1,439, 1,439, -0,254, -

0,110, -0,054, 0,487, 0,767, -0,172, 0,005, 1,523, 1,439, -0,258 e -0,025, respectivamente. As 

características que apresentaram maior importância econômica foram RC, NPA, FP e PRO. 

As características que apresentaram menor peso econômico foram: PR, TP e MA. O sistema 

de produção com ovinos Morados Nova em pastagem nativa (caatinga) no Nordeste 

brasileiro, exclusivamente para a produção de carne, é rentável quando se toma em conta 

todos os custos de produção, incluindo o de mão de obra familiar. O rendimento de carcaça 

foi mostrado a ser um objetivo importante seleção. Como ela se expressa quando o animal for 

abatido, estudos adicionais necessitam de ser realizadas com esta população para ajudar na 

escolha adequada de critérios de seleção para a melhoria desta característica. 

 

 
Palavras-chave: Ovinos. Valor Econômico. Carcaça. 
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ABSTRACT 

 

The economic values for traits of a meet sheep production system were calculated using 

Morada Nova hair sheep, raised under the conditions of native pasture in the Brazilian semi-

arid region, as model. These economic weights were estimated using the equation of profit, 

profit = revenue – costs, after increase by one unit and 1% for each trait, evaluated on the 

average of the others. Whereas 1% increase in the trait, the economic values for lambing 

percentage (LP), litter size (LS), lambs mortality (LM), yearling mortality (YM), ewes and 

rams mortality (AM), female slaughter weight (FSW), male slaughter weight (MSW), ewe 

adult weight (EAW), ram adult weight (RW), carcass yield (CY), number of lambings per 

year (NLY), age at first lambing (AFL) and number of anthelminthic doses used per year 

(AC) were 1,439, 1,439, -0,254, -0,110, -0,054, 0,487, 0,767, -0,172, 0,005, 1,523, 1,439, -

0,258 and -0,025, respectively, expressed in Brazilian currency (R$) per ewe per year. The 

traits that showed greater economic importance were CY, NLY, LP and LS. The traits that 

showed lower economic values were: RW, AC and AM. The production system with Morada 

Nova sheep grazing native “caatinga” pasture in Brazilian Northeast, exclusively for meat 

production, is profitable when taking into account all costs of production, including that of 

family labour. Carcass yield was shown to be an important selection objective. As it is 

expressed when the animal is slaughtered, further studies need to be carried out with this 

population to aid in the choice of appropriate selection criteria for the improvement of this 

trait. 

 

 
Keywords: Sheap. Economic Value. Carcass. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 Atualmente, os agentes econômicos buscam a maximização de seus lucros, 

principalmente por meio da redução dos custos de produção. Assim, o produtor de ovinos de 

corte precisa conhecer os custos reais de produção em seu sistema de exploração, para 

posteriormente tentar racionalizar o processo. 

 A organização da cadeia da ovinocultura tem sido tema freqüente de reuniões técnicas 

e do setor produtivo, em várias regiões do país. Órgãos dos governos federal e estaduais, 

bancos, entidades mistas e privadas têm se envolvido na discussão dos rumos da ovinocultura 

brasileira, porém, os aspectos econômicos que envolvem a produção e a comercialização têm 

sido tratados de maneira superficial (MORAIS, 2005). 

  O conhecimento aproximado dos custos de produção representa uma condição 

essencial para que empresários se sintam motivados a investir numa atividade. De acordo com 

Macedo (1998), avaliações sobre a viabilidade econômica são importantíssimas para o 

produtor; porém são bastante escassas no Brasil. No caso da ovinocultura, até então, há 

poucos exemplos de estudos que tenham avaliado os custos de produção de ovinos de corte 

(MACEDO; SIQUEIRA; MARTINS, 2000; OTTO; WOEHL; CASTRO, 1997; WANDER; 

VASCONCELOS; ROGÉRIO, 2002; WANDER; MARTINS, 2004). Na sua maioria, estes 

estudos se restringem a avaliar os custos variáveis envolvidos na fase de acabamento de 

cordeiros. Mais raros ainda são estudos que tentem avaliar a rentabilidade de investimentos 

em ovinocultura de corte. 

 Os programas de avaliação genética de ovinos no Brasil estão em fase de 

desenvolvimento. Entretanto, melhorias na quantidade e na qualidade dos dados são 

necessárias, visto que poucos produtores adotam o processo de escrituração zootécnica. Por 

outro lado, um programa de melhoramento não se restringe simplesmente às avaliações 

genéticas e outras informações são importantes para sua eficiência, como o conhecimento 

sobre os pesos econômicos que são necessários para a seleção de várias características sob 

índices de seleção, dentre outros aspectos. De acordo com Euclides Filho (1999), é importante 

ressaltar que para selecionar um indivíduo, a primeira tarefa é obter a estimativa acurada dos 

valores genéticos dos animais disponíveis para seleção e, a partir disso, desenvolver um índice 

de seleção que, segundo Eler (1999), leva em conta a importância econômica, a variabilidade 

e a herdabilidade de cada característica, além das suas correlações genéticas e fenotípicas. 

 Apesar da grande importância que a incorporação de fatores econômicos assume em 
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um programa de melhoramento, sua incorporação, na pesquisa e na prática, só se intensificou 

a partir da década de 80 nos países desenvolvidos, sendo que até hoje ainda existem pontos 

que dão margem a dúvidas. Madalena (1986) citou a escassez de avaliações de objetivos 

econômicos nos países tropicais. 

 A definição do sistema de produção e a posterior elaboração dos objetivos de seleção 

são os passos iniciais dentro de um programa de melhoramento genético animal (HARRIS; 

STEWART; ABOLEDA, 1984; VERCESI FILHO, 1999). Para a formulação do objetivo de 

seleção dentro de cada sistema de produção, devem ser levadas em consideração todas as 

características que influenciam as receitas e as despesas, que são a base para a formulação da 

função de lucro, da qual são derivados os pesos econômicos de cada característica do 

objetivo. 

Os valores econômicos das características de interesse são importantes, tanto na definição dos 

objetivos de seleção quanto para avaliar o retorno econômico do investimento em programas 

de melhoramento, o que auxilia na comparação de programas alternativos. 

 Ponzoni (1982) explicou que o objetivo de seleção compreende as características que 

se deseja melhorar geneticamente, por exercerem influência nos custos e/ou receitas, o que 

corresponde ao “genótipo agregado” de Hazel (1943). De acordo com Ponzoni (1982), um 

programa de melhoramento genético tem maiores chances de sucesso se seguir os seguintes 

passos: 1) definição do objetivo de seleção; 2) escolha dos critérios de seleção; 3) organização 

de um esquema de coleta de dados; e 4) uso dos indivíduos selecionados como reprodutores. 

De forma semelhante, Harris e Newman (1994) listaram a seqüência: 1) descrever o sistema 

de produção; 2) formular os objetivos do sistema; 3) escolher o sistema de acasalamento e as 

raças; 4) estimar os parâmetros genéticos e os pesos econômicos; 5) definir o sistema de 

avaliação dos animais; 6) desenvolver o critério de seleção; 7) definir o uso dos animais 

selecionados; 8) definir a forma de expansão; e 9)comparar o programa com programas 

alternativos. 

 Segundo Morais (2005), embora pareça óbvio definir objetivos e comparar possíveis 

resultados antes de iniciar a implementação de um empreendimento, esta seqüência nem 

sempre é respeitada. A medição do desempenho e a avaliação genética de características dos 

animais de produção, em qualquer tipo de exploração, requerem o envolvimento de trabalho, 

tempo e dinheiro. Sem planejamento, muito deste empenho tende a ser improfícuo, mas 

apesar disto, programas de avaliação genética têm sido conduzidos, balizados pelo senso 

comum para definir as características a serem medidas. Este formato é bastante arriscado, mas 

tem sido insistentemente tentado no melhoramento genético dos ovinos no Brasil, o que 
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certamente justifica parte das falhas ocorridas e a interrupção dos programas iniciados nos 

últimos 30 anos conforme levantado por Morais (2000). 

 Um dos principais problemas no estabelecimento de índices de seleção é a correta 

atribuição de pesos econômicos às características que comporão os mesmo. Tais pesos podem 

variar em função de tempo, mercado, local, criador, tipo de animal ou finalidade da criação. O 

método mais comum é o direto, onde se atribuem unidades monetárias a cada unidade de 

ganho nas diferentes características. 

Mais de 50% da população de ovinos no Brasil está concentrada no Nordeste, região 

com uma gama de características agro-climática e áreas semi-áridas generalizadas. A 

subsistência das populações nas zonas rurais depende em grande parte das ovelhas 

naturalizadas, que pode ser uma das poucas fontes de proteína animal na dieta destes 

pequenos agricultores. Os estudos sobre a viabilidade econômica desses sistemas de produção 

são quase inexistentes. Mais recentemente, muitas empresas agrícolas da região começaram a 

usar raças exóticas ou animais mestiços. Isto significa que o verdadeiro valor econômico 

recursos genéticos animais nacionais podem permanecer desconhecido (LÔBO, 2009). A 

grande maioria dos ovinos na região são ovinos sem raça definida e ter originado através de 

seleção natural e cruzamentos.  

 Na região Nordeste, a raça Morada Nova é uma das principais raças nativas de ovinos 

deslanados, e tem grande importância na formação de rebanhos nessa região. Com o crescente 

aumento da demanda de carne ovina no Nordeste, faz-se necessário o estudo dos diversos 

aspectos da cadeia produtiva, dentre eles os custos e receitas do sistema, bem como a 

importância econômica das características que compõem o seu sistema. 

Existem poucos estudos formais sobre a definição dos objetivos de melhoramento de 

ovinos nos trópicos, com base na estimação de valores econômicos das características de 

produção, como Ponzoni (1992), em Cuba, e Kosgey, Van Aredonk e Baker (2003, 2004) 

para alguns países africanos com condições climáticas semelhantes aos aqueles encontrados 

no semi-árido brasileiro. No Brasil, apenas dois estudos foram realizados em ovinos 

(MORAIS; MADALENA, 2006; MCMANUS et al., 2006), para condições  de clima semi-

tropical úmido. 

 Até o presente momento, não há determinação de pesos econômicos para ovinos na 

região Nordeste do Brasil. Partindo deste princípio, e no intuito de colaborar para as 

discussões sobre o norteamento das ações para o melhoramento genético dos ovinos no Brasil, 

particularmente na região semi-árida, calcularam-se para este trabalho os pesos econômicos 

de características de produção de ovinos deslanados Morada Nova. 
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 O objetivo deste estudo foi estimar os pesos econômicos para características de 

importância econômica, para um sistema de produção de carne com ovinos da raça Morada 

Nova, mantidos em pastagem nativa de caatinga. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Aspectos Econômicos no Melhoramento Animal 

  

 Harris e Newman (1994) descreveram a evolução do melhoramento animal nas várias 

espécies domésticas. No início, este era voltado totalmente para tipo racial, ou seja, 

procurava-se o “tipo ideal” para cada raça. Estes objetivos evoluíram para avaliações de 

desempenho, mesmo que este não fosse economicamente a melhor medida para os sistemas 

de produção. Por isso, a passagem desta fase para uma visão econômica do processo de 

melhoramento, em que apenas características de importância econômica fossem consideradas, 

ainda está incompleta. Harris (1970) relatou que a eficiência de produção naquela época era 

mencionada como objetivo de várias indústrias dentro do setor agropecuário e revelou a sua 

preocupação com a falta de pesquisas adequadas sobre objetivos de seleção no melhoramento 

animal. Isto evoluiu em muitos países desenvolvidos, mas continua a ocorrer em países em 

desenvolvimento, como o caso do Brasil (MADALENA, 1986). 

 A falta de avaliações econômicas de diferentes alternativas de programas de 

melhoramento, podem levar a recomendações à industria que não sejam as mais lucrativas 

possíveis (MILLER; PEARSON, 1979). Avaliações econômicas são importantes para o 

sucesso de qualquer empreendimento, não sendo diferente para a pecuária. O principal 

objetivo de muitos agropecuaristas é ganhar dinheiro. Assim, um eficiente programa de 

melhoramento necessita de métodos de avaliação dos méritos econômicos dos estoques 

genéticos em termos de lucro para o investimento total (MOAV; MOAV, 1966). A utilização 

de uma função de lucro, englobando receitas e despesas, pode mensurar o desempenho 

econômico de um sistema de produção. 

 No Brasil, existem poucos estudos sobre avaliações econômicas. Para aves de postura, 

Lopes et al. (1986) apresentaram função de lucro para avaliar o sistema de produção. Estudos 

em rebanhos bovinos também ainda são reduzidos (MORICOCHI et al., 1973; MADALENA, 

1986; MADALENA et al., 1989; STOCK; GOMES; GONÇALVES, 1995; HOLANDA 

JÚNIOR,  MADALENA, 1998; TUPY et al., 1998; VERCESI FILHO, 1999). A proposta de 

uma avaliação para ovinos de corte no Nordeste ainda não foi considerada. Desta forma, 

percebe-se a necessidade de abordagens econômicas para maximizar a eficiência de um 

programa de melhoramento animal. 
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 No aspecto relacionado à seleção dos animais, um dos principais pontos é a definição 

dos objetivos e critérios de seleção. O objetivo da seleção usualmente é definido como uma 

combinação de características de importância econômica no sistema de produção. Sua 

determinação é crucial no desenvolvimento de um programa de melhoramento. Os critérios de 

seleção são as características usadas na estimação dos valores genéticos dos animais. Segundo 

Ponzoni e Newman (1989), algumas características no objetivo da seleção são difíceis ou 

caras para serem mensuradas e existem outras altamente correlacionadas com elas que podem 

ser usadas como critério de seleção. 

 A omissão de características no critério também pode influenciar a eficiência seletiva. 

Ponzoni e Newman (1989) observaram que a remoção da característica dias para o parto, 

como indicadora de fertilidade, reduziu a acurácia do índice de seleção para bovinos de corte 

na Austrália. 

 A seleção simultânea para diversas características apresenta a necessidade de 

ponderação pela importância de cada uma delas. Esta ponderação é feita pelos pesos 

econômicos, que indicam o valor de cada característica em relação às demais. A metodologia 

de estimação dos valores econômicos está disponível e é de fácil execução. Apesar disto, 

alguns programas de melhoramento em execução nos dias de hoje utilizam valores arbitrários. 

Um dos principais motivos desta falha, principalmente no Brasil, consiste na ausência da 

disponibilidade de anotações contábeis seguras e completas da exploração animal, que 

permitam a realização das estimativas (LÔBO, 1999). 

  A importância da ordenação e condução da seqüência lógica em um programa de 

melhoramento, tanto dos passos quanto da determinação do objetivo da seleção, se baseia na 

interligação de tais passos, de maneira que determinada decisão tomada em um, trará 

conseqüências à elaboração dos demais. 

 

2.2. Cálculo dos pesos econômicos 

 

 Para se obter ganho econômico máximo por meio da seleção, é necessária uma 

expressão do objetivo em termos individuais (MILLER; PEARSON, 1979). Para isso, 

formula-se uma função de lucro. O lucro (L) pode ser expresso de diferentes maneiras: pela 

diferença entre receita (R) e despesa (D), como em Moav e Moav, (1966), ou como o retorno 

do investimento R/D, segundo Cartwright, (1970), ou como custo por unidade de produto 

D/R, descrito por Dickerson, (1970). 
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 Algumas funções podem ser expressas de forma linear (receitas – despesas) ou como 

razão (despesas/receitas). Dickerson (1970) apresentou uma fórmula (despesas anuais/produto 

anual) mensurando a eficiência total como uma razão de custo, ilustrando como cada 

característica biológica influencia os custos por unidade de produção. 

 A escolha da melhor função para expressar a eficiência líquida rotineiramente tem sido 

buscada, e a função lucro por dia (PPD) parece ser a preferida em muitos casos. Pearson e 

Miller (1981) atribuíram a esta função as vantagens de ser melhor entendida pelos criadores e 

da facilidade de ser trabalhada estatisticamente, entretanto, a desvantagem de não refletir as 

limitações na disponibilidade de mão de obra, crédito e outros recursos. 

 Como não há uma função ideal para todos os casos, em cada situação é importante que 

seja avaliado todo o contexto para a escolha da função que será utilizada. 

 Diferentes métodos para estimativa dos pesos econômicos têm sido propostos. As 

diferenças entre métodos ocorrem principalmente se a função de lucro envolvida é linear ou 

não. Entretanto, Brascamp, Smith e Guy (1985) afirmaram que as mudanças genéticas são 

pequenas e, em muitos casos, a aproximação de um objetivo não linear por um linear pode ser 

satisfatória. Assim, por aproximação linear, os pesos econômicos podem ser obtidos como 

derivadas parciais da função de lucro sobre as características avaliadas no valor presente 

médio para cada uma delas (MOAV; HILL, 1966; HARRIS, 1970). 

 Os pesos econômicos das características são necessários para a elaboração de índices 

de seleção (HAZEL, 1943), podendo ser obtidos pela derivada parcial da função de lucro 

expressa com Receitas - Despesas, com respeito a cada característica, avaliada no valor médio 

das outras características (MOAV e HILL, 1966). Entretanto, Smith, James e Brascamp 

(1986) mostraram que, para evitar contabilizar efeitos de escala de produção, seria preferível 

obter os pesos econômicos por intermédio da derivada da relação receita/despesas. 

 Visscher, Bowman e Goddard (1994) calcularam os pesos econômicos para 

características de produção (volume de leite, quantidade de gordura e proteína), sobrevivência 

e peso corporal à maturidade num sistema de produção de leite à pasto na Austrália, como 

sendo a primeira derivada do lucro em relação a cada característica. 

 Moav (1973), citado por Brascamp, Smith e Guy (1985), mostrou que os pesos 

econômicos derivados de funções de lucro dependiam da perspectiva tomada, isto é, a partir 

do interesse do produtor, interesse da indústria, ou interesse da nação, estes pesos econômicos 

assumiam valores diferentes. Por este motivo, Brascamp, Smith e Guy (1985) propuseram que 

o lucro fosse considerado como o custo da produção e igualado a zero. Assim, os valores 
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econômicos relativos de cada característica da função de lucro seriam os mesmos para as 

diferentes perspectivas analisada. 

 Ponzoni (1988) comparou pesos econômicos obtidos por funções de lucro expressas 

pela diferença entre receita e despesa, pelas razões receita/despesa e despesa/receita. Concluiu 

que existe alta correlação entre as diferentes maneiras de se expressar a relação entre receita e 

despesa. Quando se combina receita e despesa como uma diferença, os valores econômicos 

independem dos custos fixos já que estes desaparecem durante o processo de diferenciação. 

 Ponzoni e Newman (1989) calcularam os pesos econômicos de diferentes 

características para gado de corte na Austrália, como a derivada parcial do lucro em relação a 

cada característica, utilizando uma função de lucro (P) = receita - despesa. Como as 

características do objetivo de seleção não são expressas com a mesma freqüência e ao mesmo 

tempo, foi adotada a metodologia do número de expressões descontadas proposta por 

McClintock e Cunningham (1974). Os mesmos procedimentos foram utilizados por Newman 

et al. (1992), ao calcularem pesos econômicos para gado de corte na Nova Zelândia. 

 Morais (2005) calculou pesos econômicos de diferentes características para ovinos da 

raça Santa Inês, como a derivada parcial do lucro em relação a cada característica, utilizando 

uma função de lucro expressa pela diferença entre receita e despesa, pelas razões 

receita/despesa. 

Pinto (2005) estimou pesos econômicos para características produtivas de três sistemas 

de produção de ovinos no Distrito Federal, usando um método que consistia nos seguintes 

passos: 1) lançamento dos parâmetros do sistema de produção, onde se inclui os índices 

zootécnicos, em um Simulador Econômico de Produção Ovina (SEPOv); 2) obtenção do lucro 

e/ou da margem líquida de referência; 3) no SEPOv, acréscimo de uma unidade no valor de 

referência  da característica do objetivo de seleção que se busca melhorar; 4) obtenção do 

lucro e da margem liquida da característica a ser melhorada; 5) obtenção da diferença entre 

lucro de referência e lucro melhorado, bem como, margem liquida de referência e margem 

líquida melhorada, sendo obtida com isso a diferença econômica quando do melhoramento da 

característica de interesse; 6) cálculo da quantidade para rateio da característica; 7) cálculo do 

peso econômico da característica, dividindo a diferença econômica ou ganho econômico pela 

quantidade para rateio. 
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2.3. Estimativa de pesos econômicos em ovinos nos trópicos 

 

 A criação de ovinos nos trópicos, especialmente em regiões semi-áridas, é marcada 

pela utilização de raças nativas que apresentam uma maior adaptabilidade ao meio (Kosgey et 

al, 2005).  Os mesmos autores afirmaram que é rara a definição formal dos objetivos de 

seleção e estimativa dos pesos econômicos.  Kosgey, Van Arendonk e Baker (2003) 

mencionaram que há existência de alguns programas de melhoramento nos trópicos, mais que 

estes programas precisam ser aperfeiçoados.  

O cálculo de valores econômicos para a ovinocultura nos trópicos é tema de alguns 

poucos trabalhos, como Ponzoni (1992), numa projeção para a realidade cubana, Kosgey, Van 

Arendonk e Baker (2003, 2004) para as realidades de alguns países africanos, semelhantes às 

encontradas no semi-árido brasileiro. 

No Brasil há poucos trabalhos que estimaram pesos econômicos para ovinos. Morais 

(2005) calculou os pesos econômicos em um sistema de produção da raça Santa Inês para 

varias características de importância econômica, destacando-se as características de 

sobrevivência de cordeiros e reprodutivas. 

 Pinto (2005) calculou pesos econômicos para varias características de três sistemas de 

produção (extensivo, semi-intensivo e intensivo) com ovinos da raça Santa Inês no Distrito 

Federal, destacando-se a característica número de cordeiros desmamados. Estes valores 

econômicos foram utilizados para a formação de índices de seleção. 

 Estes dois únicos estudos no Brasil ainda não são suficientes para se generalizar quais 

características econômicas que serão alvos de seleção e que irão compor os índices nos 

programas de melhoramento genético. 

 

2.4. Raça Morada Nova 

 

 No Nordeste do Brasil, os ovinos têm grande importância na receita das pequenas 

propriedades, principalmente as de agricultura familiar. Dentre as raças deslanadas utilizadas, 

destaca-se a Morada Nova, muito utilizada pela sua rusticidade, sendo bem adaptada ao semi-

árido Nordestino. 

 O ovino da raça Morada Nova é explorado para produção de carne e pele, sendo esta 

muito apreciada no mercado internacional (FERNANDES, 1992). Por serem animais de 

pequeno porte e bem adaptados às condições climáticas do semi-árido, são importantes nas 

pequenas propriedades, onde constituem fonte de proteína na alimentação da população rural 
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(DOMINGUES, 1941 e 1950; GURGEL; SOUZA; LIMA, 1992). Além disso, a raça 

apresenta características muito importantes em sistemas de produção de carne ovina e que não 

são observadas em outras raças nativas. 

 É uma raça de porte pequeno e menor exigência nutricional, é extremamente adaptada 

ao ambiente tropical brasileiro. Não apresenta estacionalidade reprodutiva, com grande 

potencial para ser utilizada como linhagem materna para produção de cordeiros de forma 

econômica e sustentável. 

 A ovelha Morada Nova apresenta peso adulto variando entre 30 e 50 kg 

(FIGUEIREDO, 1986; SOUZA; LÔBO; MORAIS, 2003; ARCO, 2010). Isto pode 

representar uma vantagem competitiva da raça, principalmente para sistemas de produção 

extensivos sob as condições semi-áridas do Nordeste Brasileiro. 

 A raça Morada Nova, em especial, apresenta longa extensão da estação reprodutiva, 

idade a puberdade precoce, prolificidade média a alta (SOUZA et al, 2006). 

 Segundo Silva et al. (1988), nas condições de Nordeste brasileiro, os ovinos da raça 

Morada Nova mostraram-se mais precoces, apresentando o primeiro estro cerca de 13% mais 

cedo do que a raça Santa Inês. 

  Segundo Facó et al. (2008), a raça Morada Nova apresenta grande eficiência 

reprodutiva, com capacidade para parir a cada 8-9 meses, apresentando elevadas taxas de 

cobertura e de parição, particularmente sob as condições de semi-árido do Nordeste 

Brasileiro. Estes autores reportaram que a média para prolificidade na raça Morada Nova 

estaria em torno de 1,43 crias por parto ou 143%. É importante mencionar que crias nascidas 

de partos múltiplos apresentam menores pesos ao nascimento (LÔBO; MARTINS FILHO; 

FERNANDES, 1992) e maior mortalidade (FERNANDES, 1992). 

A pele dos ovinos deslanados tem qualidade superior à pele dos ovinos lanados e 

atinge alta cotação no mercado internacional. Segundo Souza, Lôbo e Morais (2003), a pele 

pode alcançar até 30% do valor de um ovino deslanado. Em estudo envolvendo as raças 

Morada Nova e Ideal, Jacinto, Silva Sobrinho e Costa (2004) comprovaram que os couros dos 

ovinos Morada Nova são duas vezes mais resistentes à tração que os da raça Ideal. Segundo 

os autores, tal fato pode ser explicado pela maior espessura do couro do Morada Nova e maior 

quantidade de fibras de colágeno distribuídas nas camadas reticular e termostática. 

Por apresentar pequeno porte a raça Morada Nova tende a ter valores de pesos 

inferiores a diferentes idades quando comparado a outras raças de maior porte. O ganho de 

peso não depende apenas do potencial genético do animal, mas fundamentalmente de um 
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suporte alimentar adequado em quantidade e qualidade, o que na maioria das vezes não é 

provido. 

Infelizmente, são raros os trabalhos relativos à qualidade de carcaça e da carne de 

ovinos Morada Nova. Todavia, sabe-se que, a exemplo de outras raças nativas de ovinos 

deslanados, a carcaça dos ovinos Morada Nova não apresenta uma conformação característica 

de animais especializados na produção de carne, notadamente no que diz respeito às massas 

musculares do traseiro e da área dorso-lombar. Além disso, o acabamento é pobre com pouca 

deposição de gordura subcutânea, o que prejudica a frigorificação da carcaça (FACÓ et al., 

2008). 

Souza et al. (2006) apresentaram resultados de diversos cruzamentos utilizando 

animais das raças Dorper, Santa Inês e Morada Nova. Os resultados preliminares mostraram 

que os animais F1 mestiços de Morada Nova apresentaram desempenho produtivo inferior; 

porém, estes mesmos animais apresentaram superior rendimento comercial das carcaças, com 

valores próximos a 50%. Este fato possivelmente está associado com o menor peso da pele e 

dos componentes não constituintes da carcaça dos cordeiros Morada Nova e seus mestiços 

(FACÓ et al., 2008). 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Sistema de Produção 

 

 O presente estudo adotou como modelo base o sistema de produção em geral praticado 

pelos criadores de ovinos da raça Morada Nova, participantes do projeto “Núcleo de 

conservação e melhoramento genético da raça Morada Nova” liderado pela Embrapa Caprinos 

e Ovinos. Os rebanhos participantes deste projeto apresentam entre 10 e 245 matrizes, com 

uma média de 81 matrizes/rebanho. Assim, para facilitar as estimativas, considerou-se um 

rebanho base constituído de 100 matrizes. Os parâmetros utilizados para as estimativas foram 

buscados na literatura, no mercado atual ou a partir de opinião de especialistas, de acordo com 

sua disponibilidade.  

 Neste sistema de produção, os animais são criados em pastagem nativa (caatinga) com 

distintos graus de manipulação (sem manipulação, raleada, capoeira, etc), com fornecimento 

de sal mineral. Somente as categorias matrizes, fêmeas de reposição, reprodutores e machos 

de reposição são suplementadas com concentrado a base de milho e torta de algodão, apenas 

nos períodos críticos do ano (segundo semestre). O sistema de monta é o natural controlado, 

com os partos ocorrendo ao longo de todo o ano. Utilizam uma relação macho/fêmea de 1/50. 

Os cordeiros são desmamados com quatro meses de idade 

 Na Figura 1 está apresentada a dinâmica para o rebanho base da raça Morada Nova 

considerado neste estudo. As categorias consideradas neste estudo foram: 1) cordeiros (0-4 

meses); 2) borregos (5-11 meses); 3) fêmeas de reposição (12-18 meses); 4) machos de 

reposição (12 meses); 5) matrizes (>18 meses) e 6) reprodutores (>12 meses). 

 Usou-se uma base de cálculo anual. Para contabilizar os efeitos de flutuação no 

rebanho, uma vez que os animais de cada categoria não permanecem por períodos iguais no 

rebanho, o número médio de animais de cada categoria foi multiplicado pelos respectivos dias 

de permanência, sendo posteriormente dividido por 365, para permitir a base anual. 

 Para a característica fertilidade ao parto, foi utilizado o valor de 85%, que se aproxima 

dos encontrados em Souza et al. (2000). Para a prolificidade, foi utilizado o valor de 1,45 

reportado por Selaive-Villarroel e Fernandes (2000). As taxas de mortalidade para cordeiros, 

borregos e animais adultos, bem como os pesos corporais considerados, foram obtidas a partir 

das observações e dados dos rebanhos da Embrapa Caprinos e Ovinos, e demais rebanhos da 

raça Morada Nova, controlados pelo Programa de Melhoramento Genético de Caprinos e 
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Ovinos de Corte (GENECOC). Para a característica número de partos/ano, foi utilizada a 

estimativa de três partos em dois anos (Ribeiro et al., 2009). Outros parâmetros também foram 

obtidos a partir da revisão de Facó et al. (2008), no que diz respeito a animais da raça Morada 

Nova. 

  
 

Figura 1. Dinâmica de um rebanho da raça Morada Nova para a produção de carne. 
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3.2. Descrição do Modelo 

 

Neste estudo foi utilizado um modelo determinístico estático, que assume não haver 

variações nas características entre os animais utilizados para o cálculo dos pesos econômicos 

para as características de interesse econômico no sistema considerado. O lucro total anual do 

rebanho foi derivado da diferença entre custos e receitas, expressos em reais (R$). As 

despesas para o sistema de produção foram alimentação (pastagem, concentrado e sal 

mineral), manejo/trabalho (trabalho, serviços veterinários, tratamento antihelmíntico, energia, 

combustível e manutenção), mercado (custo de abate) e custos fixos. As receitas foram 

oriundas das vendas de matrizes e reprodutores de descarte, borregos, e esterco para todas as 

categorias. 

 Na Tabela 1 estão apresentados os pressupostos para a entrada de variáveis do 

modelo. Os parâmetros de entrada foram derivados da literatura, do mercado, dos rebanhos 

participantes do GENECOC e opiniões de especialistas. Variações sazonais no desempenho 

dos animais e nos preços não foram incluídas no modelo. Custos de registro de informações e 

seleção no rebanho não foram considerados. 

 A quantidade de esterco produzida por cada categoria teve como base a quantidade de 

matéria seca consumida e sua digestibilidade. O valor utilizado para esta digestibilidade foi de 

45%, média observada para forragens oriundas da pastagem nativa. No cálculo, foi 

considerada uma relação linear entre a produção deste esterco e o consumo de matéria seca. 

Como os animais são recolhidos às instalações no período noturno, foi considerado que 

apenas metade do esterco produzido foi coletada.  

 O número de animais abatidos para consumo na propriedade não foi considerado. 

Como rendimento de carcaça assumiu-se o valor de 45%, encontrado em Mcmanus et. al. 

(2006) e Ribeiro et al. (2009). 
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Tabela 2. Parâmetros assumidos para o modelo considerado na avaliação de pesos 

econômicos de um sistema de produção de ovinos da raça Morada Nova 

Parâmetro Sigla Valor 

Variáveis de Produção   

Fertilidade ao parto (%) FP 85,00 

Prolificidade PRO 1,45 

Mortalidade de cordeiros (%; 0 - 4meses) MC 15,00 

Mortalidade de borregos (%; 5 – 12 meses) MB 7,00 

Mortalidade de adultos (%) MA 3,00 

Peso ao nascimento (kg) PN 2,20 

Peso ao desmame (kg) PD 12,13 

Peso na idade de seleção/abate de fêmeas (kg) PAF 28,00 

Peso na idade de seleção/abate machos (kg) PAM 30,00 

Peso maduro das matrizes (kg) PM 35,00 

Peso dos reprodutores (kg) PR 45,00 

Rendimento de carcaça (%) RC 45,00 

Variáveis de Manejo   

Número de partos/ano NPA 1,50 

Taxa anual de descarte de reprodutores (%) TDR 50,00 

Taxa anual de descarte de matrizes (%) TDM 20,00 

Idade à seleção/abate (meses) IA 12,00 

Idade para início de uso do reprodutor (meses) IUR 12,00 

Idade ao primeiro parto (meses) IPP 18,00 

Idade ao desmame (meses) ID 4,00 

Variáveis Sanitárias   

Número de tratamentos parasitários/ano TP 3,00 

Doses por tratamento parasitário/animal adulto DTPA 1,00 

Doses por tratamento parasitário/cordeiro DTPC 0,50 

Doses por tratamento parasitário/borrego DTPB 0,75 

Drogas, vacinas e serviços veterinários/animal adulto SVA 1,00 

Drogas, vacinas e serviços veterinários/cordeiro SVC 0,25 

Drogas, vacinas e serviços veterinários/borrego SVB 0,50 

Variáveis de Alimentação   

Consumo médio de forragem por matriz (kg MS/dia) CMSM 0,98 

Consumo médio de forragem por reprodutor (kg MS/dia) CMSR 1,26 

Consumo médio de forragem por cordeiro (kg MS/dia) CMSC 0,09 

Consumo médio de forragem por borrego (kg MS/dia) CMSB 0,52 

Consumo médio de forragem por macho de reposição (kg MS/dia) CMSMR 0,83 

Consumo médio de forragem por fêmea de reposição (kg MS/dia) CMSFR 0,81 

Consumo médio de concentrado por matriz (kg/dia) CCM 0,30 

Consumo médio de concentrado por reprodutor (kg/dia) CCR 0,50 

Consumo médio de concentrado por cordeiro (kg/dia) CCC 0,00 

Consumo médio de concentrado por borrego (kg/dia) CCB 0,00 

Consumo médio de concentrado por macho de reposição (kg/dia) CCMR 0,10 

Consumo médio de concentrado por fêmea de reposição (kg/dia) CCFR 0,1 

Consumo médio de sal mineral - matrizes e reprodutores (kg/dia) CSA 0,04 

Consumo médio de sal mineral - cordeiros (kg/dia) CSC 0,005 

Continua   
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Parâmetro Sigla Valor 

Consumo médio de sal mineral - borregos (kg/dia) CSB 0,009 

Consumo médio de sal mineral - animais de reposição (kg/dia) CSR 0,02 

Digestibilidade da forragem (%) DF 0,45 

Variáveis Econômicas   

Preço da forragem (R$/kg MS) PF  0,02  

Preço do concentrado (R$/kg) PC  0,60  

Preço do sal mineral (R$/kg) PSM 0,45  

Preço do tratamento parasitário (R$/tratmento) PTP 0,40  

Preço do serviço veterinário (R$/cabeça/ano) PSV 2,60 

Preço da carne (R$/kg de carcaça) PqC  8,00  

Preço do esterco (R$/kg) PE  0,06  

Custo de abate (R$/cabeça) CA  8,00  

Custo da mão-de-obra (R$/por ano - até 100 matrizes) CT 3.200,00  

Custo fixo (R$) CF 1.800,00  

Custo de energia, combustível, manutenção, etc (R$) CM 600,00  

 

 

3.3. Consumo alimentar 

 

O custo de alimentação é considerado um dos maiores componentes econômicos de 

um sistema de produção animal. Como os animais deste modelo são criados em pastagem 

nativa de caatinga, se torna difícil a estimativa deste custo. Entretanto, para isto, considerou-

se a produção média de matéria seca de forragem de um hectare de pastagem de caatinga e o 

custo de manutenção desta pastagem (mão de obra e manutenção de cercas, ARAÚJO 

FILHO; CARVALHO, 1997). Assim, foi possível estimar o custo por kg de MS desta 

pastagem. Multiplicando este valor pelo consumo médio diário de matéria seca de cada 

categoria, têm-se o custo de alimentação. Para o cálculo do consumo médio de matéria seca 

de cada categoria utilizou-se a fórmula do NRC, (2005): 

 

I = 0,04 x A x Z (1,7-Z) 

 Em que: 

 I = consumo médio diário de matéria seca 

A = peso do animal 

Z = relação entre o peso atual do animal e o peso maduro 

 Assim, estimou-se o consumo médio para cada categoria, considerando seu peso 

médio como A. Por exemplo, o CMSM foi estimado como: 0,04 * PM (=35) * 1 * (1,7-1) = 

0,98. O CMSC foi estimado como: 0,04 * (PN+PD/2) * (PN+PD)/2/PM * (1,7-

(PN+PD)/2/PM) = 0,04 * 7,165 * 0,205 * 1,49 = 0,09. E assim por diante. 
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 É prática comum nos rebanhos considerados, no período seco, a administração de 

500g de concentrado/dia por reprodutor, de 300g/dia por matriz e de 100g/dia para animais de 

reposição. Geralmente não é fornecido concentrado para cordeiros e borregos.  

 O consumo de sal mineral foi estimado em 20g/10kg de peso vivo (PV) para animais 

adultos, 10g/10kg de PV para cordeiros e borregos e 15g/10kg para animais de reposição. 

 

3.4. Manejo 

 

 Foram considerados como parâmetros de manejo, os custos com saúde animal e 

trabalho. De acordo com o observado entre os rebanhos participantes do projeto, controlados 

pelo GENECOC, são realizadas cerca de três tratamentos parasitários por animal/ano e pelo 

menos um serviço veterinário/animal/ano. Considerou-se como serviço veterinário, a 

realização de vacinação (geralmente raiva) e/ou algum tratamento curativo. Considerou-se 

que cordeiros e borregos, respectivamente, utilizam 50% e 75% de uma dose de vermífugo 

utilizada para um animal adulto e 25% e 50%, respectivamente, de um serviço veterinário 

(dose) para um animal adulto. 

 O custo da mão-de-obra foi estimado como sendo de um manejador para 100 matrizes. 

Os valores referentes a esta mão-de-obra, bem como custos fixos, com energia, combustível e 

manutenção de equipamentos e instalações foram obtidos do estudo de Franca et. al. (2006), 

que utilizou, como base, propriedades que exploram caprinos e/ou ovinos, no semi-árido 

nordestino. 

 

3.5. Parâmetros Econômicos 

 

 Os preços utilizados para concentrado, sal mineral e antihelmínticos foram aqueles 

praticados em média no mercado do Estado do Ceará, no mês de janeiro de 2010. Para os 

serviços veterinários, utilizaram-se os valores médios observados por Franca et. al. (2006). 

 O preço do esterco utilizado refere-se ao praticado no estado do Ceará, com coleta 

diretamente na fazenda. O valor utilizado para o preço do kg de carcaça foi pesquisado nos 

frigoríficos do estado do Ceará. Apesar da maioria dos produtores venderem suas carnes com 

base no peso vivo, neste trabalho, foi utilizado o preço da carcaça (kg), para ser possível 

considerar o rendimento de carcaça, característica de importância econômica no modelo 

adotado. Considerou-se que não há distinção entre o preço da carne de animais de varias 

categorias. O preço da pele e das vísceras (“arrasto”) foi considerado como o custo de abate, 
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não sendo assim computado nas receitas. Geralmente, os marchantes ou abatedouros 

consideram estes elementos como pagamento pelo abate dos animais. 

 

3.6. Equação de Lucro 

 

 A rentabilidade total anual do rebanho foi estimada de acordo com a fórmula: 

L = 


6

1i

RVCi + 


6

1i

RVEi - 


6

1i

CAli - 


6

1i

CMi - 


6

1i

CFi 

 Em que o somatório 


6

1i

refere-se a cada uma das 6 categorias: cordeiros, borregos, 

machos de reposição, fêmeas de reposição, matrizes e reprodutores; RVC são as receitas com 

a venda de carne; RVE são as receitas com a venda de esterco; CAl são os custos com 

alimentação; CM são os custos com manejo/trabalho; e CF são os custos fixos. 

RVC = número de animais disponíveis para venda na categoria x peso ao abate x rendimento 

de carcaça x preço do kg de carcaça 

RVE = 0,5 x número de animais na categoria x número de dias/ano do animal na categoria x 

consumo médio diário de matéria seca na categoria x (1-digestibilidade da forragem) x preço 

do esterco 

CAl = número de animais na categoria x número de dias/ano do animal na categoria x 

(consumo de matéria seca x preço da matéria seca + consumo de concentrado x preço do 

concentrado + consumo de sal mineral x preço do sal mineral) 

CM = número de animais na categoria x [(custo do trabalho/total de animais no rebanho) + 

(número de tratamentos parasitários/ano/12 x número de dias/ano animal na categoria/30,42 x 

número de doses por animal/tratamento x preço tratamento parasitário) + (número de serviços 

veterinários na categoria x preço do serviço veterinário) + (custo energia, combustível, 

manutenção, etc./total de animais no rebanho)] 

CF = número de animais na categoria x (custo fixo/ total de animais no rebanho) 
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3.7. Cálculo dos Valores Econômicos 

 

 Foram calculados os valores econômicos de fertilidade ao parto (FP), prolificidade 

(PRO), mortalidade de cordeiros (MC), mortalidade de borregos (MB), mortalidade de 

ovelhas e carneiros (MA), peso de abate de fêmeas (PAF), peso de abate de machos (PAM), 

peso maduro das matrizes (PM), peso dos reprodutores (PR), rendimento de carcaça (RC), 

número de partos/ano (NPA), idade ao primeiro parto (IPP) e número de tratamentos 

parasitários/ano (TP). 

 O valor econômico da característica foi calculado pela diferença entre o lucro após e 

antes do melhoramento (vi = L’ – L), em que L’ é o lucro da fazenda após aumentar cada 

característica em uma unidade e também em 1%, mantendo a média das demais inalterada 

(PONZONI, 1992). 

 Os valores econômicos obtidos foram divididos pelo valor médio pago pelo quilo de 

carcaça, sendo também expressos em “equivalentes quilo de carcaça” (Eqc). 

 

3.8. Análise de sensibilidade 

 

 Os valores de mercado, assim como os parâmetros zootécnicos utilizados, tanto os 

calculados como os assumidos, estão sujeitos a variações, devido às diferenças existentes nos 

diversos mercados de carne ovina no Brasil, especialmente no Nordeste. Desta forma, é 

importante avaliar possíveis alterações nestes parâmetros. 

 Foram avaliadas alterações em 0,75 e 1,25 vezes o valor do kg de carcaça (PqC), em 

0,00, 0,50 e 2,00 vezes os custos de forragem (PF), em 0,50 e 2,00 vezes os custos com 

concentrado (PC), em ±10,00 na fertilidade ao parto (FP), em ±0,15 na prolificidade (PRO), 

em ±5,00 na mortalidade de cordeiros (MC), em 2,00 e 3,00 vezes no custo da mão-de-obra 

(CT) e em 0,50 e 2,00 vezes o preço do tratamento parasitário (PTC). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Custos e Receitas 

 

 As receitas e custos de produção do sistema podem ser verificados na Tabela 2. Em 

relação ao custo operacional, a categoria que apresentou o custo mais elevado foi à categoria 

matrizes. Este fato é esperado, uma vez que essa categoria apresenta o maior numero de 

animais do rebanho, relacionando esse número com os gastos previstos com alimentação. Os 

gastos com alimentação corresponderam a 49,27% das despesas totais, enquanto que os custos 

com manejo/trabalho vêm como a segunda maior fonte de despesas. Entretanto, este aspecto 

apresenta variações de acordo com a categoria animal. Para cordeiros, borregos e 

reprodutores, o custo de manejo/trabalho supera o custo de alimentação. 

 Neste sistema, verificou-se um lucro de R$ 3.461,27/ano. As únicas categorias que 

apresentaram lucro positivo foram borregos e reprodutores, enquanto as outras categorias 

apresentaram déficit, em conseqüência dos gastos com alimentação superarem os retornos 

referentes à venda de carne. 

 Em estudos publicados, os custos com alimentação foram mais elevados, em relação 

aos custos totais. Ponzoni (1986) comentou que os custos de alimentação, embora sejam os 

maiores componentes dos custos de produção de ovinos e caprinos, são difíceis de serem 

medidos e, erroneamente, são às vezes excluídos na definição dos objetivos de seleção. Esta 

dificuldade para calcular os custos com alimentação ocorre principalmente em animais 

criados em pasto No presente estudo, o custo da pastagem nativa foi incluído, esta valorização 

é importante para ressaltar a necessidade de conservação dos recursos forrageiros nativos. 

Não aplicar valor ao uso da caatinga pode ser um incentivo à sua exploração irracional. Os 

custos com alimentação neste estudo foram baixas, uma vez que os animais foram criados na 

"caatinga", com suplementação apenas no período seco e, para alguns categorias. Outros 

estudos do Nordeste do Brasil (FRANCA et al., 2006) também mostrou um retorno 

econômico positivo para criação de ovinos no semi-árido. Nesta região, a oportunidade custo 

é praticamente zero. Os produtores não têm muitas opções e com pequenas áreas de terras 

disponíveis, muitos delas não cultiváveis, criação de ovinos têm vantagens sobre outras 

atividades, tais como criação de gado. Esta é uma das razões pelas quais estes animais têm 

sido utilizados por estes pequenos agricultores por muitas décadas. 
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O Nordeste do Brasil é seriamente influenciado por insuficiente e precipitação não 

confiável. Condições naturais adversas, combinado com o subdesenvolvimento na região 

(baixo Pontuação IDH, poucas indústrias, pouca infra-estrutura, distâncias entre os centros 

urbanos) a média da população rural não pode apoiar-se em anos de seca (GAISER et al., 

2003). O tamanho médio da fazenda é de 13 ha, com 90% sendo classificado como fazendas 

familiares. Mais de 50% é de pastagens são naturais e estas produzem menos do que 30% da 

produção total de animais. Os agricultores desta região do Brasil tem poucas opções, que 

incluem culturas tais como mandioca, milho, feijão e pastagem. Destes, pequenos ruminantes 

em pastejo apresentam um menor custo com manejo, portanto, favorece os agricultores ou 

membros da família a procurar emprego fora da agricultura, quer por períodos curtos ou 

sazonal, mantendo a sua Fazenda. 
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Tabela 3. Custos, receitas e lucro em cada categoria por ano para um sistema de produção de ovinos da raça Morada Nova 

 Categorias 

   Reposição     

 Cordeiros Borregos Fêmeas Machos Matrizes Reprodutores Total % do total 

Despesas         

Alimentação 75,52 505,73 902,78 2,68 4.657,40 141,04 6.285,14 49,27 

Manejo/Trabalho 1.514,65 1.559,95 287,46 11,98 1.272,33 25,45 4.671,82 36,62 

Fixas 655,07 609,21 100,22 4,36 422,69 8,45 1.800,00 14,11 

Total 2.245,23 2.674,89 1.290,46 19,02 6.352,41 174,94 12.756,96 100,00 

         

Receitas         

Carne  12.545,51   2.520,00 162,00 15.227,51 93,89 

Esterco 27,30 300,03 57,58 0,43 590,21 15,18 990,72 6,11 

Total 27,30 12.845,54 57,58 0,43 3.110,21 177,18 16.218,23 100,00 

Lucro -2.217,93 10.170,65 -1.232,88 -18,60 -3.242,21 2,24 3.461,27  
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4.2. Valores Econômicos  

 

A Tabela 3 mostra os custos iniciais e as receitas, mudanças marginais e valores 

econômicos (R$ por ovelha por ano) para características dentro da situação de base. Os 

valores marginais resultantes da mudança de uma unidade no mérito genético da 

característica foi considerada. Por exemplo, o custo total de alimentação inicial foi de 

R$ 62,85 / ovelha / ano e um aumento de R$ 0,068 / ovelha / ano quando a fertilidade 

ao parto foi aumentada de uma unidade. Considerando o aumento de uma unidade da 

característica, aquelas que apresentaram maior importância econômica foram 

rendimento de carcaça, peso ao abate de machos e a mortalidade de ovelhas e carneiros. 

Entretanto, o aumento de uma unidade não permite uma comparação relativa, uma vez 

que não considera os limites biológicos de cada característica. Este aspecto é 

considerado quando se estima o peso econômico com base no aumento de 1% da 

característica. Neste caso, as características que apresentaram maior importância 

econômica foram rendimento de carcaça, número de partos/ano, fertilidade ao parto e 

prolificidade. As características que apresentaram menor peso econômico foram: peso 

dos reprodutores, número de tratamentos parasitários e mortalidade de matrizes e 

reprodutores (Tabela 3). 

 

4.3. Rendimento de carcaça 

 

 Considerando-se 1% de aumento nas características, rendimento de carcaça foi a 

característica mais importante. O aumento deste rendimento promove impactos 

positivos no sistema. Morais e Madalena (2006) e Kosgey, Van Aredonk e Baker (2003) 

também observaram elevado valor econômico para rendimento de carcaça. Esse valor 

elevado já era de se esperar, já que o RC, nessa simulação, participa apenas somente nas 

receitas. Selecionar animais que apresentam um RC maior afeta diretamente o sistema 

de produção, já que ele esta influenciando a maior parte das receitas do sistema. Apesar 

de muitos produtores venderem seus animais no peso vivo, a venda da carcaça dos 

animais por parte dos produtores pode possibilitar uma maior rentabilidade, pois a 

tendência é que os compradores paguem valores diferenciados pelo quilo da carcaça.   

 Na cadeia produtiva, a qualidade de carcaça é uma das características de 

importância para o mercado consumidor. Esta característica é complexa e envolve distintos 

critérios de seleção para seu alcance, como o peso da carcaça, a conformação, a 
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musculosidade, etc. Com a atual perspectiva de consumo, surge o interesse de 

intensificar a terminação de cordeiros, objetivando rapidez de comercialização e 

produção de carcaças que apresentem uma boa qualidade (FURUSHO GARCIA; 

PÉREZ; TEIXEIRA, 2003). Essa qualidade está intrinsecamente relacionada ao RC, o 

que reforça a importância da ênfase a ser dada na melhoria desta característica. 
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Tabela 4. Custos e receitas iniciais por ovelha/ano com as mudanças marginais relativas ao aumento em uma unidade de cada 

característica e os valores econômicos por este aumento unitário e também por aumento de 1% de cada característica, expressos em 

termos absolutos (R$ por ovelha/ano) e em equivalentes quilos de carcaça (por ovelha/ano) para um sistema de produção de ovinos da 

raça Morada Nova 

 Inicial Características 

  FP PRO MC MB MA PAF PAM PM PR RC NPA1 IPP TP 

Despesas               

Alimentação 62,85 0,0684 0,0406 -0,0684 -0,0544 0,4909 0,1351 0,0002 1,3308 0,0284 0,0000 0,0387 1,5046 0,0000 

Manejo/Trabalho 46,72 0,0477 0,0284 -0,0477 -0,0294 0,0415 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0270 0,0237 0,8473 

Fixas 18,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

               

Receitas               

Carne 152,27 1,7702 1,0522 -1,7702 -1,6180 -1,3106 1,7407 2,5572 0,7200 0,0360 3,3839 1,0031 0,0000 0,0000 

Esterco 9,91 0,0385 0,0229 -0,0385 -0,0323 0,0313 0,1337 0,0002 0,1178 0,0033 0,0000 0,0218 0,0960 0,0000 

               

Valores Econômicos               

Por aumento unitário (U)  1,693 1,006 -1,693 -1,566 -1,812 1,739 2,557 -0,493 0,011 3,384 0,959 -1,432 -0,847 

U/Eqc  0,212 0,126 -0,212 -0,196 -0,226 0,217 0,320 -0,062 0,001 0,423 0,120 -0,179 -0,106 

               

Por aumento de 1%   1,439 1,439 -0,254 -0,110 -0,054 0,487 0,767 -0,172 0,005 1,523 1,439 -0,258 -0,025 

1%/Eqc  0,180 0,180 -0,032 -0,014 -0,007 0,061 0,096 -0,022 0,001 0,190 0,180 -0,032 -0,003 

Rel2  -15% +43% +85% +93% +97% -72% -70% +65% -55% -55% +50% +82% +97% 
1 Como o número de partos/ano médio utilizado foi de 1,5, a unidade desta característica foi considerada ser 0,01, por questões biológicas. 

2 Rel – em relação ao aumento unitário 

FP = fertilidade ao parto; PRO = prolificidade; MC = mortalidade de cordeiros; MB = mortalidade de borregos; MA = mortalidade de ovelhas e carneiros; PAF = peso de 

abate de fêmeas; PAM = peso de abate de machos; PM = peso maduro das matrizes; PR = peso dos reprodutores; RC = rendimento de carcaça; NPA = número de partos/ano; 

IPP = idade ao primeiro parto; TP = número de tratamentos parasitários/ano. 
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4.4. Peso ao Abate 

 

 Os pesos ao abate de fêmeas e machos foram bastante importantes para o 

sistema avaliado neste estudo. Obviamente, quanto mais pesados os animais, maiores 

serão os retornos, e como neste caso, no qual apenas se tem receitas devido à venda de 

animais e esterco, o aumento destas características promove incrementos positivos ao 

sistema. Nesta avaliação, em que as despesas com volumosos e concentrados foram 

relativamente baixas, as características relacionadas ao abate influenciam apenas 

receitas sem haver nenhum custo, o que justifica os altos valores econômicos para elas. 

Macmanus et al. (2006) reportou valores econômicos de R$ 0,034, R$ 0,045 e R$ 

0,051, para peso médio de cordeiros e cordeiras ao abate, respectivamente para os 

sistemas de produção extensivo, semi-intensivo e intensivo, com ovinos da raça Santa 

Inês no Distrito Federal. Morais (2005) não estimou peso econômico para estas 

características. 

 

4.5. Características reprodutivas  

 

 Semelhante ao observado por Morais (2005), os caracteres relacionados à 

reprodução apresentaram altos valores econômicos. Fertilidade, prolificidade e número 

de partos/ano foram o segundo grupo de caracteres mais importante, com iguais valores 

econômicos, após aumento de 1%. Essas características estão relacionadas ao efeito 

multiplicativo, que determina o número de borregos nascidos. Assim, elas têm valor 

econômico alto porque contribuem para as maiores fontes de receitas advindas de 

animais vendidos, embora obviamente contribuam com as despesas por meio do 

aumento do número de animais. Fertilidade e prolificidade são características que apesar 

de apresentarem herdabilidades baixas (<0,10; FACÓ et al., 2008), apresentam critérios 

que permitem boa possibilidade de melhoria. O mesmo não é verdadeiro para o número 

de partos/ano, que apresenta uma forte limitação biológica para seu incremento, além de 

ser uma característica bastante complexa.  

 FP, PRO e NPA tem o mesmo valor econômico, mostrando que que mudanças 

nos parâmetros irão afeta-las de forma semelhante. 

A idade ao primeiro parto está relacionada aos custos de manutenção das fêmeas 

de reposição (LÔBO, 1999). No entanto, neste estudo, essa característica não 

apresentou valor econômico expressivo em relação a outras características reprodutivas, 
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provavelmente devido a baixa idade ao primeiro parto ocorrida nesta raça (18 meses), e 

aos baixos custos de alimentação das fêmeas de reposição. O valor econômico desta 

característica foi em função das despesas com alimentação. Mudanças nos preços de 

alimentos volumoso e concentrado, principalmente as últimas, promove mudanças no 

valor econômico da IPP. Na verdade, as idades mais elevadas na primeira parição 

aumentaram os Custos com fêmeas de reposição. 

 

4.6. Mortalidade 

 

 O aumento da mortalidade dos animais teve impactos negativos sobre o sistema, 

pelo fato de resultar em um menor número de animais para a venda no sistema. Em 

termos absolutos, com um aumento de uma unidade, a mortalidade dos adultos foi mais 

importante do que para os cordeiros. No entanto, no modo relativo, com 1% de 

aumento, a importância da mortalidade diminui com a idade dos animais. No estudo de 

Morais (2005), a sobrevivência dos cordeiros foi a característica de maior importância, 

embora esta característica não tenha sido importante em um estudo no Quênia 

(KOSGEY; VAN ARENDONK; BAKER, 2004). Macmanus et al., (2006) considerou o 

número de cordeiros desmamados como característica de impacto econômico. Este 

autor estimou em R$ 26,628, R$ 25,086 e R$ 21,144, os pesos econômicos para esta 

característica, para os sistemas de produção extensivo, semi-intensivo e intensivo, 

respectivamente. Ressalta-se que o número de cordeiros desmamados está em função da 

sobrevivência dos cordeiros, dentre outros fatores. 

 A mortalidade diminui o número de animais disponíveis para reprodução e para 

a venda. Como o número de reprodutores e matrizes foi mantido constante no presente 

estudo, essa característica afeta somente o número de animais disponíveis para venda.  

4.7. Peso maduro 

 

 Os valores econômicos para as características de peso adulto não apresentaram 

grande importância nesse estudo. Morais e Madalena (2006), encontraram valores 

negativos para esta característica. Os animais da raça Morada Nova apresentam um 

porte menor (peso da fêmea adulta é de cerca de 40Kg) e o sistema utilizado nesse 

estudo apresentar um reduzido custo com alimentação, diferente do trabalho de Morais 

(2005), que utilizou animais da raça Santa Inês, que por apresentarem um porte maior 

(peso da fêmea adulta é de cerca de 55Kg), apresentam também um maior custo de 
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mantença. Assim, este estudo sinaliza que a raça Morada Nova poderá ter seu peso 

maduro elevado, promovendo melhorias econômicas ao sistema de produção. Por outro 

lado, atenção deve ser dada ao limite deste incremento, uma vez que ovelhas muito 

pesadas tendem a apresentar menor desempenho reprodutivo, devido correlação 

negativa entre o peso corporal e a prolificidade (SELAIVE-VILLARROEL e 

FERNANDES, 2000). 

 

 

4.8. Tratamentos parasitários 

 

 As doenças parasitárias são importante fator limitante aos sistemas de produção 

de ovinos no Brasil (LÔBO et al., 2009). Entretanto, No presente estudo, o número de 

tratamentos anti-helmínticos não apresentou valor econômico significante. Nesse 

sistema em pastagem nativa de caatinga, o numero de controles é insignificante e 

ocorrem principalmente no período chuvoso, que em muitos anos é bastante restrito. 

Segundo Macmanus et al. (2009), a raça Morada Nova tem uma maior resistência à 

verminose, o que leva à menor necessidade de vermifugação e outros produtos 

químicos, podendo ser explorada de maneira sustentável e ecológica. Este aspecto pode 

justificar a reduzida importância desta característica neste estudo. Nem o estudo de 

Macmanus et al.(2006) nem o estudo de Morais e Madalena (2006) avaliando este tipo 

de característica, representou menos de 10% do lucro. 

 

4.9. Analise de Sensibilidade 

 

 De uma forma geral, a análise de sensibilidade mostra que os valores 

econômicos calculados são bastante robustos diante das variações testadas (Tabela 4). 

 O preço do quilo de carcaça foi quem influenciou mais fortemente as 

características avaliadas. O seu aumento provocou alteração no peso econômico de 

todas as características com exceção da IPP e TP. De fato, esta variável apresenta forte 

impacto sobre as receitas, assim o sucesso da empresa concentrou-se no preço da carne 

pago pelo mercado. Este preço oscila entre as regiões do país e ao longo do ano, o que 

leva a grandes incertezas na produção de ovinos. Como IPP e TP estão relacionadas 

apenas com despesas, alterações no PqC não promoveram mudanças em seus pesos 

econômicos.  
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Os pesos adultos estão relacionados com os custos de manutenção, os valores 

econômicos destas características (PAM e PM) foram impactado por mudanças no custo 

de ração animal, principalmente com as mudanças na o custo de concentrado (Tabela 4). 

Animais mais pesados exigem maior consumo de matéria seca e, como os custos de 

pastagem neste sistema não são altos, o maior gasto com alimentação vem a partir da 

utilização de concentrados. 

 A alteração no preço do concentrado também afetou a mortalidade de adultos e a 

idade ao primeiro parto. De fato, a suplementação somente ocorre para animais adultos. 

Assim, quanto maior o nu mero de animais sobrevivendo, maior este custo. Da 

mesma forma, maior IPP promove maiores custos com mantença de matrizes sem 

retornos ao sistema, com a produção de crias. 

 O aumento da fertilidade aumenta a importância da mortalidade dos animais 

jovens, bem como daquelas características relacionadas à venda de animais para abate. 

O mesmo pode ser observado para prolificidade. 

 Alterações na mortalidade de cordeiros somente promovem grandes alterações 

no seu próprio valor econômico. Alterações no custo de trabalho não afetaram as 

estimativas dos pesos econômicos, provavelmente por ter sido atribuído para um grupo 

de 100 matrizes e estar proporcionalmente distribuído entre as categorias. 

O valor econômico para o número de tratamentos parasitários (TP) foi 

influenciada por mudanças nas características fertilidade ao parto, prolificidade e 

mortalidade de cordeiros, porque estes estão relacionados com o número de animais 

disponíveis no sistema. Contudo, o impacto foi baixo (entre 2,7 e 5,4%). Isto confirma a 

importância destes custos reduzidos neste sistema de produção. Por outro lado, se o 

preço deste tratamento oscila sua importância econômica para o sistema aumenta em 

100%. Atualmente, aumento da resistência do parasita às drogas disponíveis tem sido 

visto, por isso espera-se que o custo do tratamento anti-helmíntico venha a aumentar. 
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Tabela 5. Alterações nos valores econômicos (R$/ovelha/ano) da situação base em função do aumento de 1% na característica de acordo 

com diferentes cenários para um sistema de produção de ovinos da raça Morada Nova 

Situação Características Lucro 

 FP PRO MC MB MA PAF PAM PM PR RC NPA1 IPP TP R$ 

Base 1,439 1,439 -0,254 -0,110 -0,054 0,487 0,767 -0,172 0,005 1,523 1,439 -0,258 -0,025 3.461,27 

               
0,75xPqC -26,1% -26,1% +26,2% +26,1% +18,4% -25,0% -25,0% -36,5% -82,1% -25,0% -26,1% 0,0% 0,0% -345,61 

1,25xPqC +26,1% +26,1% -26,1% -25,4% -17,7% +25,0% +25,0% +36,5% +82,1% +25,0% +26,1% 0,0% 0,0% 7.268,15 

               
0,00xPF +2,7% +2,7% -2,7% -2,5% +2,5% +7,8% 0,0% +34,4% +37,0% 0,0% +2,7% +9,9% 0,0% 4.677,17 

0,50xPF +1,4% +1,4% -1,4% -1,2% +1,3% +3,9% 0,0% +17,2% +18,5% 0,0% +1,4% +4,9% 0,0% 4.069,22 

2,00xPF -2,7% -2,7% +2,7% +2,5% -2,5% -7,8% 0,0% -34,4% -37,0% 0,0% -2,7% -9,9% 0,0% 2.245,37 

 

 

              
0,50xPC 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% +11,7% 0,0% 0,0% +117,8% +111,0% 0,0% 0,0% 45,3% 0,0% 5.548,96 

2,00xPC 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -23,4% 0,0% 0,0% -235,6% -222,0% 0,0% 0,0% -90,6% 0,0% -714,11 

               
FP+10,00 11,8% 11,8% -11,8% -11,8% 0,0% +17,4% +11,9% +0,2% 0,0% +11,6% +11,8% 0,0% -5,4% 5.153,92 

FP-10,00 -11,8% -11,8% +11,8% +11,8% 0,0% -17,4% -11,9% -0,2% 0,0% -11,6% -11,8% 0,0% +5,4% 1.768,63 

               
PRO+0,15 +10,5% +10,5% -10,5% -10,5% 0,0% +15,5% +10,6% +0,2% 0,0% +10,4% +10,5% 0,0% -4,8% 4.970,45 

PRO-0,15 -10,5% -10,5% +10,5% +10,5% 0,0% -15,5% -10,6% -0,2% 0,0% -10,4% -10,5% 0,0% +4,8% 1.952,10 

               
MC+5,00 -5,9% -5,9% -33,3% +5,9% 0,0% -8,7% -6,0% -0,1% 0,0% -5,8% -5,9% 0,0% +2,7% 2.614,95 

MC-5,00 +5,9% +5,9% +33,3% -5,9% 0,0% +8,7% +6,0% +0,1% 0,0% +5,8% +5,9% 0,0% -2,7% 4.307,59 

               
2,00xCT 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 261,27 

3,00xCT 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -2.938,73 

               
0,50xPTC 0,4% 0,4% -0,4% -0,3% +0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,8% 50,0% 3.588,37 

2,00xPTC -0,8% -0,8% +0,8% +0,6% -0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -0,8% -1,6% -100,0% 3.207,08 
1 Como o número de partos/ano médio utilizado foi de 1,5, a unidade desta característica foi considerada ser 0,01, por questões biológicas. 

Obs: O sinal (+ ou -) indica se houve aumento ou redução no peso econômico. Cenários com porcentagem negativa para pesos econômicos negativos indicam que estes pesos 

se tornaram ainda mais negativos. PqC =  preço do kg de carcaça; PF = preço da forragem; PC = preço do concentrado; CT = custo da mão-de-obra; PTC= preço do 

tratamento parasitário; FP = fertilidade ao parto; PRO = prolificidade; MC = mortalidade de cordeiros; MB = mortalidade de borregos; MA = mortalidade de ovelhas e 

carneiros; PAF = peso de abate de fêmeas; PAM = peso de abate de machos; PM = peso maduro das matrizes; PR = peso dos reprodutores; RC = rendimento de carcaça; NPA 

= número de partos/ano; IPP = idade ao primeiro parto; TP = número de tratamentos parasitários/ano. 
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5. CONCLUSÕES 

 

 A criação de ovinos da raça Morada Nova em pastagem nativa de caatinga, 

exclusivamente para a produção de carne, parece ser lucrativa, se tomado todos os 

custos de produção, inclusive o da mão de obra familiar.  

O conhecimento a respeito dos valores econômicos para características de um 

sistema de produção é importante e depende de cada situação específica. Desta forma, 

um programa de melhoramento nacional para o Brasil, requer o cuidado específico para 

as distintas regiões e situações de mercado. Os profissionais delineadores destes 

programas devem estar atentos a este aspecto. 

Apesar da raça Morada Nova ser considerada uma raça fértil e produtiva, com 

tamanho pequeno e manutenção de baixo custo, sua utilização no modelo avaliado aqui, 

em um sistema de produção com pastagem nativa, no semi-árido do Brasil, demonstrou 

a necessidade de uma maior atenção em relação à melhoria de aspectos de rendimento 

de carcaça, peso de abate, de sobrevivência e algumas características reprodutivas. 

 O rendimento de carcaça demonstra ser um importante objetivo de seleção, de 

forma que os programas de melhoramento devem dar maior ênfase em sua utilização, 

com busca por diferentes critérios que possam promover seu desenvolvimento. 
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