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Sistemas agrossilviculturais, agropastoris, silvipastoris e agrossilvipastoris podem ser uma 

alternativa para gerar um maior aproveitamento de uma mesma área ao utilizar a terra para 

integrar atividades e espécies distintas. A equinocultura brasileira movimenta cerca de R$ 7,2 

bilhões anualmente, porém, um dos gargalos de se criar esta espécie está no fato do demorado 

retorno financeiro, proveniente de um longo ciclo produtivo. Já a ovinocultura, pode ser 

considerada uma atividade confiável em relação ao retorno econômico, em detrimento de um 

ciclo produtivo curto. Neste sentido, uma alternativa viável para otimizar a lucratividade 

econômica e o uso da área, seria utilização do sistema de pastejo misto entre as duas espécies. O 

presente trabalho teve como objetivo verificar se a produção em pastejo misto entre as duas 

espécies (PM) acarreta ou não efeito positivo sobre a margem bruta em comparação à sistemas 

produtivos apenas de equinos (PE) ou apenas de ovinos (PC). O estudo dividiu-se em quatro 

etapas. Primeiramente, foi delineado um sistema PE, com finalidade de cria e venda de potros, e 

um sistema de produção PC, visando a comercialização de cordeiros para abate. Em seguida, 

simulou-se os custos variáveis e a receita das duas produções. Posteriormente, realizou-se a 

fusão dos sistemas exclusivos supracitados em um sistema misto de pastejo de equinos e ovinos. 

A quarta e última etapa consistiu na comparação do desempenho econômico das três etapas 

anteriores, por meio do cálculo das suas margens brutas. Após cálculo das margens brutas dos 

sistemas PC e PE, calculou-se por meio de média o valor do sistema PM, uma vez que foi 

estabelecido que cada espécie utilizaria metade da área total e os manejos (alimentar, sanitário e 

reprodutivo) seriam os mesmos utilizados nas criações PE e PC.  Os delineamentos de sistema de 

produção exclusivo de equinos, exclusivo de ovinos e misto, alcançaram uma margem bruta, 

respectivamente, de R$ 508.758,00, - R$ 38.592,00 e R$ 335.346,00. Logo, o sistema com 

pastejo misto entre equinos e ovinos apresentou uma margem bruta inferior à criação apenas com 

equinos e uma margem bruta superior à criação realizada apenas com ovinos. Por fim, refutou-se 

a hipótese de que o sistema misto apresentaria uma margem bruta superior aos sistemas 

exclusivos.  
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