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1. Ementa 

Princípios Fundamentais de Contabilidade (revisão). Atividade rural. Fluxo contábil na atividade 
agropecuária. Plano de Contas. Escrituração de operações típicas e elaboração das Demonstrações 
Contábeis. O ativo permanente na atividade agropecuária. Custos na agropecuária. Projetos 
agropecuários e gastos de melhorias. Aspectos tributários inerentes à atividade Agropecuária. 

 
2. Objetivos Específicos 

Proporcionar ao aluno conhecimentos sobre a Metodologia Contábil de informação e Controle do 
Patrimônio aplicado às entidades Agropecuárias. 

Discutir o quê, como, para quê e para que serve (este último no contexto do curso de Ciências 
Contábeis) a disciplina Contabilidade Agropecuária;  Revisar os princípios de contabilidade, enfocando 
na sua aplicação, no reconhecimento, na mensuração e contabilização das atividades agropecuárias; 
Aprofundar os conhecimentos sobre: atividade rural: pessoas físicas x empresas rurais; contabilidade 
rural; ano agrícola versus exercício social; forma jurídica de exploração; e gestão de empresa rural. 
Explicar os métodos de depreciação na agropecuária, exaustão e amortização; Debater as questões 
relacionadas aos custos e preço de mercado na agropecuária; novos projetos agropecuários e gastos de 
melhorias; início de uma atividade agrícola, culturas novas em empresas agrícolas já existentes, 
desmatamento, destocamento e outras melhorias no solo para cultivo; Abordar a contabilidade agrícola 
e pecuária, propondo um plano de contas para a atividade agropecuária; fluxo contábil na atividade 
agropecuária; generalidades, cultura temporária e cultura permanente; Apresentar os aspectos 
tributários da atividade agropecuária; tratamento tributário aplicável, lucro da exploração na atividade 
rural, declaração do imposto de renda. 

 
3. Conteúdo Programático 
Contextualização: Agronegócio e informações financeiras; breve histórico da agropecuária; a 
importância da atividade rural; organização contábil – administrativa na agropecuária; perfil contábil – 
administrativo na agropecuária. 
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Atividade rural: conceitos básicos e outras definições e características importantes; ano agrícola x 
exercício social. 
Reconhecimento e Mensuração de ativos biológicos e produto agrícola; a não existência de 
mercado ativo; incapacidade para mensurar de forma confiável o valor justo do ativo biológico. 
Fluxo contábil na atividade agrícola: culturas temporárias x cultura permanente; custos x despesas; 
cultura em formação; colheita ou produção; comentários adicionais; estrutura das demonstrações 
contábeis na agropecuária. 
Depreciação, Amortização e Exaustão na Agropecuária: cultura agrícola; implementos agrícolas; 
pecuária; redução ao valor recuperável de ativos. 
Pecuária: introdução; classificação do gado – corte x reprodução; curto x longo prazo na pecuária; 
variação patrimonial líquida; método de custo x método do valor justo; superveniências ativas e 
insubsistências ativas; contabilidade pecuária pelo método do valor de mercado. 
Tributação: conceitos introdutórios sobre tributação na agropecuária; ITR – Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural; ICMS. 
 
 
4. Metodologia  

Diferentes métodos serão utilizados: explicativo (introdução dos assuntos); participativo 
(aprofundamento); aplicação de exercícios para fixação do conteúdo; dentre outros.  

Com o uso do Quadro Branco; Retroprojetor/Projetor de Multimídia; Textos, legislações, 
pronunciamentos contábeis e artigos públicos e/ou científicos; Exercícios; Utilização do AVA 
(ava.ufes.br). 

 
 
5. Critérios/ Processo de Avaliação de Aprendizagem 
Realização de 2 provas (P1 e P2) presenciais e escritas, individuais e sem consulta,  valendo de 0 a 10 
pontos cada.  
E se necessário, Prova Final presencial e escrita, individual e sem consulta, contemplando todo o 
conteúdo, valendo de 0 a 10 pontos. 
 
A média parcial será obtida por meio de: (P1 + P2) /2. Para aprovação sem prova final o aluno deverá 
ter média parcial de no mínimo 7 (sete). 
A média final será obtida por meio de: (média parcial + prova final) / 2. Para aprovação final o aluno 
deverá atingir como média final a nota mínima 5 (cinco). 
 
O aluno deverá observar as normas da Universidade referentes à falta e freqüência às aulas. Àqueles 
que não comparecerem nos dias previstos para as provas, salvo nos casos previstos em lei, terão nota 
ZERO. 
 
 
6. Bibliografia Básica 
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COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS TÉCNICOS. CPC 29 - Ativo Biológico e Produto Agrícola. 
Disponível em www.cpc.org.br. 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade rural: uma abordagem decisorial. 2. ed. rev. atual. e 
ampl. - São Paulo: Atlas, 1998. 352p. Número de chamada: 657:631 C917c 2.ed. (9 exemplares) 

MARION, José Carlos. Contabilidade rural: contabilidade agrícola, contabilidade da pecuária, 
imposto de renda - pessoa jurídica. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2007. xxv, 254 p. Número de 
chamada: 657:63 M341c 9.ed. (4 exemplares) 

 
 
7. Bibliografia Complementar 

BARBOSA, Fabiano Alvim; SOUZA, Rafahel Carvalho de. Administração de fazendas de 
bovinos: leite e corte. 2. ed. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2011. 354 p. Número de chamada: 636.2 
B238a 2.ed. ( 2 exemplares). 

MARION, José Carlos; PROCOPIO. ADRIANA MARIA. Contabilidade e controladoria em 
agribusiness. São Paulo: Atlas, 1996. 222p. Número de chamada: 657:631 C759 ( 7 exemplares) 

MOREIRA, Rafael de Lacerda. Contabilidade Agropecuária. Vitória: UFES, Núcleo de Educação 
Aberta e a Distância, 2012. 

SANTOS, Gilberto José dos; MARION, José Carlos; SEGATTI, Sonia. Administração de custos na 
agropecuária. 3. ed. - São Paulo: Atlas, 2002. 165 p. Número de chamada: 658.15:631 S237a 3.ed. (2 
exemplares). 

PROFESSORES da USP de Ribeirão Preto. NAKAO, Silvio Hiroshi (organizador). Contabilidade 
Financeira no Agronegócio. São Paulo: Atlas, 2017. 
 
OLIVEIRA, Deyvison de Lima, OLIVEIRA, Gessy Dheim. Contabilidade Rural- uma abordagem 
dentro da porteira. 3. Ed. – Juruá, 2017. 
 
 
 
 
 
 
8. Cronograma (4ª feira - das 14-16)  (6ª feira – das 16-18) 
Poderá ser alterado no decorrer do semestre 
Aula Data Descrição de conteúdo * 

1 07/03/18 
Apresentação do Plano de Ensino; Contextualização: agronegócio e 
informações financeiras; breve histórico da agropecuária; a importância da 
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atividade rural; organização contábil – administrativa na agropecuária; perfil 
contábil – administrativo na agropecuária.  

2 09/03/18 
Atividade rural: conceitos básicos e outras definições e características 
importantes; ano agrícola x exercício social. 

3 14/03/18 
Atividade rural: conceitos básicos e outras definições e características 
importantes; ano agrícola x exercício social. 

4 16/03/18 
Reconhecimento e Mensuração de ativos biológicos e produto agrícola; a 
não existência de mercado ativo; incapacidade para mensurar de forma 
confiável o valor justo do ativo biológico. 

5 21/03/18 
Reconhecimento e Mensuração de ativos biológicos e produto agrícola; a 
não existência de mercado ativo; incapacidade para mensurar de forma 
confiável o valor justo do ativo biológico. 

6 23/03/18 
Reconhecimento e Mensuração de ativos biológicos e produto agrícola; a 
não existência de mercado ativo; incapacidade para mensurar de forma 
confiável o valor justo do ativo biológico. 

7 28/03/18 
Fluxo contábil na atividade agrícola: culturas temporárias; custos x despesas; 
cultura em formação; colheita. Contabilização a custo 

 30/03 /18 Sexta feira da paixão 

8 04/04/18 
Fluxo contábil na atividade agrícola: culturas temporárias; custos x despesas; 
cultura em formação; colheita. Contabilização a custo 

9 06/04/18 
Fluxo contábil na atividade agrícola: culturas temporárias; custos x despesas; 
cultura em formação; colheita. Contabilização a valor justo 

10 11/04/18 
Fluxo contábil na atividade agrícola: culturas temporárias; custos x despesas; 
cultura em formação; colheita. Contabilização a valor justo. 

11 18/04/18 
Fluxo contábil na atividade agrícola: cultura permanente; custos x despesas; 
cultura em formação; colheita ou produção. Perdas extraordinárias. 
Contabilização a custo. Contabilização da despesa financeira. 

12 20/04/18 Resolução de exercícios 
13 25/04/18 Resolução de exercícios 
14 27/04/18 1ª PROVA - todos os conteúdos lecionados até o momento 

15 02/05/18 
Entrega e correção da Prova. Depreciação na Agropecuária: cultura 
agrícola; implementos agrícolas. Exercícios 

16 04/05/18 
Depreciação na Agropecuária: cultura agrícola; implementos agrícolas. 
Exercícios 

17 09/05/18 
Amortização e Exaustão na Agropecuária: cultura agrícola; implementos 
agrícolas. Exercícios 

18 11/05/18 Redução ao valor recuperável na Agropecuária. Exercícios. 
19 16/05/18 Planificação na atividade agrícola. 

20 18/05/18 
Pecuária: introdução; classificação do gado – corte x reprodução; curto x longo 
prazo na pecuária. Exercícios 

21 23/05/18 
Pecuária: Variação patrimonial líquida; método de custo e método do valor 
justo; de valor de mercado. 
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22 25/05/18 Pecuária: superveniências ativas e insubsistências ativas. Exercícios 
23 30/05/18 Pecuária - contabilização pelo método de custo 
24 01/06/18 Pecuária - contabilização pelo método de custo - exercícios 
25 06/06/18 Custos na pecuária 
26 08/06/18 Custos na pecuária - exercícios 

27 13/06/18 
Pecuária – método de avaliação pelo preço de mercado – reconhecimento, 
momento de avaliação  

28 15/06/18 
Pecuária – método de avaliação pelo preço de mercado – reconhecimento, 
momento de avaliação - exercícios 

29 20/06/18 Cálculo do Custo do bezerro 
30 22/06/18 Cálculo do Custo do bezerro (6ª feira -jogo 9 horas – não impacta) 

 27/06/18 
Cálculo do Custo do bezerro – exercícios - Tributação: tributação na 
agropecuária; ITR – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural; ICMS. 
Exercícios (4ª feira – jogo 15 – impacta) 

31 29/06/18 
- Tributação:aspectos introdutórios sobre tributação na agropecuária; ITR – 
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural; ICMS. Atividade 

32 04/07/18 2ª PROVA  - todos os conteúdos lecionados até o momento ** 
33 06/07/18 Entrega das médias parciais 

 11/07/18 PROVA FINAL - todos os conteúdos lecionados no semestre 
 

*Poderá ser alterado no decorrer do semestre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


