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~. -A explora~ao de caprinos ~ UQa atividade das mais tradicio
nais do Estado, que, sendo relevante a sua contribui~io como £ator
de £ixa9io e dese5nvolvirnento soci.al do homem na zona semi-irida
do Nordeste. desempenha importante papel na forma~io da renda e
na dieta a1iroentar dos pequenos e m~dios agricultores.

A exp10rl)(;ao de naneira extensiva ~ e. base dos sistemas de

da produ~io.
e do rebanho)

a al.sencia de rr:anejos adequados (me.neja da pas tagem
aliado i alta incid~ncia de verminose, contribui p~
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Com a objetivo de me1horar~b d~sempenho t~cnico e ~conomi
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co da caprinocu1tura, £oi executadh, pela EM£R~PAiUEPAE de Teresi
na, urn sistema de produc;io ae caprinos no municipio de Oeiras-PI,
nos anos de 1981/82.
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tfnua. 0 sistema foi compo~to por 30 matrizes e 1 reprodutor que fi
earam jurltos 0 ano todo em uma area de 50 ha de ~astagem nativa.

A rabela 1, Mostra as coeficientes tecnicos referentes aos
insumos 8 servigos. Para 0 ca1cu10 dos custos com mao-de-obra e ma
nuten~ao das insta1agoes em eondiQao de usa foram considerado~ res
peetivamente, 30% e 10% do sa1ario mfnimo vigente no Piauf em no
vembro de 1982.

Para a ava1ia9ao economica do sistema, uti1izou-se 0 metodo
de analise or~ament~ria, envolvendo, 0 valor da produ980, 0 custo
tecno1ogico e os inuicadores a estes reJ.acionados como: taxa media
de retorno e margem de seguran9a. A taxa de retorno mede a eficien
cia economica do sistema de produ9ao, enquanto a margem de segura~
9a prooUra id~~~ ~ficar ate que limite pode ser reduzido a produ9ao

'-
e/ou pteQo do produto', ou a alta de preoo dos fatores, sem.que is
so venHa acarretar prejulzos para as produtores.

No caleu10 dos custos foi considerada uma taxa de juros de
3% ao mes, vigorando para Urn perfodo de 12 meses (tempo final ou
de venda do produto).

Os beneffeios foram calcu1ados co~ base no numero de animais
e em dais n!veis de pr8Qos para 0 produto: Cr$ 2.000/animal, corres
pqndente a urn pre90 mInimo; e Cr$ 5.o00/animal, considerado como
prego medio de mercodo na reg!ao no mes de no~embro de 1982.

TABELA 1. Coeficientes tecnicos do sistema de produ9ao de caprinos
no municfpio de Oeiras, Piauf, 1982.

Valor unitario
(Cr$)

Quanti
dade-

A. INSUMOS
1. Thibenzole
2. Sal SAPI

0,29
20,00

1.279
350

B. SERVI~OS
1. Mao-de-obra temporaria 6.098,00

2.033,00

FONTE: oados de pesquisa
*Esta exelufdo 0 rebanho inieia1 (30 matrizes e 1 reprodutor).
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A taxa media de retorno (TMR) foi determinada pela rela~Bo
entre a margem bruta e os custos com insumos e servi~os:

Py.V - L1P-iXi
E. P. X.
111

P pre~o do produto (Cr$/animal vivo)
y

Y humero do ahimais

PiX! : preqo unitario e quantidade, respectivamente do'
i-esimo insumo ou snrv!qo consumido no processo de produqBo.

A Imargem de segurant;a foi obtida atrav8s da rela~ao CP-RB/RB
onde CP e RB, representam, respectivam9nte, 0 custo de produqao e
a receita bruta.

Ao nivel d8 pre~o minimo 0 sistema foi inviavel economica
mente. Ao preqo de mercado, como evidencia a Tabela 2, 0 sistema e

que em cada cem cruzGiros gastos na produq~o possibilitou 0 rator
no liquido de Crt 77,00, 0 equivalente a uma taxa mensal de juros
de 5%*, superior ao custd de oportunidade do capital investido.

ArT-margem de seguran~a foi de - 43%, 0 que significa um balxc
risco para 0 produtor, tendo em vista que 0 numero de animais e/u~

o pre~o pOI' animal, e ate mesmu a alta do prsqo dos fatores, podQ
dimi'nuir ou aumentar ate' 43%, sem que isso acarrete prejuizo para
os produtores de caprinos.

1ABELA 2. Custo operacional, receita bruta, taxa media de retorno e mar
gem de seguranqa do sistema de produqao. Oeiras-PI/198l/82:-

Custo operacional
(Cr$/sistema)

Receita bruta
(Cr$/sistema)

Taxa media de
retorno* (%)

Margem de S8

guran~a (%)-

FONTE: Resultados do ANECOR (Programa de Analise Economica atrav8s
de Orqamenta~~o Parcial).

*Taxa media de retorno para urn perfodo de 12 meses.
IF

265.000 _ 1) 100
149.623


