
1 

 

  

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLENDA PATRÍCIA DAMASCENO DE OLIVEIRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA CRIAÇÃO 

COMERCIAL DE CAITITUS (Pecari tajacu) EM ÁREAS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BELÉM 

2016 



2 

 

  

BLENDA PATRÍCIA DAMASCENO DE OLIVEIRA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANÁLISE DA VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA CRIAÇÃO 

COMERCIAL DE CAITITUS (Pecari tajacu) EM ÁREAS DA AMAZÔNIA BRASILEIRA 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso para 

obtenção do título de graduação no curso de 

Zootecnia pela Universidade Federal Rural da 

Amazônia (UFRA). 

 

Orientador: Prof. Dr. Fabrício Khoury Rebello 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BELÉM 

2016 



3 

 

  

 



4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus que iluminou о meu caminho 

durante a graduação. Aos meus pais que 

sempre me apoiaram e foram meu porto 

seguro em todos os momentos ao longo 

destes cinco anos. 

 



5 

 

  

AGRADECIMENTOS 

Em primeiro lugar e acima de tudo agradeço a Deus, pois foi minha base e meu 

suporte para seguir meu caminho durante cinco anos de graduação e conquistas para 

conseguir a formação em Zootecnia. 

Agradeço também à minha família, em especial meus pais, que sem eles não teria 

condições de concluir esta graduação, principalmente pelo incentivo que sempre me deram 

durante todos estes cinco anos de curso.  

            A todos os meus professores que contribuíram direta e indiretamente para que eu 

chegasse até a conclusão do curso, em especial ao Professor e Orientador Fabrício Khoury 

Rebello que ofereceu a oportunidade de aprender ensinamentos que levarei para a vida, 

sempre incentivando a buscar o melhor. 

 A Embrapa Amazônia Oriental, e a toda a equipe do criatório científico de caititu 

(Pecari tajacu) da Embrapa Amazônia Oriental, em especial a Dr. Natália Inagaki de 

Albuquerque pela oportunidade do estágio de seis meses, onde adquirir experiência no manejo 

com a espécie silvestre, além da obtenção dos dados para elaborar este trabalho.   

A UFRA pela Bolsa de Iniciação Científica que permitiu a realização do presente 

estudo. 

           Aos meus amigos que estiveram comigo durante todo o curso, sempre dividindo 

momentos difíceis e alegres.  

           Enfim, agradeço a todos que contribuíram para a realização deste trabalho, em especial 

aos informantes que contribuíram com informações de extrema importância para o 

enriquecimento deste estudo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„‟O sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. 

Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas 
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RESUMO 

A fauna silvestre é um recurso natural que faz parte da economia amazônica e que deve ser 

aproveitada de forma sustentável. Entre as espécies autorizadas de animais silvestres que 

podem ser comerciais na região, destaca-se o caititu, em razão de seu potencial zootécnico 

para criação em cativeiro e sua boa qualidade de carne e couro. A produção em cativeiro de 

caititus (Pecari tajacu) pode ser uma interessante alternativa de desenvolvimento sustentável 

em comunidades rurais da Amazônia, uma vez que vise contribuir para reduzir as pressões de 

caça ilegal exercida sobre os estoques nativos da fauna silvestre. A realização deste estudo 

contribui com informações quanto a viabilidade econômico-financeira da produção comercial 

de animais silvestres na região, particularmente de caititu, constituindo-se, portanto, em peça 

importante para nortear decisões sobre a implantações de futuros projetos desta natureza na 

Amazônia.  O estudo foi realizado a partir da vivencia de seis meses no criatório científico de 

caititus da Embrapa Amazônia Oriental, onde foram feitas coletas de dados quanto aos custos 

de produção e as práticas utilizadas no sistema intensivo de criação, e consultas quanto à 

conjuntura do mercado da área de estudo. A atividade prescinde de investimento inicial da 

ordem de R$ 22.488,76, incluindo taxas para regularização junto ao IBAMA, construção de 

estruturas para confinar os animais, implantação de capineira, aquisição de equipamentos e 

itens para realização dos manejos. O custo total anual após estabilização do projeto é de R$ 

39.215,58. A atividade se mostrou viável de acordo com os indicadores analisados, 

apresentando o VPL de R$ 40.099,83 TIR de 34% e a RB/c de R$ 1,17, considerando o custo 

de oportunidade da ordem de 14,25% a.a. A análise de sensibilidade da atividade mostrou que 

a atividade suporta alterações até próximo de +20% nos custos de produção. Além de poder 

propiciar geração de renda, ressalta-se que a atividade é uma alternativa de utilização 

sustentável e racional dos recursos naturais, que pode ser explorado comercialmente sem 

necessariamente prejudicar o meio ambiente, sendo portanto, uma alternativa de 

empreendimento sustentável. Estas informações são importantes para orientar possíveis 

investidores nessa atividade em áreas da Amazônia brasileira, especificamente no estado do 

Pará.   

 

Palavras-chaves: análise econômico, animais silvestres, mercado, pecuária alternativa. 
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ABSTRACT 

 

The fauna is a natural resource that is part of the economy and should be exploited in a 

sustainable way. Among the species of wild animals what can be used in commercial breeding 

in this region highlight the peccary, because its high potential Zootechnics to create in 

captivity and its good pork and leather.  Captivity production of peccary (Pecari tajacu) can 

be an interesting alternative development more sustainable in rural communities of Amazon, 

since contribute to reduce the pressures of illegal hunting on the natives stocks of wildlife. 

This study contributes with informations as economic and financial viability of commercial 

production of wild animals in the region, particularly peccary, ies therefore, an important 

piece to guide decisions on the deployment of future projects of this nature in the Amazon. 

The study was realize from the experience six months in breeding of peccary from Embrapa 

Eastern Amazon, where datas of costs production and practices used in the intensive system  

creation of peccary, and consultations as to market‟s conjuncture of the study area . The 

activity prescinds initial investment of order R$ 22.488,76, including tax for regulation from 

IBAMA, building structures to the animals, Implementation of a capineira, and purchase 

equipments and items to realize the handlings. The annual total cost after the project‟s 

stabilization is R$ 39.215,58. The activity shows viable according with the indicators 

analyzed, presenting the VPL R$ 40.099,83, TIR 34% and the Rb/c R$ 1,17, considering the 

opportunity cost of order 14,25% a.a. The review of sensibility activity shows that the activity 

support altering untill next +20% in the production‟s costs. Besides can provide income 

generation, emphasizes that the activity is an alternative sustainable use and rational of natural 

resources, what can be explore commercially without necessarily harm the environment, 

therefore, an alternative of sustainable enterprise. These informations are important to guide 

possible investors in this activity and areas in Amazon specifically in the state of Pará. 

 

Keywords:   economic review, wild animals, market, alternative livestock 
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1. INTRODUÇÃO 

No Brasil, e em outros países da América Latina, a fauna silvestre é uma importante 

fonte de proteína animal (NRC, 1991). Em comunidades tradicionais indígenas, remanescente 

de quilombos, ribeirinhos e extrativistas, os produtos da fauna silvestres, representam a 

principal fonte de proteína animal na alimentação (PERES, 2000; CALOURO; MARINHO-

FILHO, 2006).  

Na Amazônia, a fauna é um recurso natural que faz parte da economia e que deve ser 

aproveitada de forma sustentável (BODMER, 2000; ROBINSON; BENNETT, 2000; 

FUCCIO CARVALHO; VARGAS 2003), de modo a contribuir na segurança alimentar e 

como fonte de renda para a população rural sem interferir negativamente no meio ambiente. 

A utilização de espécies silvestres adaptadas às condições ambientais locais pode 

favorecer a conservação das matas, uma vez que não há a necessidade de se modificar o 

ambiente como ocorre com o processo de produção de espécies convencionais que demandam 

grandes áreas de pastagens, configurando-se, portanto, como uma alternativa de diversificação 

de produção com menores danos ao meio ambiente comparativamente a outras atividades 

pecuárias (NOGUEIRA-FILHO; NOGUEIRA, 2000).  

Entre as espécies de animais silvestres que podem ser utilizadas em criatórios 

comerciais na região, destaca-se o caititu em razão do seu potencial zootécnico para criação 

em cativeiro e a boa qualidade de sua carne e couro (SANTOS et al., 2009). Segundo Smith 

(1976), Bonaudo, Le Pendu, Albuquerque (2003) o caititu está entre os principais mamíferos 

silvestres que fornecem a maior fonte de proteína animal consumida na região da rodovia 

Transamazônica (Amazônia brasileira).  Desta forma, outro aspecto importante é que essa 

espécie constituiu-se em uma das principais fontes de proteína animal para as populações 

indígenas e colonos da região amazônica (REDFORD, 1997).   

A produção de caititus em cativeiro pode ser uma alternativa sustentável, onde 

aproveita áreas improdutivas de propriedades rurais, pois se trata de uma espécie já adaptada 

ao ambiente (NOGUEIRA FILHO, CUNHA-NOGUEIRA; TAKECHI, 1999). Além do mais, 

ao contrário da caça, a criação em cativeiro permite a produção de subprodutos de boa 

qualidade, como peles com grande demanda no mercado internacional para a fabricação de 

artigos como calçados, luvas, carteiras, cintos e casacos. 

A atividade pode propiciar a geração de emprego e renda para as comunidades rurais e 

periurbanas através de empregos diretos e indiretos com serviços de técnicos especificados, a 

ser demandado nos estabelecimentos especializados na venda de produtos e subprodutos da 

fauna silvestre, fornecimento de suplementos para atividade, como rações, além e 
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equipamentos para na implantação de criatórios. Adicionalmente, possibilita aproveitar a 

cultura regional através da utilização destes animais na gastronomia, vindo, portanto, atender 

a demanda de nichos de mercados na região, promovendo, inclusive o turismo rural ainda 

pouco explorado na economia paraense.  

O objetivo deste estudo é contribuir com informações sobre a viabilidade econômico-

financeira da implantação do criatório comercial de caititu no entorno da Região 

Metropolitana de Belém (RMB), no estado do Pará.  

Estes resultados são importantes, pois permite que o produtor conheça os resultados 

financeiros obtidos durante o processo produtivo, sendo fundamental para nortear a tomada de 

decisão sobre a implantação de futuros projetos desta natureza, assim como pode contribuir 

para orientar políticas públicas de estímulo à criação de animais silvestres como forma de 

reduzir o impacto ambiental sobre os estoques de recursos faunísticos, configurando 

oportunidade de negócio sustentável na Amazônia, particularmente na economia paraense.    
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2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo geral 

Analisar a viabilidade econômico-financeira da criação comercial de caititus (Pecari 

tajacu) no entorno da Região Metropolitana de Belém (RMB), do estado Pará.   

2.2 Objetivos específicos 

  Descrever o sistema de produção e estimar o fluxo de caixa da atividade de criação de 

caititu considerando o contexto da realidade da RMB; 

 Determinar os principais indicadores de viabilidade econômico-fianceira da atividade, tais 

como a Taxa Interna de Retorno (TIR), Valor Presente Líquido (VPL), Relação Benefício-

Custo (Rb/c); 

  Identificar o Ponto de Nivelamento do projeto; 

  Realizar a Análise de Sensibilidade da atividade, considerando alterações no contexto da 

realidade regional e no sistema de produção adotado;  

 Estimar preços e custos. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 Aspectos gerais sobre à espécie  

O caititu pertencente à sub-ordem Suiformes e família Tayassuidae. Sua distribuição 

geográfica se estende desde o sul do Texas (EUA) até o norte da Argentina, incluindo desde 

as regiões de clima árido até a floresta úmida (NOWAK; PARADISO, 1983). 

O comprimento de um caititu adulto varia de 0,70 a 1,0 m. A altura de 0,30 a 0,45 m e 

o peso de 12 a 35 kg (SOWLS, 1997). Os catetos possuem cabeça longa, proporcionalmente 

grande em comparação ao restante do corpo, e extremidades curtas. A região nasal, alongada 

em forma de tromba, possui orifícios respiratórios na região rostral, semelhante a da família 

Suidae. São suiformes, possuindo membros torácicos com quatro dígitos, porém apenas dois 

dígitos, que servem de apoio, são funcionais. Os membros pélvicos têm três dígitos, sendo 

que um destes não apresenta função conhecida. Já a cauda é curta, possuindo sete vértebras 

(FOWLER, 1993; SOLWLS, 1997). 

Figura 1. Caititu Pecari tajacu na fase adulta.  

 
          Fonte: Blenda de Oliveira, 2015.  

 

Os pelos são longos e ásperos, pretos com pontas brancas, dando um tom acinzentado 

à pelagem. No dorso, há uma crina erétil que dá uma coloração mais escura a pelagem 

(SOWLS, 1984). A pelagem dessa região é constituída por cerdas resistentes que funcionam 

como elemento termorregulador e confere proteção externa durante a movimentação do 

animal ao abrir espaço na vegetação. A característica diferencial desta espécie é a presença de 

uma faixa de pelos esbranquiçados que formam um colar na região do pescoço. 

Os filhotes de caititus nascem com cerca de meio quilo e possuem excelente ganho de 

peso quando bem alimentados. Nascem com pelos amarelados e por volta de 75 dias de vida 

adquirem a pelagem de adulto (ROMÁN, 1996).  
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3.1.1 Comportamento e habitat da espécie 

Essa espécie convive em grupos de caititus na natureza que variam de dois a 30 

indivíduos, compostos por machos e fêmeas adultos, juvenis e filhotes (SANTOS, 2004).  

A área de uso de um grupo varia de 143 a 683 ha em regiões tropicais, sendo 

proporcionais as necessidades energéticas acumuladas pelos diferentes indivíduos 

(ROBINSON; EISENBERG, 1985; TABER et al., 1993). O tamanho dos grupos pode variar 

entre as regiões, dependendo do tipo de habitat e da oferta dos recursos alimentares (SOWLS, 

1997). Em ambiente natural os grupos apresentam uma hierarquia linear, sendo uma das 

fêmeas dominante sobre as demais e um macho dominante sobre todo o grupo (DUBOST, 

2001). 

Segundo Castellanos (1983), Taber et al. (1993) e Judas (1999), o caititu em ambiente 

natural nas regiões tropicais tem uma atividade predominantemente diurna. Em cativeiro, 

entretanto, esse ritmo de atividade pode ser diferente devido principalmente às condições de 

manejo aos quais os animais são submetidos. Os animais que vivem em cativeiro geralmente 

condicionam suas atividades com os horários de manejo e influências externas como: horário 

de fornecimento da alimentação; limpeza dos recintos; contenção e manipulação dos mesmos 

(VENTURIERI; PENDU, 2006). 

O caititu possui uma glândula dorsal, produtora de secreção oleosa, de forte odor e 

aspecto esbranquiçado, que é utilizada para demarcação do território, comunicação social e 

sinalização da proximidade do grupo (SOWLS, 1997). A interação entre os membros do 

grupo é realizada por meio do contato, vocalização e do cheiro. Ao se sentirem ameaçados, 

emitem uma vocalização agressiva e eriçam os pelos da região dorsal (BORRERO, 1967; 

SOWLS, 1997).  

 

3.1.2 Alimentação  

O caititu possui um hábito alimentar onívoro, que varia em função da disponibilidade 

de alimentos. Em florestas tropicais, caracterizam-se por uma dieta essencialmente frugívoro 

e também se alimentam de folhas, raízes e tubérculos, variando em função das 

disponibilidades. Podem ainda completar o regime com recursos proteicos de origem animal 

(BODMER et al. 1997). Possuem uma plasticidade alimentar com milho, mandioca, raspas de 

mandioca, silagem de sorgo, cana-de-açúcar, bagaço de cana-de-açúcar hidrolisado, abóbora, 

jaca, torta de dendê, feno de rama de mandioca, folhas e ponteiros de rami além da ração 

comercial para suínos (LIVA et al., 1989; NOGUEIRA-FILHO; LAVORENTI, 1997; 

NOGUEIRA-FILHO et al., 2006).   
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Estes animais possuem um estômago subdividido em compartimentos. O pré-

estomago, composto pela câmara de fermentação e dois sacos cegos e, posteriormente, o 

estômago glandular (MENDES, 2008). Com isso conseguem se adaptar bem com alimentos 

verdes como forragens, porém no ambiente natural, somente quando existe escassez de frutos, 

estes animais passam a se alimentar mais de alimentos verdes. 

 

3.1.3 Reprodução  

O caititu se reproduz bem em cativeiro (BARBELLA, 1993; ALBUQUERQUE et al., 

2002; SILVA et al., 2002; GUIMARÃES et al., 2004). Segundo Sowl (1984), os animais 

ungulados de vida livre da América do Norte, costumam ter uma reprodução sazonal, mas o 

caititu em cativeiro mostrou ter uma reprodução continua durante todo o ano, em qualquer 

época (SILVA, et al., 2002; GUIMARÃES et al., 2004). 

A fêmea do caititu apresenta reprodução contínua, ovulação espontânea, e a partir dos 

12 meses de idade pode gerar de um a três filhotes, mas é comum dois filhotes por parto, 

sendo o cio observado após oito dias no período pós-parto (GUIMARÃES et al., 2004). Os 

filhotes são precoces e podem acompanhar a mãe no mesmo dia do nascimento (BARBELLA, 

1993; DA SILVA et al., 2002). 

Os machos são sexualmente ativos a partir de um ano de idade (SOWLS, 1997). As 

concentrações séricas de testosterona e as mensurações testiculares em caititus machos 

adultos durante o ano variaram em amplitude baixa, com médias máximas de concentração de 

testosterona de 1150-1400 pg/mL durante o outono e inverno norte americano, no entanto, as 

características do sêmen não apresentaram variações (HELLGREN et al., 1989). 

 

3.2 Base conceitual e legal sobre a criação de animais silvestres em cativeiro  

Os animais silvestres são animais pertencentes às espécies nativas, migratórias e 

quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, reproduzidos ou não em cativeiro, que tenham seu 

ciclo biológico ou parte dele ocorrendo naturalmente dentro dos limites do território brasileiro 

e suas águas jurisdicionais (Portaria IBAMA nº 118-N, 1997). 

A partir de 1993, o IBAMA publicou diversas portarias e instruções normativas com 

intuito de ordenar a criação de animais silvestres em cativeiro. A Lei 5.197 de 1967, 

conhecida como Lei da Fauna, enquadra os animais silvestres como pertencente à União, 

considerando como crime a perseguição, captura e matança desses animais. Contudo, essa 

mesma Lei, juntamente com a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605 de 1998), permitem a 

criação racional de tais animais com finalidade comercial. 
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Com isto foi criada a Instrução Normativa do IBAMA 001/99 que estabelece os 

critérios para o licenciamento Ambiental de empreendimentos e atividades que envolvam 

manejo da fauna silvestre exótica e de fauna silvestre brasileira em cativeiro.  

Desta forma, segundo a normativa do IBAMA n° 07/2015, criadouro comercial é o 

empreendimento de pessoa jurídica ou produtor rural, com finalidade de criar, recriar, 

terminar, reproduzir e manter espécimes da fauna silvestre em cativeiro para fins de alienação 

de espécimes, partes, produtos e subprodutos. 

No entanto, segundo as Instruções Normativas de n° 7/2015 e n°10/2011, todos os 

empreendimentos de categoria de uso e manejo de fauna, como o criadouro comercial, devem 

constar cadastradas no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou 

Utilizadoras de Recursos Naturais (CTF) e autorizadas no Sistema Nacional de Gestão de 

Fauna (SisFauna).  

     Além disso, segundo a Instrução Normativa n° 7/2015 do IBAMA, para funcionar e 

exercerem suas atividades, o criatório deve possuir três autorizações exigidas pelo IBAMA, 

que são: autorização prévia (AP), ato administrativo emitido pelo órgão ambiental competente 

que especifica os dados e a finalidade do empreendimento e aprova a sua localização, bem 

como as espécies escolhidas; autorização de instalação (AI), emitida pelo órgão ambiental 

competente que permite a instalação do empreendimento de acordo com as especificações 

constantes dos planos, programas ou projetos aprovados, estabelecendo as medidas de 

controle e demais condicionantes a serem cumpridas, mas não autoriza a operação do 

empreendimento; e autorização de manejo (AM), emissão do órgão ambiental competente que 

permite o manejo e o uso da fauna silvestre. Essas licenças são emitidas pelo Sistema 

Nacional de Gestão de Fauna (SisFauna).  

O SisFauna é um sistema eletrônico de gestão e controle dos empreendimentos e 

atividade relacionadas ao uso e manejo da fauna silvestre em cativeiro em território nacional. 

Atualmente possui um modulo de cadastro e emissão de autorização, o qual permite ao 

usuário também verificar a situação (fase da autorização) de seu empreendimento (IBAMA, 

2014). 

As etapas de cadastro e autorização por meio do SisFauna envolve diversas etapas. 

Além disso, os empreendimentos que evolvem a fauna silvestre só são inteiramente 

autorizados após a obtenção da autorização de manejo (IBAMA, 2014). 

O plantel inicial de matrizes e reprodutores devem ser provenientes de criatórios 

registrados ou produto de apreensões dos órgãos fiscalizadores (IBAMA, 2009). 
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Desde o dia 30 de março de 2013 o IBAMA e o governo do estado do Pará assinaram 

um termo de cooperação técnica para a gestão compartilhada de fauna no estado, atendendo o 

estabelecido pela Lei Complementar n° 140 de 2011. Com o acordo, a Secretaria de Meio 

Ambiente (Sema) assume algumas atividades como a fiscalização, administração e a emissão 

de autorizações para o transporte de animais silvestres no Pará.  

Além disso, o IBAMA formalizou o convênio para o repasse de 60% dos recursos da 

Taxa de Controle e Fiscalização ambiental (TCFA) ao estado do Pará, no qual, atualmente as 

atribuições são desempenhadas pela Sema/Pará. Entre as atividades desenvolvidas está a 

gestão de criadouros científicos para fins de pesquisa.   

 

3.3 Mercado  

A demanda por carnes silvestres é alta em grandes centros urbanos, principalmente em 

países do continente Europeu.  No Brasil este mercado destaca-se em estados como São 

Paulo, Belo Horizonte e Brasília (NOGUEIRA-FILHO; NOGUEIRA, 2000). 

O mercado de carne silvestre vem crescendo em função de uma série de fatores, entres 

eles destacam-se o sabor agradável e baixos níveis de gordura de sua carne, além de ser uma 

boa opção para variação na dieta em relação aquelas habitualmente consumidas e também 

pela criação sustentável com que hoje esses animais são produzidos (NOGUEIRA FILHO; 

NOGUEIRA, 2000). É importante ressaltar que a carnes destes animais, quando oferecidas 

em restaurantes e lojas especializadas, devem provir de criadouros comerciais devidamente 

autorizados pelo IBAMA.  

Entre os restaurantes, as churrascarias são os maiores compradores de carne de 

animais silvestres. O produto tornou-se um importante diferencial nestes estabelecimentos que 

atraem fregueses interessados em consumir alimentos diferenciados. As churrascarias também 

têm feito excelente divulgação da carne de animais silvestres, ajudando a difundir a venda a 

varejo (ROCHA, 2001). Açougues de maior porte e as chamadas boutiques de carnes, 

também se apresentam como clientes potenciais para a colocação do produto no varejo 

(OLIVEIRA, 2008). 
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4. METODOLOGIA 

Para realização do estudo, utilizou-se dados primários e informações técnicas 

coletados no período de estágio realizado no Criatório Científico de Caititus (Pecari tajacu) 

da Embrapa Amazônia Oriental, que compreendeu de Janeiro até Junho de 2015.  

Com base na coleta de dados foi idealizada a implantação do criatório comercial de 

caititu a partir de sistema intensivo de produção, no entorno da RMB, onde foi possível 

estimar o investimento necessário para implantação do criatório, bem como seus custos 

operacionais. A partir disto, realizou-se a análise econômico-financeira da atividade. 

 

4.1 Observações e coleta de dados 

 No período de estágio foi possível acompanhar todas as etapas da criação em cativeiro 

do caititu, como os manejos nutricional, reprodutivo, sanitário e profilático. Este 

acompanhamento foi fundamental para descrever o sistema de produção adotado e, depois, 

levantar os custos da produção. Os dados foram tomados como referência para analisar os 

custos que envolvem a criação comercial de caititus, no sistema intensivo, tomando-se como 

referência a realidade da RMB.  

Realizou-se, ainda, uma entrevista com o antigo produtor comercial de carne de caititu 

que possuía um criatório no município de Santa Isabel do Pará, legalizado pelo IBAMA. Esta 

entrevista teve o objetivo de conhecer o sistema de produção praticado pelo produtor e os 

canais de comercialização da carne produzida.  

Para conhecer o mercado de forma ampla, realizou-se contato com empresários que 

comercializam o produto no atacado e varejo no estado de São Paulo. Neste sentido, entrou-se 

em contato com o Cerrado Carnes e Porco Feliz, grandes fornecedores de carnes silvestres dos 

principais mercados e restaurantes do país. Estes estabelecimentos são especializados em 

diversos tipos de carnes silvestres e exóticas, como Avestruz, Cateto, Paca, Faisão, Javali, 

Queixada, Montau e Rouge. Os contatos foram realizados por meio de ligação telefônica para 

posterior envio de um questionário (Apêndice A) com finalidade de conhecer o mercado de 

carne de caititu.  

Além disso, foi realizada uma consulta em duas grandes churrascarias da RMB para 

verificar a aceitação da carne de caititu nos estabelecimentos e identificar quais os valores 

admissíveis para a comercialização desta carne.  
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4.1.1 Local de implantação do criatório  

Para localização do empreendimento, considerou-se as condições zootécnicas e do 

mercado pertinente a RMB. O criatório comercial de caititus deverá ser inserido em 

propriedade agrícola, sendo destinado para a atividade uma área de um hectare. Dessa forma, 

para compor o orçamento do sistema de produção foi considerado os preços praticados no 

território paraense. Considerando o hectare da terra no valor de R$ 15.000,00, com base em 

site especializado em venda de lotes rurais. 

 

4.1.2 Delineamento dos custos de produção 

      O custo total do criatório é composto de todas as despesas e gastos mensuráveis, 

mínimos, utilizados para a produção. No sistema de criação comercial de caititu, as operações 

consideradas são: alimentação, sanidade, reprodução, serviços, outros custos (conjunto de 

equipamentos de segurança – EPI), depreciação e custo de oportunidade. 

A atividade apresenta como custo fixo de produção o custo de oportunidade do capital 

investido, custo de oportunidade da terra e a depreciação dos equipamentos. Para os cálculos 

dos custos de oportunidade do capital investido e da terra foi utilizada a taxa de 14,25% ao 

ano, que representa a taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia de Títulos 

Públicos) em abril de 2016, que expressa a taxa de juro aplicada nas operações 

de financiamento realizadas pelo Banco Central. 

Além disso, apresentam custos variáveis que dependem da quantidade produzida no 

criatório tais como, alimentação, mão de obra (fixa e contratada), medicamentos (controle 

sanitário dos animais), conservação dos equipamentos e outros custos gerais. 

A viabilidade econômico-financeira foi realizada a partir do levantamento 

orçamentário dos custos de produção que envolve a atividade. A partir disto, a avaliação 

econômico-financeira foi realizada com base nos indicadores de viabilidade da atividade 

conforme descrita por Guiducci et al., 2012, sucintamente apresentada a seguir:  

 Custos Fixos: O Custo Fixo Total (CFT) compreende os custos que não variam no 

tempo, independentemente da quantidade produzida (q), ao passo que o Custo Fixo 

Médio (CFme) é inversamente proporcional à produção.  

       
   

 
 

CFme = Custo Fixo Médio; 

CFT = Custo Fixo Total; 

http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&id=2057:catid=28&Itemid=23
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q = Quantidade produzida.  

 Custos Variáveis: O Custo Variável Total (CVT) compreende os custos que variam 

diretamente com a quantidade produzida (q). O Custo Variável Médio (CVme) 

representa a razão entre o montante do custo variável total e a quantidade produzida.  

      
   

 
 

CVme = Custo Variável Médio;  

CVT = Custo Variável Total;  

q = Quantidade produzida.  

 

  Custo de oportunidade do investimento: é o fundamento do cálculo do custo. 

Representa o quanto o investidor deixa de receber ao investir seu capital na atividade 

de criação de caititus ao invés de alocar seus recursos para outra atividade ou aplicar, 

por exemplo, no mercado financeiro. A taxa utilizada na presente análise para se 

calcular o custo do capital empregado é de 14,25% ao ano (vigente em abril de 2016). 

As receitas dos sistemas foram caracterizadas pelo preço de venda (kg) multiplicado 

pela quantidade dos animais na engorda (machos e fêmeas). A receita média foi calculada 

dividindo a receita total pelas quantidades de produto (kg) em determinado ciclo anual.  

A partir disto, foi computada nas planilhas do Excel os desembolsos e as receitas com 

intuito de gerar o Fluxo de Caixa sobre o qual foi calculado o parâmetro econômico de Valor 

Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno (TIR) e Relação Benefício-Custo (Rb/c). 

 Valor Presente Líquido (VPL): o VPL corresponde ao somatório dos fluxos de 

rendimentos esperados para cada período (n= 1,2,..., N), trazidos para valores do 

período zero, por uma taxa de desconto equivalente á taxa mínima de atratividade 

(TMA) do mercado, subtraído do valor do investimento inicial realizado no período 0.  

     ∑(
      
(   ) 

)   

 

   

∑(  
 

(   ) 
)   ∑(   

 

(   ) 
) 

 

   

 

 

   

 

   Onde: 

Rt = Fluxo de receitas do projeto no ano t; 

Ct = Fluxo de custo do projeto no ano t; 

n = Número de anos do projeto; 

i = Taxa de juros de longo prazo. 
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Para que o investimento seja considerado viável, o fluxo esperado de rendimentos 

deve ser superior ao valor do investimento que gerou, ou seja, o VPL tem que ser 

superior a 0. 

  

 Taxa Interna de Retorno (TIR): a TIR representa a taxa de desconto que iguala a 

soma do Fluxos de Caixa ao valor do investimento.  

   ∑(
      

(     ) 
)   

 

   

∑(  
 

(     ) 
)   ∑(   

 

(     ) 
) 

 

   

 

 

   

 

Considera-se viável o investimento que apresentar TIR superior a taxa mínima de 

atividade do mercado.  

 

 Relação Benefício-Custo (Rb/c): é o somatório das receitas atualizadas de recursos 

no caixa do projeto dividido pelos custos atualizados. Quanto maior for a Relação 

Benefício-Custo mais atraente o projeto será considerado, pois a relação demonstra o 

retorno para cada unidade monetária investida no projeto. O critério utilizado para 

consideração de “viabilidade do projeto” é uma Relação Benefício-Custo maior que à 

unidade. 

     
∑    (   )   
 

∑    (   )   
 

 

 

 Análise de sensibilidade: permite medir em que proporção uma alteração pré-fixada 

em um ou mais itens do fluxo de caixa do projeto altera o resultado final.  

       a) alteração no custo de produção magnitude c: 

∑        

 

   

 (     )   ∑      

 

   

 (   ) (     )   

      b) alteração no preço do produto magnitude d: 

∑        

 

   

 (    ) (     )   ∑      

 

   

 (     )   
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

5.1 Pesquisa de mercado  

5.1.1 Criatório comercial de caititu (Pecari tajacu) no estado do Pará  

Atualmente na região Norte, mais precisamente no estado do Pará, não existe nenhum 

criatório comercial de caititus legalizado em funcionamento. Entretanto, no ano de 2007 

surgiu o primeiro e único criatório comercial de caititu, desenvolvido em sistema intensivo 

em uma propriedade rural localizada no município de Santa Isabel do Pará (PA), cujo 

responsável era o senhor Igor Seligmann, Biólogo graduado pela Universidade Federal do 

Pará e atualmente gestor do Parque Zoológico Mangal das Garças. 

Segundo esse empresário, suas atividades foram encerradas no ano de 2013, antes de 

iniciar a comercialização do produto. Isto se deu em razão da falta de abatedouro legalizado 

no entorno da região para abater os animais, o que resultou na falta de certificação do produto 

e, consequentemente impedindo a comercialização. 

O informante ainda relatou que a falta de abatedouro se deu, pois, a ADEPARÁ e 

SEMA fecharam o único abatedouro de suínos próximo ao criatório, impedindo o abate do 

caititu dentro das questões legais, e desta forma, inviabilizando a comercialização. 

Com isso, o empresário expôs que a maior dificuldade enfrentada no negócio foi a fase 

da comercialização, pois é necessário ter na região onde está sendo implantado o criatório 

uma sala de abate e certificação da carne para poder comercializá-la de forma legal.   

 

5.2 Caracterização técnica do sistema de produção 

 O sistema de produção indicado para esse tipo de criação é o sistema intensivo, onde 

os animais são confinados e separados em dois diferentes grupos; reprodução (monta 

natural)/crescimento e terminação. O criatório necessita de um hectare, composto por 

estruturas como:  

 baias, que funcionam como áreas de reprodução, para acomodar a relação 

macho: fêmea de 1:6, sendo todas as fêmeas da mesma idade para evitar 

hierarquia e aumentar chances de prenhez; 

 áreas em piquetes, destinadas aos animais em fase de terminação, que possuem 

peso de abate aos 10 meses;  

 capineira de capim elefante (Pennisetum purpureum) cultivar roxo, 

responsável por 30% da dieta dos caititus; 
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5.2.1 Estrutura do criatório  

O criatório tem como estrutura três baias com área de 36m
2 

cada, que possuem um 

bebedouro e uma área descoberta destinada ao banho de sol, fundamental para ativação da 

vitamina D nos caititus, além de ter uma pequena piscina para proporcionar conforto térmico 

e diminuir o estresse dos animais em produção. As baias são estruturas onde ficam abrigadas 

as matrizes, reprodutores e filhotes (com idades entre 0 até 2 meses), ou seja, funciona como a 

área de reprodução e crescimento dos filhotes do criatório (Figura 2).  

                                    Figura 2.  Baias. 

        
                                           Fonte: Blenda Oliveira e Roberta Barros, 2016. 

 
Os ambientes em piquetes têm área total de 900m

2 
cada. São caracterizados por áreas 

livres e abertas delimitadas por telas de alambrados, possuem dois bebedouros e árvores para 

fornecimento de sombras para diminuir o estresse térmico entre os animais (Figura 3). Além 

disto, é importante ressaltar que a extensão total dos piquetes foi calculada respeitando o 

limite de 30m
2
 para cada animal. Esta estrutura é destinada aos animais que estão em fase de 

terminação até comercialização que compreende o período de 2 a 10 meses. Estes sistemas 

são recomendados seguindo resultados obtidos em pesquisa e manejo nas instalações do 

criatório de caititus da Embrapa Amazônia Oriental (ALBUQUERQUE et al., 2012). 

                        Figura 3.  Piquetes 

                         
                                           Fonte: Blenda Oliveira e Roberta Barros, 2016. 
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Além disto, o criatório possui uma capineira própria com área de 500m
2 

de produção 

de capim elefante cultivar roxo (Pennisetum purpureum), caracterizada por possuir 10m de 

largura e 50m de profundidade, considerando o espaçamento em distribuição uniforme, de 

1,00m x 0,50m (Figura 4). 

                                           Figura 4.  Capineira 

 
                                                    Fonte: Blenda Oliveira e Roberta Barros, 2016. 

 

5.2.2 Mão de obra   

O criatório conta com um responsável técnico contratado por três meses, durante o 

período de implantação da atividade (ano 0). Este profissional é o responsável por legalizar 

todas as documentações do criatório, registro do criatório junto ao IBAMA e conseguir a 

autorização para efetivação da atividade.  

Além disto, possui uma mão de obra fixa, com remuneração de R$ 1.469,60 que inclui 

um salário mínimo de R$ 880,80, mais 67% de encargos trabalhistas, envolvendo despesas 

com INSS, FGTS, Férias e 13º salário, ou seja, obedecendo todos os aspectos legais e 

financeiros para contratação de força de trabalho. 

 

5.2.3 Animais  

O plantel inicial do criatório é composto de vinte matrizes e três reprodutores 

adquiridos advindos sem custo, através da doação do Criatório Cientifico de Caititus Embrapa 

Amazônia Oriental, pois a instituição fornece os animais para compor o plantel inicial após o 

criatório ter todas as autorizações para o funcionamento emitidas pelos órgãos competentes.  

Para a realização do cálculo da evolução do rebanho, no horizonte de dez anos, foram 

considerados alguns índices produtivos médios, como, taxa de parição inicial de 80%, sendo 

modificada para 90%, ao longo da produção, de acordo com manejos adequados respeitando o 

comportamento destes animais em grupo, taxa de mortalidade em diferentes idades, que 

segundo Mayor et al. (2007) o caititu apresenta taxa de mortalidade de 0-1 mês de 23,1% , de 
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1-2 meses de 4,8%, seguindo 5% até 10 meses (idade de abate), e taxa de desfrute (capacidade 

que o rebanho teve para gerar excedente) inicial de 20%, modificada no decorrer da atividade. 

Além disso, segundo as características reprodutivas da espécie, foram considerados dois 

partos ao ano, considerando dois filhotes por parto, idade de puberdade aos 11 meses e idade 

de abate de 10 meses (NOGUEIRA FILHO; LAVORENTI, 1997).  

 

5.2.4 Manejo alimentar  

Os caititus alimentam-se de diversos tipos de alimentos como grãos, frutos, hortaliças, 

raízes e forragens, e aceitam bem a ração comercial de suínos. Com isto, no criatório a 

alimentação dos animais é constituída de uma dieta composta basicamente de 30% de 

forragem (volumoso), 65% de ração (concentrado) e 5% de alimentos disponíveis como frutos 

e raízes, hortaliças.  

O concentrado fornecido para os animais é ração de suínos em crescimento, que apesar 

de não ser especificamente para caititus fornece os nutrientes necessários (Anexo II) para o 

desenvolvimento do animal, atendendo as necessidades nutricionais dos animais do criatório. 

Este fornecimento de ração possui a quantidade ideal para atender as exigências nutricionais 

dos mesmos.  

A forma de alimentação dos caititus é restrita, sendo fornecido diariamente uma vez ao 

dia 0,300 kg da ração comercial de crescimento de suínos, tanto para as matrizes, reprodutores 

e filhotes com idade de 0 – 2 meses, quanto para os caititus que saíram do desmame até idade 

de abate (10 meses). Este tipo de alimentação a partir do concentrado é importante, pois 

corresponde a 65% da dieta dos animais.  

Para atender a 30% de forragem da dieta o criatório possui uma capineira de capim 

elefante (Pennisetum purpureum) cultivar roxo com área total de 500m
2 

. O volumoso é 

cortado e fornecido diariamente aos caititus. 

 Para completar a dieta são fornecidas frutas e hortaliças cultivadas no próprio criatório 

que constituem 5% da dieta, sendo oferecidas duas vezes na semana.  

5.2.5 Manejo higiênico e sanitário  

Para evitar doenças, o criatório possui um intenso controle sanitário onde se realiza a 

limpeza diária, com a higienização das baias, ou seja, o recolhimento de resíduos da 

alimentação do dia anterior e recolhimento das fezes. Posteriormente as baias são lavadas para 

remover a urina e o resíduo de fezes. Esta higienização é importante, pois além de retirar as 

sujidades das baias, renova-se a água fornecida nos bebedouros, e utiliza-se as fezes como 

adubo na capineira do criatório.  
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Além disso, é realizada a desinfecção das baias com produtos químicos uma vez a 

cada mês, pois esta periodicidade é para evitar intoxicações e stress aos animais. Neste 

procedimento são desinfectadas todas as baias e os equipamentos que são utilizados nos 

manejos diário do criatório. Esta desinfecção é realizada a partir da lavagem com sabão em pó 

e desinfetante para remover todos os micro-organismos existentes nas baias.  

A vermifugação é feita semestralmente nos animais, para diminuir a incidência de 

verminose entre os animais produzidos. Para a realização da vermifugação a concentração do 

medicamento utilizado diferencia-se de acordo com o peso do animal. Obedecendo as 

recomendações do fabricante do vermífugo.  

 

5.3 Dados de produção  

 O plantel inicial é de vinte matrizes e três reprodutores advindos de doação, sem custo, 

do criatório científico da Embrapa da Amazônia Oriental. Analisando a evolução do rebanho, 

esse plantel gera um número médio de 70 filhotes anualmente, a partir do primeiro ano de 

produção. A Tabela 1 mostra a evolução do rebanho para um período de dez anos, 

identificando o número de crias e a quantidade de animais comercializados anualmente.   

Tabela 1. Evolução e estabilização do plantel durante o ciclo de produção. 

Categorias Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 ... 10 

Matrizes 20 20 20 20 20 20 

Reprodutores 3 3 3 3 3 3 

Crias por ano - 64 64 72 72 72 

Total de animais 23 87 87 95 95 95 

Vendas - 45 55 64 65 65 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

               Hellgreen (1984) observou que a reprodução dos caititus é sensível às suas condições 

nutricionais. Com isto, de acordo com as características da espécie, cada matriz tem 

normalmente dois partos ao ano, uma vez que a gestação é de cerca de 135 dias, com o cio 

ocorrendo logo após o parto. Desta forma, considerando que as matrizes possuem idades 

semelhantes, o plantel apresenta taxa de parição inicial de 80%, onde estão previstos 32 partos 

no ano 1, considerando dois filhotes em cada parto, tem-se 64 filhotes incialmente nos dois 

primeiros anos, e em seguida, a partir do terceiro ano, apresentam 72 filhotes. Este aumento 

deve-se a taxa de parição das fêmeas que aumenta e se estabiliza com 90% da taxa de parição.  

Além disto, na Tabela 1 está discriminado o número de animais comercializados 

anualmente, totalizando 554 caititus em dez anos de produção.  
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 Verifica-se também que de acordo com a evolução do rebanho o plantel será 

estabilizado a partir do quarto ano de implantação da atividade, onde as matrizes apresentam 

90% da taxa de parição, diminuição na taxa de mortalidade para 4,8% nos filhotes de 0-2 

meses e 3% em filhotes até a idade de abate e aumentando o a taxa de desfrute que é a 

capacidade gerar excedente de 20% no ano 0 para 88,57% no ano 5 (Tabela 2). 

Tabela 2. Taxa de desfrute do plantel durante o ciclo do projeto. 

Taxa de desfrute Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 ... 10 

% 20% 69,55 86,10 88,36 89,57 88,57 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

5.4 Investimento inicial da produção  

          O investimento total previsto para a implantação do criatório (Tabela 3) foi de R$ 

22.488,48, incluindo taxa para regularização do projeto no IBAMA de R$ 500,00, construção 

de instalações físicas com três baias com área de 36m
2
 cada, e três piquetes com área de 

900m
2 

cada.  

           Para a construção das instalações utilizou-se alvenaria, pois considerou-se o tempo de 

vida útil das instalações, assim como tentar diminuir fugas dos animais para a propriedade, 

caso fosse utilizado apenas cercas e madeira na construção das baias (os materias utilizados 

para construção estão descritos no Anexo III).  

           A estruturas físicas como as baias, são construídas em alvenaria, possui tela de 

alambrado sustentadas por um pequeno muro de 50 cm, em toda a extensão de delimitação 

das baias, (funcionando como paredes), são semi-cobertas, com 70% de cobertura para 

permitir que os animais tomem banho de sol, favorecendo a absorção da radiação solar 

importante no metabolismo do cálcio. Os piquetes são ambientes que não são dotados de 

cobertura artificial, possuindo piso de terra natural, e cercas de alambrado.  

            Ressalta-se que nos investimentos não está sendo considerado o valor da terra, pois 

sugere-se que seja implantada dentro de uma área de um empreendimento rural já existente, 

mas considerou-se o seu custo de oportunidade no orçamento da despesa. 

 Além disto, entre os custos com investimentos está a aquisição de equipamentos 

fundamentais, como balança para realização do acompanhamento do peso dos animais em 

produção, puçá para captura dos animais, caixa de contenção para conter os animais 

comercializados, além de materiais fundamentais para os manejos diários como, terçado, 

enxada, e carro de mão e itens fundamentais para realização do manejo de identificação dos 

animais em produção (Tabela 3). 
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Tabela 3. Orçamento do investimento inicial, 2016. 

Itens Descrição V.U.* R$ Quantidade Preço Total R$ 

Investimentos 

Instalações Armazenamento dos filhotes   19.805,48 1    19.805,48 

Taxas para 

Regularização 

da criação no 

IBAMA 

Regularização da criação no 

IBAMA 
500,00 1          500,00 

Capineira Formação da capineira 865,00 1          865,00 

Subtotal (1)
 

        21.170,48 

Equipamentos para realização dos manejos 

Balança (150 

kg) 
Balança digital 242,00 1         242,00 

Puçá 
Captura dos animais (1 para 

filhotes e 1 para adultos) 
 160,00 2            320,00 

Enxada 
Auxiliar na manutenção da 

capineira 
   40,00 1           40,00 

Terçado Auxiliar na colheita da forragem    25,00 2           50,00 

Carro de mão 
Coleta de resíduos e manejo 

alimentar 
   90,00 2          180,00 

Subtotal (2)
 

   
         832,00 

Itens utilizados no manejo de identificação 

Brincos de 

identificação 

Conjunto de 100 brincos de 

identificação 
   70,00 6         420,00 

Alicate Manejo de identificação    56,00 1           56,00 

Fita métrica Manejo de identificação      5,00 2           10,00 

Total
3
            486,00 

Total (1+2+3)        22.488,48 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: V.U* = valor unitário. 

 

5.5 Custos de produção e coeficientes técnicos do sistema de produção  

Os custos foram calculados para o desenvolvimento do ciclo completo de produção do 

caititu, ou seja, reprodução, crescimento e engorda, no horizonte aqui considerados para 10 

anos.    

5.5.1 Custos Variáveis  

a) Alimentação  

Foram considerados os custos com a ração comercial de suínos de crescimento (Tabela 

4). Em relação aos gastos com a implantação da capineira e as frutas fornecidas, estão sendo 

considerados pela ótica do custo da mão de obra necessária para realização das atividades, 

pois em relação as despesas com adubos para melhorar a produção de forragem e do pomar, é 



32 

 

  

utilizado as fezes dos próprios caititus. Cabe destacar, ainda, que as frutas fornecidas aos 

animais, duas vezes na semana, são excedentes de árvores frutíferas da própria propriedade.  

Para realizar os cálculos com alimentação, entrou-se em contato com a fábrica de 

ração MAKARU que é localizada no entorno da RMB, onde utilizou-se como base o valor da 

ração de suínos em crescimento de R$ 36,80 a saca de 25 kg.  

Tabela 4. Custos com alimentação para caititu em diferente faixa etária, 2016. 

Custos R$/Ano 

Ração Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 ...10 Ano 5...10 

Crescimento 

filhote (0-2 

meses) 

- 1.303,60 1.614,14 1.816,04 1.816,04 1.816,04 

Terminação 

filhote (2-11 

meses) 

- 4.966,41 6.147,07 6.916,52 7.045,82 7.045,82 

Crescimento 

(reprodutores e 

matrizes) 

- 3.707,23 3.707,23 3.707,23 3.707,23 3.707,23 

Total - 9.977,25 11.468,44 12.439,78 12.569,09 12.569,09 

Fonte: dados da pesquisa. 

  

Conforme descrito na Tabela 4, a partir do ano 4 ocorre a estabilização dos custos com 

alimentação. A partir desse ano o criatório terá um custo com fornecimento de ração de R$ 

12.569,09. 

   

b) Materiais e medicamentos  

Os custos com medicamentos e materiais utilizados no manejo sanitário e profilático 

do criatório, também constitui um dos custos variáveis que depende da quantidade de animais 

que o criatório possui (Tabela 5). 
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Tabela 5. Material e medicamento utilizado no manejo sanitário do criatório comercial, 2016.  

Custo R$/Ano 

Insumos Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 
Ano 

5...10 

Vermífugo - 17,00 34,00 51,00 51,00 51,00 

Pomadas 

cicatrizantes 
- 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 

Álcool iodado - 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 

Luvas de 

procedimento 

cirúrgico 

- 16,00 32,00 32,00 32,00 32,00 

Seringas e agulhas - 28,00 56,00 56,00 56,00 56,00 

Total - 98,00 159,00 176,00 176,00 176,00 

Fonte: dados da pesquisa. 

  

c) Mão de obra  

Os serviços de mão de obra são fundamentais no computo dos custos variáveis de 

produção do criatório, sendo o que mais onerou durante a atividade no tempo total de 

produção.  Este custo é composto pela mão de obra para realização dos manejos diários da 

atividade, com remuneração de R$ 1.469,60, composto por um salário mínimo mensal de R$ 

880,00, mais 67% de encargos trabalhistas, e um responsável técnico contratado por três 

meses no ano de implantação (ano 0) do criatório, com salário mensal de R$ 3.000,00. 

 

5.5.1.1 Consolidação dos Custos Variáveis Totais do sistema de produção 

 Conforme descrito na Tabela 6 estão descriminados todos os custos variáveis da 

criação comercial de caititu durante um horizonte de 10 anos. 

Tabela 6. Custos variáveis para a criação comercial de caititu, 2016.  

Custo R$/Ano  

Custos variáveis Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 
Ano 

6...10 

Alimentação - 9.977,25 11.468,44 12.439,78 12.569,08 12.569,08 12.569,08 

Medicamentos e 

material sanitário e 

profilático 

- 98,00 159,00 176,00 176,00 125,00 176,00 

Mão de obra 
- 

 
28.133,800 19.104,80 19.104,80 19.104,80 19.104,80 19.104,80 

Total - 38.209,05 30.732,24 31.720,58 31.849,88 31.798,08 31.849,88 

Fonte: dados da pesquisa. 
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            O item que mais chama a atenção na Tabela 6 é a mão de obra, somando um valor de 

R$200, 077,00 possui participação de 61,8% do total dos custos variáveis de produção.  

 

5.5.2 Custos Fixos 

Com ou sem produção o empreendimento tem custos com depreciação dos 

equipamentos, Custo de oportunidade da terra, Custo de oportunidade do capital e outros 

custos (conjunto de EPI) conforme mostra a Tabela 7.  

Tabela 7. Custos fixos para a criação comercial de caititu até o quinto ano de produção, 2016. 

Custo R$/Ano  

Custo fixo Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 
Ano 

6 ...10 

Depreciação 1.980,55 1.980,55 1.980,55 1.980,55 1.980,55 2.140,55 1.980,55 

Custo de 

oportunidade da 

terra 

2.137,50 2.137,50 2.137,50 2.137,50 2.137,50 2.137,50 2.137,50 

Custo de 

oportunidade do 

capital investido 

3.024,65 3.024,65 3.024,65 3.024,65 3.024,65 3.024,65 3.024,65 

Outros custos*      43,00       43,00       43,00       43,00       43,00      43,00      43,00 

Total 7.365,70 7.365,70 7.365,70 7.365,70 7.365,70 7.525,70 7.365,70 

Fonte: dados da pesquisa 

Nota: conjunto de equipamentos de segurança (EPI). 

 

Para os cálculos dos custos de oportunidade do capital investido e o custo de 

oportunidade da terra foi utilizada a taxa Selic de 14,25% aplicado sobre o valor da terra (R$ 

15.000, 00) e do investimento em bens de capital (R$ 22.488,76).  

Observa-se na Tabela 7 que o custo fixo total no ano 5 é de R$ 7.525,70 diferente dos 

anos anteriores, este custo é maior devido a depreciação com equipamentos que aparece neste 

ano.  

 

5.6 Previsão de receita 

5. 6.1 Pesquisa de mercado sobre a comercialização da carne de caititu  

            O contato com os estabelecimentos Cerrado Carnes e Porco Feliz, em São Paulo, 

possibilitou identificar que a comercialização do quilo de da carne de caititu para os 

consumidores finais está entorno de R$108,00. 
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Verificou-se que a Cerrado Carne, cuja razão social é ProFauna Cerrado, está no 

mercado há 8 anos e comercializa carnes silvestres como Javali, Queixada, Paca, Montau e 

Faisão. O principal consumidor destes produtos são pessoas jurídicas, especialmente 

restaurantes sofisticados localizados no estado de São Paulo.  

 Ao consultar o menu de um dos restaurantes citados pelo Cerrado Carnes como 

compradores de carnes silvestres, constatou-se que a carne de caititu está entre as principais 

entradas do cardápio, com o Jalapenõ com linguiça de cateto.  

No município de Belém (PA), consultou-se duas grandes churrascarias, para verificar 

as especialidades com esta carne, as churrascarias visitadas foram Rodeio e Pavan, entretanto 

só houve retorno da primeira.  

Segundo a gerente da Rodeio o estabelecimento possui interesse na compra de carnes 

silvestres, como a de caititu, para compor o cardápio da churrascaria. Enfatizou que o produto 

no cardápio seria um diferencial entre as demais churrascarias de Belém, possibilitando atrair 

novos clientes e, consequentemente, aumentar o faturamento do estabelecimento. Além disso, 

a responsável ressaltou que o estabelecimento funciona em sistema de rodizio, e por este 

motivo estariam dispostos a pagar, no máximo, R$ 45,00 pelo quilo da carne de caititu. A 

responsável pelo estabelecimento este valor é sugerido, pois já está acima do valor de compra 

da carne mais nobre do cardápio, ou seja, o quilo do filé que custa R$ 28,00. Assim segundo a 

informante, valores acima de R$ 45,00 impossibilitariam a compra deste tipo de produto, pois 

o valor seria inviável para comercialização no sistema de rodízios das churrascarias.    

 

5.6.2. Previsão de receita do sistema de produção  

Para realização dos cálculos de receita do empreendimento (Tabela 8) considerou-se o 

preço de R$ 45,00, tomado como referência a disponibilidade a pagar das churrascarias de 

Belém. Considerou-se, ainda, que cada animal produz 20 Kg de carne em idade de abate. 
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Tabela 8. Previsão de produção e receita durante ciclo do projeto, 2016. 

Ano Produção Kg Receita Bruta R$ 

0 -  

1 890,2 40.059,00 

2 1.102,1 49.594,50 

3 1.272,5 57.262,50 

4 1.289,9 58.045,50 

5 1.289,9 58.045,50 

6 1.289,9 58.045,50 

7 1.289,9 58.045,50 

8 1.289,9 58.045,50 

9 1.289,9 58.045,50 

10 1.289,9 58.045,50 

Total 12.294,10 553.234,50 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

 Através da Tabela 8, percebe-se que a produção aumenta até o quarto ano, 

estabilizando-se a partir deste ano de acordo com a consolidação plantel. Neste ano a 

produção fica em 1.289,90 Kg e a estimativa de receita em R$ 58.045,50. 

 

5.7 Avaliação econômico-financeira 

5.7.1 Análise dos indicadores de eficiência econômica da produção comercial de caititus  

Na Tabela 9, a seguir, observa-se os valores anuais das projeções de receitas, custos e 

de resultados econômicos que irá ter no final de cada ano de produção. Identificando os custos 

fixos (CF), variáveis (CV), total (CT), receita bruta, receita líquida e margem bruta de cada 

ano no horizonte de dez anos de produção.  
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Tabela 9. Avaliação de indicadores de eficiência econômica do criatório comercial, 2016. 

Ano Custo Fixo 
Custo 

Variável 
Custo Total 

Receita Bruta  

(RB) 

Receita Líquida 

(RL) 

Margem 

Bruta  

(MB) 

0 7.365,70 - 29.854,46
(*) 

- -29.854,46 - 

1 7.365,70 38.180,05 45.545,75 40.059,00 -5.486,75 1.878,95 

2 7.365,70 30.732,24 38.097,94 49.594,50 11.496,56 18.862,26 

3 7.365,70 31.720,58 39.086,28 57.262,50 18.176,92 25.541,92 

4 7.365,70 31.849,88 39.215,58 58.045,50 18.829,92 26.195,62 

5 7.365,70 31.798,08 39.164,58 58.045,50 18.880,92 26.247,42 

6 7.365,70 31.849,88 39.215,58 58.045,50 18.829,92 26.195,62 

7 7.365,70 31.849,88 39.215,58 58.045,50 18.829,92 26.195,62 

8 7.365,70 31.849,88 39.215,58 58.045,50 18.829,92 26.195,62 

9 7.365,70 31.849,88 39.215,58 58.045,50 18.829,92 26.195,62 

10 7.365,70 31.849,88 39.215,58 58.045,50 18.829,92 26.195,62 

Total 73.657,00 323.531,06 427.042,49 553.234,50 126.192,10 229.704,27 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota 
(
*

)
 = está contabilizando o investimento de R$ 22.488,76 e os custos fixos. 

Onde: RL= RB - CT; MB = RB – CV 

 

              Analisando a Tabela 9, nota-se que o ano 0 não apresenta receita bruta, pois neste 

ano o criatório não possui animais para comercialização. Percebe-se também que a receita 

líquida e a margem bruta apresentam-se negativa nos dois primeiros anos iniciais, pois o 

primeiro ano não existe receita, e no segundo em razão do custo ao custo total ser superior a 

receita.  

               Além disto, nota-se que a partir do quarto ano a receita bruta da atividade será 

consolidada em R$ 58.045,50, devido a estabilização do plantel a partir deste ano. 

 O custo médio encontrado a partir do ano 4 (ano de estabilização da produção) foi de 

R$ 30,40/Kg. 
 

5.7.2 Análise econômico-financeira 

O fluxo de caixa da atividade reflete as entrada e saídas dos recursos (insumos) e 

produtos ao longo do período de tempo de dez anos do investimento. Os componentes do 

fluxo de caixa são apresentados na Tabela 10 e são a base para se efetuar a análise 

econômico-financeira da atividade.  
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Tabela 10. Avaliação de índices econômicos do criatório comercial, 2016. 

Fonte: dados da pesquisa.  

Onde: CTA = Custo Total Atualizado; RBA = Receita Bruta Atualizada; RLA = Receita Líquida Atualizada. 

 

Observa-se que o fluxo de receita só apresenta valor a partir do ano 1, quando os 

animais já estão em idade de abate. Em função disto o fluxo de benefício nominal apresenta 

valor negativo no primeiro ano de implantação (ano 0) e valores positivos a partir do ano 1 de 

produção. 

 Considerando o Fluxo de Caixa verifica-se que a atividade se enquadra em projeto 

convencional, onde os valores negativos nos primeiros anos de produção viram positivos. Este 

enquadramento de projeto convencional é importante para análise da TIR. 

 

5.7.2.1 Indicadores de viabilidade econômico-financeira 

Foram analisados três indicadores de viabilidade econômico-financeira, a saber: o 

VPL, TIR e a RB/c, conforme descrita na metodologia. Os resultados são apresentados na 

Tabela 11.  

Tabela11. Indicadores de viabilidade econômico-financeira, 2016. 

Indicador financeiro Fator de Atual. de 14,25% a.a 

VPL R$ 40.099,83 

RB/c R$ 1,17 

TIR 34% 

Fonte: dados da pesquisa.  

 

Ano 

Fluxo nominal  Fluxo atualizado 

Custo 

Total (R$) 

Receita 

Bruta (R$) 
RLN 

Fator 

(14,25% aa) 
CTA RBA RLA 

0 29.854,46  -29.854,46 1 29.854,46 - -29.854,46 

1 45.545,75 40.059,00 -5.486,75 0,875 39.864,99 35.062,58 -4.802,41 

2 38.097,94 49.594,50 11.496,56 0,766 29.186,97 37.994,53 8.807,56 

3 39.086,28 57.262,59 18.176.31 0,670 26.209,32 38.397,45 12.188,13 

4 39.215,58 58.045,50 18.829,92 0,587 23.016,21 34.067,77 11.051,56 

5 39.164,58 58.045,50 18.880.92 0,514 20.119,29 29.818,62 9.699,34 

6 39.215,58 58.045,50 18.829,92 0,450 17.632,01 26.099,45 8.466,64 

7 39.215,58 58.045,50 18.829,92 0,394 15.443,53 22.844,15 7.410,63 

8 39.215,58 58.045,50 18.829,92 0,344 13.508,56 19.994,88 6.486,33 

9 39.215,58 58.045,50 18.829,92 0,302 11.823,68 17.500,99 5.677,31 

10 39.215,58 58.045,50 18.829,92 0,263 10.348,96 15.318,16 4.969,20 

Total     237.051,13 277.098,58 40.099,83 
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Observa-se, de acordo com a Tabela 11, que a atividade apresentou o VPL positivo, 

indicando a viabilidade econômico-financeira do projeto, ou seja, dada uma taxa de desconto 

de 14,25% a.a. o projeto apresenta-se viável, pois o fluxo de benefícios líquido encontrado foi 

de R$ 40.099,83  

A Rb/c foi de 1,17, indicando sua viabilidade econômico-financeira. Esse valor 

evidencia, ainda, que para cada R$ 1,0 aplicado, o projeto apresenta um retorno de R$ 0,17 

em termos de VPL, ou seja, R$ 0,17 de lucro para cada real investido.  

O valor encontrado para TIR foi de 34%, indicando sua viabilidade econômico-

financeira, pois foi superior a taxa de remuneração alternativa do capital considerada (14,25% 

a.a.). 

 

5.8 Ponto de Nivelamento de produção  

Para os cálculos utilizou-se o ano 4 (ano de estabilização da produção), onde 

encontrou-se o ponto de nivelamento em quantidade vendida de 362,66 conforme mostra o 

gráfico 1. 

      Gráfico 1. Ponto de nivelamento da atividade. 

 
        Fonte: dados da pesquisa. 

 

Através do gráfico 1 observa-se que a quando a produção é menor que o ponto de 

nivelamento encontrado o criatório opera com prejuízo, porque o custo total é superior a 

receita. Porém, quando a produção é maior que a indicada no ponto de nivelamento, o 

criatório opera com lucro, porque o custo total é menor que a receita total. 

 

5.9 Análise de sensibilidade  

 A projeção de diferentes fluxos de caixa, segundo Degen (1989), é o melhor instrumento 

de avaliação e análise no que se refere ao sucesso do novo negócio. Através da simulação de 

variações nas projeções de vendas, custos ou outras condições no macroambiente do novo 
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negócio é possível analisar a sensibilidade do empreendimento a estas variações e suas 

consequências. 

5.9.1 Análise de sensibilidade com variações nos custos de produção 

  Foi realizada a análise de sensibilidade do projeto com mudanças de variações 

percentuais de +10% e +20%, nos custos de produção, para avaliar a sensibilidade da 

atividade, de acordo com seus indicadores de viabilidade econômico-financeira, VPL, TIR, e 

RB/c, conforme mostra a Tabela 12.  

Tabela 12. Análise de sensibilidade com modificação em +10%, +20% e +30% no custo de 

produção, 2016. 

Indicador financeiro 

Variação nos custos de produção 

Diferentes % nos custos de produção 

+ 10% +20% 

VPL R$ 16.302,55 R$ 7.573,81 

RB/c          R$ 1,06        R$ 1,02 

TIR 22% 18 % 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

Verifica-se que no horizonte analisado (10 anos), que apesar das modificações em 

+10% e +20% nos custos de produção, a atividade ainda se apresentou viável para todos os 

indicadores de viabilidade econômico-financeira. Além disso, a produção com aumento de 

10% nos custos apresentou um custo médio de R$ 33,44/Kg e um custo médio de R$ 

34,59/Kg com +20% nos custos. 

 

5.9.2 Análise de sensibilidade com diferentes mudanças nas variáveis preço (R$) e produção 

(Kg) de carne por animal.  

 A análise de sensibilidade considerando a mudança de dois fatores importante do 

sistema de produção, como preço da carne de caititu e quantidade produzida por animal, foi 

realizada considerando estimativas de valores levantados junto a experiência comercial de 

caititu conduzida no município de Santa Isabel do Pará (Tabela 13).  

Tabela 13. Análise de sensibilidade com modificação nas variáveis preço e produção de carne, 

2016. 

Indicador financeiro 
Diminuição do Kg da carne produzida para 18 

Kg (por animal), considerando R$ 45,00/Kg 

VPL R$ 12.383,68 

RB/c        R$ 1,05 

TIR 21% 

Fonte: dados da pesquisa. 

 

 Apesar da mudança no rendimento de carcaça (de 20Kg para 18kg), o sistema de 

produção comercial de caititu mostra-se viável de acordo com análises dos indicadores 

econômico-financeiro demostrados na tabela 13. 
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6. CONCLUSÃO 

 A análise dos indicadores de viabilidade econômico-financeira (VPL, TIR e RB/c) do 

sistema de produção comercial de caititus (Pecari tajacu) apresentou valores positivos, como 

VPL R$ 40.099,83, TIR de 34% e RB/c R$ 1,17, demostrando a viabilidade da atividade. 

Constituindo-se desta forma como uma boa oportunidade de investimento, principalmente 

considerando o uso integrado da propriedade rural.  

 A atividade se mostrou viável diante das análises de sensibilidades realizadas, 

apresentando valores positivos dos indicadores de viabilidade econômico-financeira, em 

relação ao aumento nos custos de produção de 10% e 20%, e a diminuição da produção de 

carcaça (animal) de 20kg para 18kg. 

 A produção apresentou valores positivos de receita liquida a partir do ano 2, 

demostrando que a partir deste ano a receita é superior aos custos totais da produção.  

Entre os custos da atividade, sobressaíram-se os custos de mão de obra e alimentação, 

sendo responsáveis, respectivamente, por 55% e 34% do custo total do criatório. Além disto, a 

atividade apresentou um custo médio de R$ 30,40/Kg.  

A implantação do criatório comercial de caititu além de ser uma boa oportunidade de 

investimento, é importante, para estabelecer um mercado formal de oferta de carne e outros 

produtos, contribuindo para gerar empregos e renda na atividade e em outros setores 

principalmente, em comunidades rurais e periurbanas no entorno da RMB. Além disso, pode 

contribuir para diminuir a pressão da caça, abastecendo o mercado de forma continua e com 

produto de origem legal sustentável.  
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7. RECOMENDAÇÕES 

Através do estudo verificou-se que alguns pontos ainda necessitam de aprimoramento 

de pesquisas para tornar a criação comercial de caititu mais atrativa e diferenciada no 

mercado, possibilitando atrair novos entrantes e políticas públicas para potencializar a 

atividade e desta forma, valorizar, este tipo de produção. Nessa linha a ideia se presume em: 

 Fomentar pesquisas em relação a alimentação dos caititus, com finalidade de fornecer 

uma dieta mais natural à base de frutas, verduras, legumes e raízes (alimentos 

saudáveis e funcionais). Isso se faz necessário para disponibilizar no mercado um 

produto diferenciado, que além de saboroso, seja mais sustentável e saudável, 

ressaltando assim suas características de produtos oriundos da fauna silvestre é uma 

tendência mundial para alimentos saudáveis e funcionais. 

 A atividade pode ser induzida a partir de estratégias de integração com outras 

atividades na propriedade (importante para a suplementação alimentar), assim como 

incorporar em suas atividades à rotinas turísticas, contribuindo para promover o 

turismo rural pouco explorado na região e possibilitando outra fonte de renda para ao 

empresário rural.    
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Apêndice B. Ração Suíno Crescimento 

Composição nutricional  

Nível de garantia por Kg de produto  

Umidade (máx): 13%; Proteína bruta (min): 13,5%; Fibra bruta (máx):5%; Extrato etéreo 

(min): 3%; Material mineral (máx): 5%; Cálcio (máx): 0,8%; Fósforo total (min): 0,45%  

Enriquecimento por Kg de produto  

Vitamina A: 8.000 U.I.; Vitamina D3: 1.200U.I: Vitamina E: 12 mg: Vitamina B1: 1 mg; 

Vitamina B2: 3,6 mg; Vitamina B6: 1,2 mg; Vitamina B12: 20 MCG: Vitamina K3: 2 mg; 

Biotina: 0,02 mg; Niacina: 30 mg; Pantotenato de cálcio: 14 mg; Cloreto de colina 50%: 320 

mg; Dl metionina: 40 mg; L-lisina: 40 mg; Cobre: 20 mg; Zinco:90 mg; Manganês: 46 mg; 

Ferro: 100 mg; Iodo: 0,3 mg; Cobalto: 0,3 mg; Selênio: 016 mg; Antioxidante: 8 mg; 

Antibiótico e quimioterápico: 100 mg.  

Composição básica  

Milho amarelo moído (>50%); Farelo de soja; Farelo de trigo; Farinha de carne e osso; 

calcário calcítico; Sal; premix vitamínico mineral.  

Eventuais substitutos  

Sorgo; Milheto; Torta de cocô; Óleo de soja; Óleo de dendê; Fosfato bicálcico; Glutenose. 
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Apêndice C. Orçamento para construção das instalações (baias e piquetes) do criatório. 

 

Insumos 

 

Unidade Quantidade V.U* R$ Preço Total R$ 

Areia m
3
 11,5179759 60,00 691,08 

Cal hidratada CH III kg 302,84229 0,50 151,42 

Cimento Portland CP II-E-32 

(resistência: 32,00 MPA) 
kg 3963,71229 0,60 2.378,23 

Bloco cerâmico furado de vedação 

9x19x19 
Unidade 76,329 0,41 31,29 

Bloco cerâmico vazado de vedação - 

bloco inteiro 14x19x39 
Unidade 582,483 1,35 786,35 

Pedra britada 1 m
3
 1,70424 92,50 157,64 

Pedra britada 2 m
3
 3,9852 92,50 368,63 

Aditivo hidrófugo l 14,256 4,22 60,16 

Betoneira, elétrica, potência 2 HP 

(1,5kW) capacidade 400l vida útil 

10.000l 

h prod. 2,268 1,67 3,79 

Prego galvanizado e aureola Unidade 93,312 0,30 27,99 

Telha de fibrocimento ondulada - tipo 

vogatex e fibrotex (espessura: 4 mm/ 

largura útil: 450 mm/ largura nominal 

506 mm/ vão livre:1,15m) 

m
2
 38,556 16,90 651,60 

Prego 18x27 c/ cabeça kg 5,832 
6,60 

 
38,49 

Ferragem para telhados tipo chapa de 

emenda de ferro (largura: 4" / peso: 

0,57 kg / comprimento: 500 mm / 

espessura: 1/4") 

kg 13,284 30,00 398,52 

Madeira (tipo de madeira: peroba) m
3
 0,972 

50,00 

 

48,00 

 

Madeira eucalipto m 303 6,25 2.291,32 

Mão de obra 
   

12.076,32 

Total 
   

R$ 19.805,48 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

Nota: V.U* = valor unitário. 


