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ANAuSE ECONOMICA DA PRODUCAo DO NIM 
INDIANO NO ESTADO DO PARA 

halo Claudio Falesi1 

Célio Armando Palt1eta Ferreira2 
Rui de Amorim Carvalho:l 

o USO indiscriminado de inseticidas qurmicos, tanto na agricultura como na 
pecuária, vem sendo constantemente questionado em nivel mundial. A busca de 
alimentos mais naturais, produzidos com utilizaC;ao cada vez mais teduzida de 
agrotóxicos prejudiciais a saúde humana, é urna constante em todas as partes do 
mundo. 

Urna das alternativas que se apresenta no momento, visando reduzir o 
emprego desordenado de pesticidas químicos, substituindo-os por produtos naturais 
nao tóxicos e que nao causa m danos a vida humana e ao meio ambiente, é a planta 
denominada nim indiano (Azadirachta indica A. Juss), cujas propriedades inseticidas 
emedicinais sao conhecidas pela populaC;ao da india há vários séculos (Neves & 
Nogueira, 1 996). 

O nim indiano pertence a famnia meliaceae, do mesmo modo que o mogno 
amazOnico Swietenia macrophylla e o mogno africano Khaya ivorensi~. É originário 
das regioes áridas do subcontinente indiano e zonas secas do Sul e Sudeste da Ásia 
(NIM ... , 1998), alcanc;ando alturas variando de 12m a 14m, em altitudes compreen
didas entre 50m e 100in, podendo entretanto se desenvolver normalmente em locais 
com altitude de. 1.500m. No relativo ao clima dessas regioes, a precipitac;ao 
pluviométrica anual de 130mm é suficiente para essa planta crescer normalmente 
(Rangel & Sant' Anna, 1 997). 

O sistema radicular é profundo, atingindo profundidade de até 15m, na 
busca de água e de nutrientes, provavelmente estimulado pela acentuada deficiéncia 
hídrica do solo (Neves e Nogueira 1996). 
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A árvore do nim tem vários usos e aplicac6es. sendo aproveitadas as 
folhas. frutos. cascas e raízes. além do tronco, como madeira-de-Iei. É usado como 
inseticida. em medicina natural, para producao de lenha e carvao, madeira e postes, 
forragem, melhoramento do solo. quebra-ventos e ornamental (Estrada Ortiz & 
Lopez Díaz, [19--). 

Em algumas propriedades agrícolas do Estado do Pará, o nim está sendo 
cultivado nos municipios de Castanhal. Igarapé-Acu e Santo Antonio do Tauá, além 
de outros, onde a precipitacao pluviométrica é bastante elevada. em torno de 
2.200 mm anuais. apresentando um bom comporta mento vegetativo e a floracao 
inicia~se aos dois anos a tres anos de idade. A velocidade de crescimento das plantas 
é marcante. atingindo aos 12 meses de idade a média de 2.80 metros de altura. 

Os dados deste trabalho foram obtidos de um estudo de caso de um pro
dutor rural do municipio de Castanhal, Pará, que mantém um cultivo de nim indiano 
com mais de 20 mil árvores. Os dados desse plantio foram convertidos para urna 
plantio de 625 árvores, com espacamento de 4m x 4m, em urna área de 1 hectare. 
Do primeiro ao terceiro ano, as folhas foram o principal produto colhido na área. No 
quarto ano, já houve a colheita de frutos para a producao de mudas. Utilizou-se para 
cálculo dos resultados a planilha Excel. 

Na T abela 1 consta, sob a forma on;amentária, a estimativa de custos 
(diretos e indiretos) de implantacao e manutencao da cultura. Foram considerados 
precos constantes de 2000, em vigor na propriedade rural estudada, para produtos e 
fatores. Demonstra-se, também, custo médio de producao da muda de nim indiano e 
faz-se a análise de sensibilidade, considerando-se taxas de desconto de 6%, 12%, 
15%, 18% e 25%, para se comparar os resultados com situacoes de mudancas na 
economia. Foram analisadas duas alternativas: 

a) os custos de implantacao e manutencao do plantio foram aumentados e 
reduzidos em 10% e 20%; 

b) a receita final sofreu alteracoes e foram aumentadas e diminuídas em 10% 
e 20%. 

O custo do primeiro ano foi maior, em face dos gastos com producao de 
mudas, preparo de área e plantio da cultura, com utilizacao da mecanizacao e de 
atividades manuais. 

Verifica-se que a mao-de-obra tem grande importancia nos custos para o 
cultivo desta cultura, representando 20% no primeiro ano, passando para 34%, 
65% e 65% no 2°, 3° e 4° anos, respectivamente. 

A aquisicao de insumos representou 39% dos custos do primeiro ano, 
passando para 55% no segundo. No terceiro e quarto anos -nao houve gastos com 
insumos. 

As rece itas sao originárias da venda de folhas, nos tres primeiros anos, e 
frutos, no quarto ano. Todos os custos e receitas estao discriminados ña Tabela 1. 

Atualizando-se os valores do benefício líquido a taxas de descontos de 
6%, 12%, 15%, 18% e 25%, observa-se urna diferenca posidva entre as receitas e 
os custos da coluna situacao original, da Tabela 2. Portanto, pode-se afirmar que o 
projeto é viável, urna vez que o custo do capital para o produtor rural dificilmente vai 
ultrapassar os 265%. 
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T ABELA 1. Custo médio em R$ de implanta~ao e manutencao de 1 ha de nim indiano 
(Azadirachta indica A. Juss). espa~amento 4 m x 4 m. 625 plantas. na 
microrregiao bragantina. em 2000. 

Gadospoc_ 
Atividades " Unidade f'Ie9o 1-_ T_ :reno 4-eno 

Cuant VIIIor Cuant. VIIIor Cuant. VIIIor Cuant. VIIIor 
1 -VIVHlO 386.60 
Saco de p(ástico 16x26 mi 26.00 0.690 17.26 
Tenapret" ni' 36.00 1.6 62.60 
s.n.n_ kg 160.00 0.207 31.06 
Defensivoc e foIiants 26.00 
ComItívos e adubos kg 0.66 40 26.00 
....,.,.. ll,obatn.to/enduAlquinho mi 26.00 0.690 17.26 
SemeIldUra. Ii,...,a. regas. etc. dIh 7.00 10 70.00 
AsaistAncia tII5c:nica 1Agr6nonD, dIh "60.00 2 100.00 
Encargos .. 20 17.46 
ViveiIo. --uia. ~ .. 3 30.00 

N" de mudas produzidas urn 690 

2 - IMI'LANTA~O 420.00 

BrocaIderrubaI"~9'"edagIIm h/m 36.00 8 280.00 
ApIic~ calcário h/m 36.00 4 140.00 . 

3 -Pl.ANT1O 91.00 
M~/piquIt~to dIh 7.00 1 7.00 
Abertura cov_ I4Ox4Ox4O, d/h 7.00 5 35.00 

~ d/h 7.00 3 21.00 
Plantio d/h 7.00 3 21.00 
Aplic~ ¡sea (inseticida' d/h 7.00 7.00 

4-~Ao 126.00 98.00 77.00 77.00 
Rep!antio dIh 7.00 0.6 3.60 
Ro~ h/m 36.00 1 36.00 
~(l00g/cova x 3' dIh 7.00 1.6 10.60 
Adu~ (2ÓOg/cova x 3' dIh 7.00 3 21.00 
Coroamento d/h 7.00 10 70.00 
Corarr.nto/aplic. '-bicida d/h 7.00 10 70.00 10 70.00 10 70.00 
ApIi~ ,sca pI_va d/h 7.00 7.00 1 7.00 1 7.00 7.00 
5-INSUMOS 519.80 187.60 
Calc*io 120.00 2 240.00 
Superfosfato triplo kg 0.50 240 120.00 376 187.60 
1nse1icida fiscal kg 4.00 10 40.00 
Adubo orginiéo (estarco' kg 0.03 2.070 62.10 
Herbicida 23.00 2.6 67.60 

6 -SUBTOTAL 1.543.10 285.60 77.00 77.00 

7 - OUTROS CUSTOS 204.80 57.10 40.17 40.17 
Mlio-de-obra fixa 'JI. 2 30.86 2 5.71 2 1.64 2 1.64 
AluguelrJUros da tarra 'JI. 10 32.00 10 32.00 10 32.00 10 32.00 
Assist6ncia tlk:nica 'JI. 2 43.00 
Juros de custeio 'JI. 6 98.94 6 19.39 6 6.63 6 6.63 

8-TOTAL 1.747.90 342,.80 117.17 117.17 

9 - VALOR DA PR~O 760.00 1.875.00 3.760.00 15.000.00 
Folh_ kg 1.26 600 760.00 1.600 1.876.00 3 .000 3 .760.00 
Frutos kg 2.60 - 6 .000 15.000.00 
10 - BENEFiao Liaumo (9-8) (997.90) 1.1i3Z,.4O 3.632,.83 14.882.83 

c-m6ciod • .,..¡oc RS 386.50 + 1180 - RS 0.&8. 
cl:cb h: _ m: monro_. 
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A Taxa Interna de Retorno (TIR) igual a 265,13% é maior que o custo de 
oportunidade do capital, senda significativa, quando comparada as remunera~oes do 
mercado (6%, 12%, 15%, 18% ~ 25%), tais como poupan~a, fundos de renda fixa 
e outros investimentos a médio e langa prazos. 

A análise de sensibilidade (T abela 2), por sua vez, mostra que altera~oes 
de 10% e 20% nas receitas e nos custos, para mais ou para menos, provoca m 
varia~o~s significativas nos resultados, sem, no entanto, inviabilizar o plantio pois a 
rela~ao Benefício/Custo é maior que 1 e a Taxa Interna de Retorno é bem maior que 
as alternativas de investimentos apresentadas pelo mercado, para todas as taxas de 
descanto consideradas. 

T ABELA 2. Análise de sensibilidade da implanta~ao e manuten~ao de 1 ha de nim 
indiano (Azadirachta indica A. Juss), na microrregiao bragantina, Estado 
do Pará, em 2000. 

Taxa de Receita Cuno 
descanto Situ~ 

''1(,' 
original 

-20'1(, -10'1(, +10'1(, +20'1(, -20'1(, -10'1(, +10'1(, +20'1(, 

B/C B/C B/C B/C B/C B/C B/C B/C B/C 

6 8,11 6,49 7,30 8,93 9 ,74 10,14 9,02 7,38 6,76 

12 7,21 '5,77 6,49 7,93 8,66 9,02 8,01 6,56 6,01 

15 6 ,82 5,45 6,14 7,50 8,18 8,52 7,58 6,20 5,68 

18 6,46 5,16 5,81 7,10 7,75 8,07 7,17 5,87 5,38 

25 5,72 4,57 5,14 6,29 6,86 7,15 6 ,35 5,20 4,76 

TIR (%) 265,13 199,79 230,91 303,23 346,51 370,59 307,76 233,94 209,9 

B: beneffcio c: custo, 

Aumentos nos pre~os do produto podem acarretar redu~ao de demanda, 
fato este que reduz os ganhos obtidos pelo crescimento da receita. A redu~ao nos 
pre~os provocará um efeito ,inverso, com o aumento da procura pelos produtos. Com 
a estrutura de custos que o plantio de nim indiano apresenta neste trabalho, os 
pre~os podem reduzir até 89% que o produtor nao terá prejuízos financeiros, ou seja, 
a B/C será igual a 1. Esta é urna peculiarjdade de produtos que tem lucros extraordi
nários e que, por isso, ensejam a entrada de novos produtores no mercado, for~ando 
a redu~ao dos pre~os em níveis compatíveis com seus custos. 
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