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OS PRODURTORES DE ALGODÃO HERBÁCEO IRRIGADO NO MUNICÍPIO DE  

QUIXELÔ  NO  ESTADO DO CEARÁ 

 

Francisco Roberto Dias de Freitas 
Robério Telmo Campos 

 

RESUMO – O presente estudo procura analisar economicamente o cultivo do algodão 
herbáceo irrigado do tipo 8H no Município de Quixelô, com o intuito de descrever e 
interpretar a sua rentabilidade econômica. A metodologia baseia-se na determinação dos 
custos e indicadores de rentabilidade do Sistema Integrado de Custos Agropecuários - 
CUSTAGRI. Foram utilizados dados primários. Os dados primários são oriundos de 
entrevistas diretas, realizadas no período de janeiro de 2003, junto aos produtores de Quixelô, 
que fazem parte da Região Centro – Sul do Estado do Ceará. Os indicadores apresentados 
neste estudo econômico, demonstram uma situação de viabilidade econômica do exercício 
agrícola. Esta constatação mostra um fato comum observado nas pequenas propriedades rurais 
cearenses, acarretado, principalmente, pela presença da assistência técnica da EMATERCE, 
aliado a presença marcante  de políticas governamentais de  apoio aos produtores. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 O problema e sua Importância 
 

A microrregião de Iguatu (em especial o Municípios de Iguatu e Quixelô) já 
chegou a ser a maior produtora de algodão da Região Centro- Sul do Estado do Ceará, 
superando até os Municípios do Sertão-Central cearense (Quixeramobim e Quixadá). Além 
disso, essa cultura chegou a ser a principal fonte geradora de renda e de emprego não apenas 
nessa  microrregião, mas também em todo o sertão  cearense. 

Perpetuou durante muito tempo no Município de Quixelô a produção do algodão 
arbóreo “mocó”. Essa exploração era feita de modo conjunto com culturas de subsistência 
(milho e feijão) e pecuária bovina extensiva.  Esse consórcio permitiu que fossem ocupadas 
áreas pouco dotadas, com baixo índice pluviométrico, combinado a solos de reduzida 
fertilidade. O algodoeiro mocó, apesar de apresentar baixa produtividade, possibilitou a 
geração de receitas, mesmo em anos de escassez de chuvas. 

 Por sua vez, as variedades herbáceas somente passaram a ter maior dimensão no 
Estado do Ceará, como também no Município de Quixelô, a partir da segunda metade do 
século passado, graças à ação do Centro Nacional de Pesquisa do Algodão (CNPA). Essas 
variedades desenvolvidas pelo CNPA são mais exigentes com relação às condições 
edafoclimáticas, bem  como no que diz respeito à tecnologia empregada, sendo, em geral, 
mais produtivas. 

O Município de Quixelô apresenta-se como tradicional no plantio do algodão em 
praticamente toda a extensão territorial, ao que se alia a vocação para a produção de algodão 
de fibra longa, possuindo "finura", "resistência" e "refletância" (brancura) bem superiores às 
que são obtidas em outras regiões produtoras. Estes fatores, dentre outros, fizeram do Estado 
o segundo pólo têxtil do Brasil, o que obviamente demonstra a grande importância da 
cotonicultura para a economia cearense. 

Outro aspecto importante a ser considerado é a enorme quantidade de mão-de-
obra que a cotonicultura empregava, tanto no campo como nas usinas de beneficiamento do 
algodão e extração de óleo do caroço de algodão que existiam  no Município vizinho (Iguatu). 

Segundo OLIVEIRA (1991), citado por CARVALHO (2000), a exaustão dos 
solos e a crescente incidência de pragas e doenças provocaram a redução dos já baixos níveis 
de produtividade do algodão mocó, inviabilizando sua exploração em termos comerciais. Esse 
tipo de algodão predominou no sistema produtivo e respondia pelo maior volume de produção 
dessa malvácea. Entretanto, os graves entraves que assolavam o sistema de produção do 
algodoeiro mocó persistiram e, até, de certo modo, se intensificaram no sistema de produção 
do algodão herbáceo, levando ao quase desaparecimento da cultura no Estado do Ceará. 

A forma como se organizou a cadeia produtiva do algodão em Quixelô foi uma 
das causas principais do declínio da produção dessa cultura, pois essa cadeia era desenvolvida 
por pequenos produtores em parceria com grandes produtores, sendo que estes tinham como 
atividade principal a pecuária bovina extensiva, ou seja, esse tipo de relação inserida nesse 
processo produtivo do algodão fez com que se perpetuasse um tipo de exploração da cultura 
algodoeira, caracterizado por um baixo nível tecnológico e acarretou a queda da produtividade 
dessa malvácea. 

Aliado a esses aspectos, tem-se a grande vulnerabilidade climática, uma 
característica da microrregião de Iguatu, especialmente o Município de Quixelô, que traz 
grandes variações na produção e a inexistência de um sistema de comercialização perfeito, 
caracterizado pelos baixos preços recebidos pelos produtores, bem como a falta de uma 
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política de crédito consistente para o setor algodoeiro. Esses fatores também contribuíram 
para o processo de declínio da sua cotonicultura.    

Podemos apontar como as principais causas da baixa produtividade em Quixelô:  
uso de sementes de baixa qualidade, ineficiência de  combate às pragas e plantas daninhas que 
afetavam a cultura e ao próprio sistema de parceria em uso (meação) na produção de algodão. 

Aos problemas já citados, limitantes do desempenho da cotonicultura iguatuense e 
quixeloense, surgiu, em 1985, a praga do bicudo (Anthonomus grandis, Boheman) do 
algodoeiro, praticamente eliminando o cultivo dessa cultura nos respectivos Municípios. Em 
princípio se atribuiu ao "bicudo" toda a responsabilidade pela vertiginosa queda na produção 
de algodão, mas hoje tem-se uma visão diferente, pois o que a referida praga causou, 
realmente, foi o afloramento de todas as mazelas existentes no processo produtivo do algodão, 
porquanto, antes do aparecimento da referida praga, já se observava uma tendência de queda 
na produção de algodão e um desestímulo por parte do agricultores  em plantar tal cultura.   

É claro que a praga do “bicudo” elevou os custos de produção e teve uma 
participação decisiva para o processo de declínio do algodão em Quixelô, mas é preciso 
considerá-la apenas como mais um fator, dentre outros apontados como os verdadeiros 
responsáveis pela queda de produção da cultura. 

A redução na quantidade ofertada dessa matéria-prima, básica para a indústria 
têxtil, de óleos e de rações, causou enormes prejuízos à economia desse Município e foi 
responsável pelo fechamento de um grande número de usinas de beneficiamento na cidade de 
Iguatu e, por conseguinte, pela eliminação de inúmeros postos de trabalho, tanto no campo 
como na cidade.  

A revitalização da cotonicultura no Município de Quixelô vislumbra a 
recuperação da economia local, a geração de empregos diretos e indiretos, bem como a maior 
circulação de moeda nessa área.  Entretanto, essa recuperação, para se tornar realidade, deve 
levar em consideração três pontos fundamentais preço, produto e qualidade. Pois o 
agronégocio do algodão é bastante competitivo perante o mercado externo. 

Além disso, para alcançar preço, produto e qualidade, a tecnologia melhorada e 
adaptada deve se revestir como propulsora. Os pequenos e médios produtores devem executar 
todas as recomendações tecnológicas propostas e se sentir estimulados em cultivar essa 
malvácea.  

Diante do contexto, dada a grande importância de caráter econômico, político e 
social que o algodão representou para a economia de Quixelô, considera-se de fundamental 
importância estudos que possam verificar o grau de adoção da tecnologia, assim como 
analisar a rentabilidade econômica da referida tecnologia de cultivo do algodão herbáceo 
irrigado. 

Assim sendo, este trabalho analisa-se o desempenho econômico da cotonicultura  
herbácea irrigada do tipo 8H desenvolvida no Município de Quixelô, Estado  do Ceará. 
Especificamente, são mostrados os indicadores de rentabilidade: margem bruta (MB), 
margem bruta em relação ao custo operacional efetivo (MBCOE), margem bruta em relação 
ao custo operacional total (MBCOT), margem bruta em relação ao custo total de produção 
(MBCTP), ponto de nivelamento em relação ao custo operacional efetivo (PNE), ponto de 
nivelamento e em relação ao custo total de produção (PNT), lucro operacional (LO) e índice 
de lucratividade (IL).     

   
2  METODOLOGIA 
 
2.1 Área de Estudo 
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O estudo é desenvolvido no Município de Quixelô, localizados na região Centro-
Sul do Estado do Ceará. Quixelô apresenta uma extensão territorial de 554,5 km2 , está 
localizado a 392,3 km da Capital cearense,  e o itinerário de acesso, tendo Fortaleza como 
referencial, é a rodovia CE-060.  

Os tipos de solos encontrados em Quixelô são aluviais, litólicos, podzólicos, 
vermelho-amarelos e vertissolos (IPLANCE, 2000). 
 

2.2  Fonte dos Dados 
 

Os dados utilizados neste estudo são de origem primária e foram obtidos mediante 
a utilização de entrevistas diretas com os produtores de algodão herbáceo irrigado do 
Município de Quixelô.  
 
2.3 Aspectos Teóricos  
 

Durante anos, o Instituto de Economia Agrícola (IEA) efetuou estimativas de 
custo de produção de várias explorações agrícolas. Esses estudos foram inicialmente 
conduzidos seguindo um esquema teórico de custo e forneceram coeficientes razoavelmente 
acurados. Entretanto,  em face da subjetividade com que se estimavam os custos de alguns 
itens (em especial os relacionados com os fatores terra, capital e empresário) e pelo fato de 
que em situação inflacionária os valores atribuídos à terra e ao capital fixo normalmente 
tendem a ser superestimados em relação à sua capacidade potencial de produção, as 
estatísticas do custo do IEA eram freqüentemente contestadas por diversas instituições. 
Agravando a situação, atribuía-se um valor arbitrário como remuneração aos empresários 
agrícolas do Estado de São Paulo, o que resultava em limitação adicional dos custos 
estimados, pois, obviamente, os empresários têm diferentes custos de oportunidade. 

Segundo MATSUNAGA et al (1976), era freqüente os custos do IEA superarem 
os preços de mercado, sendo razoável esperar-se, nesses casos, que o interesse dos produtores 
pela produção diminuísse gradativamente com o abandono dessas atividades. Entretanto, as 
evidências práticas mostravam que os produtores não reduziam a produção nem abandonavam 
as referidas atividades, em grau compatível com os níveis de custos e de rendas que estavam 
sendo apurados. Acredita-se que isto ocorria, provavelmente, em razão de alguns problemas 
metodológicos nos procedimentos utilizados pelo IEA. Desta forma, especialistas em 
Economia da Produção foram levados a discutir longamente a respeito dos conceitos de custos 
utilizados até então, surgindo daí a alternativa da utilização do chamado custo operacional. 

Como custo operacional, considera-se o somatório de todas as despesas 
efetivamente desembolsadas pelo produtor para a realização de dada atividade, bem como o 
de outras despesas tidas como operacionais, tais como a depreciação, a manutenção, o seguro, 
os encargos financeiros e a estimativa de outras despesas operacionais. Incorporando-se 
outros componentes de custos tais como a remuneração ao capital e a terra, obtém-se o custo 
total de produção, conforme MATSUNAGA  et al (1976) citado por MARTIN et al (1998). 

A determinação dos custos é, até hoje, uma tarefa complexa. O conceito de custo 
operacional, apesar de ter sido desenvolvido no inicio da década de 1970, ganhou impulso 
recentemente na atividade agropecuária, graças a um  aumento do emprego da informática na 
gestão do agronegócio. 

O custo de produção é definido como sendo a soma dos valores de todos os 
serviços produtivos dos fatores aplicados na produção de uma utilidade, sendo esse valor 
global equivalente ao sacrifício monetário total da firma que a produz. 
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A determinação de custos de produção se revela de suma importância na 
agricultura, não somente como um componente relevante para a análise de rentabilidade da 
propriedade, mas também como parâmetro de tomada de decisão e de capitação do setor rural.  
 2.4 Método de Análise   
 

A determinação de custos e os indicadores de rentabilidade empregados neste 
estudo tiveram por base os conceitos utilizados por MARTIN et al. (1998) em modelo de 
Sistema Integrado de Custos Agropecuários – CUSTAGRI e por  CARMO e MAGALHÃES  
(1999). 
 
2.4.1 Características dos custos de produção  
 

• Custo Operacional Efetivo (COE): refere-se àquele custo desembolsado pelo 
produtor para produzir determinada quantidade de um dado produto. Este custo é constituído 
das despesas com mão-de-obra e insumos utilizados no processo de produção. Assim, tem-se: 

 
COE=MO+I 

 
Onde:  
 
COE = Custo operacional efetivo (R$); 
MO = Mão -de - obra (R$); 
I = Despesas com insumos (R$). 

 

• Custo Operacional Total (COT):  é o somatório do custo operacional efetivo 
(COE) e dos outros custos operacionais (E).  Do ponto de vista teórico, o COT é aquele custo 
que o produtor incorre no curto prazo para produzir e para repor a sua maquinaria para continuar 
produzindo no médio prazo. Assim, tem-se: 
 

COT=COE+E 
 
Onde:  
 
COT= Custo operacional total (R$); 
COE = Custo operacional efetivo (R$); 
E = Outros custos operacionais (R$). 

 
No cálculo dos outros custos operacionais serão considerados os seguintes itens: 
 
(i) Depreciação – corresponde ao custo para repor os bens de capital, quando 

tornados inúteis pelo desgaste físico (depreciação física) ou quando perdem o valor ao passar 
dos anos em razão das inovações técnicas (depreciação econômica ou obsolescência). O 
cálculo será feito através do método linear, que consiste em dividir o valor correspondente ao 
custo inicial do bem a ser depreciado pelo número de anos de duração provável 
(HOFFMANN, 1987).  

   

N
)VfVi(A −

=
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quando Vf = 0, 

 
    Onde:  
 

A = valor da depreciação anual durante todo o período de vida útil do bem de capital; 
    Vi = valor inicial (R$); 
    Vf = valor final (R$); 
     N = número de anos relativos á vida útil de cada investimento ou bem de capital.  

 
(ii) Manutenção – estimado em 1% sobre o valor do capital empatado1 na 

atividade (COSTA,1992). 
 
(iii) Encargos financeiros - estimados em 6% sobre o custo operacional efetivo 

médio, no ciclo de produção2. 
 
(iv) Seguro – é um custo anual para cobrir danos imprevistos, parciais ou totais, 

que o bem de capital pode sofrer (roubo, incêndios etc). Quando é o caso, tem-se aplicado 
uma taxa  em torno de  2,90% sobre o valor das inversões efetivamente utilizada na produção 
(COE), conforme MARTIN et al (1998)3. 

 
(v) Outras despesas operacionais – estimadas em 5% sobre o valor do custo 

operacional efetivo de modo a cobrir outras taxas e/ou dispêndios pagos pela atividade e 
eventualmente não computadas no estudo (MARTIN et al, 1998). 

 
• Custo Total de Produção (CTP): é o somatório do custo operacional total por 

hectare (COT) e de outros custos fixos (F).  Do ponto vista conceitual, o CTP constitui o custo 
total da atividade que, adicionado à remuneração da capacidade empresarial do proprietário 
(RCEP), permitirá avaliar qual a taxa de rentabilidade da atividade em análise. Desse modo, 
tem-se: 
 

CTP=COT+F 
 
Onde:  
 
CTP= Custo total de produção (R$); 
COT = Custo operacional total (R$); 
F = Outros custos fixos (R$). 

 
Na determinação de outros custos fixos, considera-se o seguinte: 
 
(i) A Remuneração ao Capital (RC) – esta remuneração é considerada através da 

                                                 
1 Como capital empatado considera-se neste estudo, o valor do kit de irrigação. 
2 Taxa de juros reais que equivalem à remuneração anual da caderneta de poupança 
3 O valor  percentual de 2,90% refere-se ao PROAGRO 

N
ViA =
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taxa de juros de 6% sobre o valor médio do capital empatado4.  
 
(ii) A Remuneração da Terra (RT) – obtida através da aplicação de uma alíquota 

de 6% sobre o valor vigente no mercado de um hectare de terra no Municípios de Quixelô. 
(iii) A Remuneração do Empresário (RE) – estimada pela aplicação efetiva do 

conceito de custo de oportunidade. Dentro da teoria econômica, esse custo está 
intrinsecamente ligado à tomada de decisão do produtor. 
 
 
2.4.2 Características das receitas   
  

• Receita Bruta (RB):  expressa em valor monetário obtido com a venda da 
produção da malvácea. Será determinada através da soma dos valores obtidos resultante da 
produção multiplicada pelo preço de venda do produto. Assim, tem-se: 

 
       RB= Py x Y 

 
Onde:  
 
RB= Receita Bruta (R$); 

      Py = Preço de venda do produto (R$); 
Y = Produção (kg). 

 
2.4.3 Indicadores de rentabilidade  
 

As medidas de rentabilidade utilizadas neste estudo guardam semelhanças com 
aquelas usadas por MARTIN et al (1998). 

 
• Margem Bruta (MB): é o que resta em valores monetários  para remunerar os 

custos fixos no curto prazo. É calculada através da diferença entre a renda bruta (RB) e o 
custo operacional efetivo (COE). Define-se a seguinte expressão para o cálculo da Margem 
Bruta: 
    MB=RB-COE 
 

• Margem Bruta em Relação ao Custo Operacional Efetivo (MBCOE): essa 
margem indica os recursos em termos percentuais o que resta ao produtor depois dele pagar o 
custo operacional efetivo (COE), levando em consideração o preço unitário de venda do 
produto e sua produção. Assim, tem-se: 

 Onde:  
 
MBCOE= Margem bruta em relação ao custo operacional efetivo (%); 
RB = Receita bruta (R$); 
COE = Custo operacional efetivo (R$). 

                                                 
4 Taxa de juros que equivalem à remuneração anual da caderneta de poupança 

100X
COE

)COERB(MBCOE −
=
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• Margem Bruta em Relação ao Custo Operacional Total (MBCOT): essa 

margem indica a disponibilidade de recursos para cobrir os demais custos fixos. Logo:  
 
      

     Onde: 
 
MBCOT= Margem bruta em relação ao custo operacional total (%); 
RB = Receita bruta (R$); 
COT = Custo operacional total (R$). 
 

• Margem Bruta em Relação ao Custo Total de produção (MBCTP): indica 
qual a margem disponível para remunerar a capacidade empresarial do produtor, após 
efetuado o pagamento de todos os custos de produção. Então, tem-se:: 
      

Onde: 
 
MBCTP= Margem bruta em relação ao custo total de produção (%); 
CTP = Custo total de produção  (R$).  
 

• Ponto de Nivelamento Efetivo (PNE): a determinação deste ponto de 
nivelamento mostra a produção mínima necessária para cobrir o custo operacional efetivo 
(COE), ou seja, o desembolso que foi realizado na produção, considerando o preço unitário de 
venda do produto (Py). 

  
• Ponto de Nivelamento Total (PNT): esse ponto de nivelamento indicará a 

produção mínima necessária de algodão herbáceo irrigado a ser produzida para cobrir os 
custos totais de produção (CTP) a um dado preço unitário do produto. 

 

 
• Lucro Operacional (LO): mede a lucratividade da atividade no período de 

curto prazo. Obtém-se através da diferença entre a receita bruta (RB)  e o custo operacional 
total (COT). Assim, tem-se:    

 
LO =  RB-COT.  

 

100X
COT

)COTRB(MBCOT −
=

100X
CTP

)CTPRB(MBCTP −
=

Py
COEPNE =

Py
CTPPNT =
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Onde: 
 
LO= Lucro operacional (R$); 
RB = Receita bruta (R$); 
COT= Custo operacional total (R$). 
Obs: Vale lembrar que COT=COE+E. 
 

• Índice de Lucratividade (IL): foi obtido através da relação entre o lucro 
operacional (LO) e a receita bruta (RB), sendo uma medida dada em termos porcentuais. Esse 
indicador mostra a taxa disponível de receita bruta da atividade em estudo, após  realizado o 
pagamento de todos os custos operacionais. Assim, tem-se : 
  

Onde: 
 
IL= Índice de lucratividade (%); 
LO= Lucro operacional (R$);          
RB = Receita bruta (R$). 
 
 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO   
 
3.1 Determinação dos custos e da renda bruta  
 
3.1.1 Custos de produção   
 

Na TABELA 1, estão relacionados os custos de produção distribuídos em custo 
operacional efetivo (COE), custo operacional total (COT) e as remunerações pré- atribuídas à 
terra, ao capital e ao empresário, que entram no cômputo do custo total de produção (CTP).  
Depreciação, manutenção, encargos financeiros, seguros e  outras despesas operacionais 
constituem o que se denomina de outros custos operacionais (E). O período de valoração dos 
custos é o mesmo da renda bruta. 

 

TABELA 1 – Sumário dos custos e renda bruta no Município de Quixelô, Estado  
                      do  Ceará – 2003. 
 
Especificação Município de Quixelô 
A - Custo Operacional Efetivo (COE) (R$/ha) 1.199,80  
B -  Outros Custos Operacionais (E) (R$/ha) 742,51  
C - Custo Operacional Total (COT) (R$/ha) 1.942,32  
D - Outros Custos Fixos (F) (R$/ha) 340,35  
E - Custo Total  de Produção (CTP) (R$/ha) 2.282,67  
F - Renda Bruta (RB) (R$) 2.314,23  
Fonte: Dados da pesquisa 

Percebe-se que o custo operacional efetivo (COE) do município,  alcança um valor 
de R$1.199,80, que corresponde a 51,84% da RB obtida. Pode-se observar que, se forem 

100X
RB
LOIL =
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consideradas somente as despesas efetivamente desembolsadas pelos produtores, há uma 
sobra de recursos da ordem de R$1.114,43.   

No cálculo do custo operacional total (COT), adiciona-se o valor obtido do COE 
aos outros custos operacionais (E), como discutido anteriormente. O valor encontrado é de R$ 
1.942,32, correspondendo a 83,93% da RB gerada na atividade, ou seja, neste caso, os 
produtores conseguem pagar os COT, ficando R$ 371,91 sem está descoberto. Portanto, fica 
evidente que os produtores poderão continuar na atividade.   

Por sua vez, o custo total de produção (CTP) é obtido adicionando-se ao COT os 
outros custos fixos (F). O CTP é de R$2.282,67, que corresponde a 98,64% da RB obtida 
pelos produtores. Conforme analisado anteriormente, a produção cobre tanto o COE como 
também o COT, conseqüentemente, sobra um montante de R$31,56 de renda.  
 

3.1.2  Renda bruta  
 
Na Tabela 1 relacionam-se os valores relativos à renda bruta (RB) calculada para 

os respectivos produtores. Este valor reflete os preços aos produtores relativos ao segundo 
semestre de 2003. 

Vale ressaltar que no cômputo da renda está incluída somente a renda proveniente 
da venda do algodão, em razão de não se ter encontrado outra forma de renda auferida pelos 
produtores na exploração dessa malvácea na exploração dessa atividade.  

 
3.2  Interpretação dos indicadores de rentabilidade    

 
A TABELA 2 mostra de forma sucinta os indicadores de resultado econômico ou 

indicadores utilizados neste estudo para o Município de Quixelô. 
 
TABELA 2 – Indicadores de rentabilidade no  Município de Quixelô, Estado do  
                      Ceará –2003 
 

Especificação Município de Quixelô 
A – Margem Bruta (MB) (R$/ha) 1.114,43  
B - (MBCOE) (%) 92,88  
C -  (MBCOT) (%) 19,15  
D - (MBCTP) (%) 1,38  
Ponto de Nivelamento   
E - PNE (kg/ha) 1.499,75  
F - PNT (kg/ha) 2.853,34  
G - Lucro Operacional (LO) (R$/ha) 371,91  
H - Índice de Lucratividade (IL) (%) 16,07  
Fonte: Dados da pesquisa 

 
A margem bruta (MB) da atividade é positiva, da ordem de R$1.114,43. Esta 

quantia indica que sobrou recursos para remunerar os custos fixos, ou seja, são suficiente para 
cobrirem custos fixos no curto prazo.  

Com o intuito de facilitar a interpretação, foi calculada a margem bruta em relação 
ao custo operacional efetivo (MBCOE). A MBCOE, encontrada é de 92,88%. Este valor 
significa que os produtores dispõem da quantidade de recursos em 92,88% superior ao COE, 
que poderão ser utilizados para cobrir os outros custos operacionais (E). Já a margem bruta 
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relativa ao custo operacional total (MBCOT) mostra um valor de 19,15%, significando que os 
produtores dispõem de uma quantidade de recursos de 19,15% para cobrir os COT.A margem 
bruta em relação ao custo total de produção (MBCTP) mostra resultado satisfatório, ou seja, 
indica que a receita gerada de acordo com as condições descritas neste estudo, é suficiente 
para cobrir os custos totais de produção (CTP). 

Conforme a Tabela 2, o ponto de nivelamento em relação ao custo operacional 
efetivo (PNE) é de 1.499,75 kg de algodão. Essa é a produção mínima necessária para que os 
produtores possam cobrir os COE. E o ponto de nivelamento em relação ao custo total de 
produção (PNT), mostra um valor de 2.853,34 kg de algodão. Essa é  a produção  mínima 
necessária para que os produtores de Quixelô possam cobrir os CTP.      

O lucro operacional (LO) que é dado pela diferença entre a RB e o COT, apresenta 
um valor de R$371,91. Este resultado indica que os produtores possuem, no curto prazo, boas 
condições econômicas e operacionais. E por último, o índice de lucratividade (IL) é de 
16,07%. Este índice mostra o percentual disponível de renda, após o pagamento de todo os 
COT, pois o LO informa que a cotonicultura é uma atividade rentável.  

 
 
4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os resultados permitem concluir que o cultivo do algodão herbáceo irrigado do 

tipo 8H em Quixelô não é uma atividade antieconômica em razão da presença de técnicos  da 
EMATERCE e do incentivo de empresários locais, que contribuíram de forma crucial para o 
resultado dos seus indicadores de rentabilidade e da renda bruta (RB) auferida durante o 
exercício agrícola frente aos custos totais de produção (CTP). Estes valores são objeto de 
influencia marcante em razão da utilização de tecnologias não muito rudimentares. Caso 
contrario, os produtores viverão em situação de perdas sucessivas e, até mesmo, crescentes, 
acabando por piorar sua situação econômica em longo prazo. 

Assim, diante do exposto, podemos apontar algumas sugestões para os produtores 
de algodão: 

  (i) utilizar sementes selecionadas; 
(ii) intensificar treinamentos de técnicos e produtores em aspectos tecnológicos 

relativos aos processos de implantação, manejo e comercialização; 
(iii) executar programas em gestão ambiental para crianças, jovens e adulto; 
(iv) fortalecer o Pacto de Cooperação da Microrregião de Iguatu, com o intuito de 

ampliar alguns serviços tais como: venda da produção, compra de insumos, de mecanização 
agrícola, beneficiamento, industrialização e comercialização de seus derivados.  
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