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Resumo 
 

O tambaqui Colossoma macropomum é a espécie de maior importância para a piscicultura no 

estado do Pará, visto que se adapta a diversos sistemas de produção, apresenta oferta regular 

de formas jovens ao longo do ano inteiro e possui mercado consumidor atraente no contexto 

regional e nacional. Porém, a produção de alevinos da espécie ainda não consegue atender a 

demanda local, o que leva os produtores a adquirir esse insumo em outras unidades da 

Federação, como Tocantins, Rondônia e Mato Grosso. O objetivo deste estudo foi analisar o 

custo de produção e a rentabilidade da produção de alevinos de tambaqui no Nordeste 

paraense. Utilizou-se a metodologia do custo operacional e indicadores de eficiência 

econômica para avaliar um empreendimento com 0,3 hectares de lâmina d’água, distribuídos 

em três viveiros escavados de 1.000 m
2
. Para a análise de risco, considerou-se uma variação 

no número de reproduções efetuadas anualmente. O custo de implantação do empreendimento 

foi estimado em R$ 286.857,06, com custo operacional efetivo de R$ 76.260,70, R$ 

94.420,39 e R$ 112.580,09, e custo operacional total de R$ 97.857,90, R$ 116.017,59 e R$ 

134.177,29 para três, quatro e cinco reproduções anuais, respectivamente. Os valores de 

receita bruta foram de R$ 112.500,00, R$ 150.000,00 e R$ 187.500,00, o lucro operacional 

mensal de R$ 1.220,18, R$ 2.831,87 e R$ 4.443,56, a taxa interna de retorno de 7%, 16% e 

24% e o período de retorno do capital de 11,3, 5,4 e 3,8 anos para os três cenários analisados, 

respectivamente. Concluiu-se que a produção de alevinos de tambaqui apresentou 

rentabilidade atraente ao investidor a partir da realização de cinco reproduções anuais, o que 

representou aproximadamente 1.250 milheiros. 

 

Palavras-chave: Indicadores econômicos. Piscicultura. Reprodução induzida. 

 

1. Introdução 

 

O tambaqui Colossoma macropomum (Cuvier, 1816) é o segundo maior peixe de 

escamas da América do Sul, atrás apenas do piraruru Arapaima gigas (Schinz, 1822), 

podendo alcançar um metro de comprimento e pesar até 30 kg no ambiente natural. Essa 

espécie elenca diversas características desejáveis para piscicultura, como alta rusticidade, 

hábito alimentar onívoro, bom crescimento, oferta de alevinos ao longo do ano inteiro e carne 

apreciada por consumidores de todo o país, o que lhe confere o status de peixe nativo mais 

produzido do Brasil há mais de uma década (WOOD et al., 1998; ISAAC; RUFFINO, 2000; 

ROUBACH et al., 2003; DAIRIKI et al., 2013; IBGE 2016). 

A piscicultura brasileira tem sofrido sucessivos incrementos de produção nos últimos 

anos, inclusive na região Norte, onde a produção de tambaqui e outros peixes redondos em 

açudes particulares e viveiros escavados assume papel de destaque. Essa região conta com o 

maior consumo per capita de pescado do país, apresenta clima tropical e abundância de água 

doce, fatores que tem impulsionado o desenvolvimento da atividade. Dentre os maiores 
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produtores do Norte do Brasil estão respectivamente: Rondônia, Amazonas e o Pará (MPA, 

2013; IBGE, 2016). 

No estado do Pará, a criação de peixes de água doce é o ramo mais desenvolvido da 

aquicultura, sendo praticada em seus 144 municípios. Em 2015, a produção piscícola paraense 

foi de 13,9 mil toneladas, o que representou 2,9% do total nacional e lhe rendeu a 12ª 

colocação no ranking brasileiro. Esses números não refletem o potencial do estado para a 

prática dessa atividade, visto que o elevado consumo de pescado, a disponibilidade hídrica, as 

condições climáticas favoráveis e a ocorrência natural de espécies com vocação zootécnica e 

mercadológica poderiam lhe garantir papel de destaque no cenário nacional (LEE; 

SAPERDONTI, 2008; IBGE, 2016). 

Dentre os aspectos limitantes para o desenvolvimento da piscicultura no Pará, destaca-

se a desestruturação de sua cadeia produtiva. No que diz respeito ao elo de insumos, o Estado 

não é autossuficiente no fornecimento de formas jovens aos produtores locais, inclusive no 

que se refere ao tambaqui, o que leva os piscicultores a adquirir esse insumo em outras 

unidades da Federação, como Tocantins, Rondônia e Mato Grosso. A maior concentração de 

empreendimentos voltados à engorda de peixes está na mesorregião Nordeste paraense, onde 

também se localizam alguns dos principais fornecedores de insumos para a atividade 

(BRABO, 2014; BRABO et al., 2014). 

De acordo com Brabo et al. (2016), a produção de formas jovens para atender as 

pisciculturas do Nordeste paraense é oriunda principalmente de três empreendimentos, todos 

de pequeno porte: a 18 Piscicultura, localizada no município de Igarapé-açu; a Piscicultura 

Tataueira, em Peixe-boi; e a Piscicultura Estrela Dalva, em Castanhal. Dentre os três 

principais fornecedores, a 18 Piscicultura e a Tataueira realizam reprodução induzida ao longo 

do ano inteiro, tendo inclusive suas matrizes chipadas para evitar endocruzamentos. A Estrela 

Dalva faz a recria de pós-larvas adquiridas no estado de Sergipe, comercializando os 

indivíduos na fase de alevino, estratégia adotada por cerca de dez outros produtores da região. 

Neste contexto, considerando o déficit da produção de alevinos de tambaqui no estado 

do Pará, a crescente demanda de produtores locais e a tecnologia relativamente simples para 

reprodução induzida da espécie, é fundamental conhecer os aspectos econômicos dessa 

atividade, identificando os itens mais relevantes dos custos de implantação e produção, além 

dos principais parâmetros que influenciam em sua rentabilidade. 

O objetivo deste estudo foi analisar o custo de produção e a rentabilidade da produção 

de alevinos de tambaqui em um empreendimento no Nordeste paraense, visando gerar 
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indicadores capazes de balizar as tomadas de decisão de piscicultores, órgãos de fomento e 

futuros investidores. 

 

2. Fundamentação Teórica 

2.1. Aspectos econômicos da produção de pescado 

 

 O termo pescado compreende peixes, crustáceos, moluscos, anfíbios, répteis, 

mamíferos e algas de água doce ou salgada utilizados na alimentação humana ou na 

elaboração de produtos para nutrição animal (BRASIL, 1952). Em 2014, a produção mundial 

de pescado foi de 167,2 milhões de toneladas, sendo 146,3 milhões de toneladas destinadas ao 

consumo humano e 20,9 milhões de toneladas direcionadas à fabricação de farinha e óleo, 

produtos não comestíveis usados em rações para monogástricos, como peixes, camarões, aves, 

suínos, cães e gatos. No que diz respeito ao total consumido por humanos, 46% foi 

comercializado nas formas vivo ou fresco, o que atesta uma baixa frequência de 

beneficiamento ou industrialização do produto (FAO, 2016a; FAO, 2016b). 

 O pescado é fonte de proteínas de alto valor biológico, ácidos graxos poliinsaturados e 

vitaminas para seres humanos, além de apresentar alta digestibilidade (GONÇALVES, 2011). 

Nas últimas cinco décadas, a produção mundial cresceu a uma taxa média anual de 3,2%, 

superando o incremento da população de 1,6% no mesmo período. Neste contexto, o consumo 

per capita aparente do produto passou de 9,9 kg por ano na década de 1960 para 20,1 kg por 

ano em 2014. Este valor superou o consumo de outras carnes, como suínos, aves, bovinos, 

ovinos e caprinos, rendendo ao pescado a condição de principal fonte de proteína de origem 

animal para alimentação humana (FAO, 2016a). 

 Em relação ao aumento populacional estimado para as próximas décadas, a 

expectativa é de que o número de pessoas no planeta chegue a 9,7 bilhões no ano de 2050, o 

que representaria um incremento de 32% nos atuais 7,3 bilhões de habitantes. Caso o 

consumo per capita de pescado se mantenha, a produção precisará sofrer um incremento de 

pelo menos 52,8 milhões de toneladas para atender a esta demanda. Porém, a tendência é que 

haja acréscimo no consumo atual de pescado, visto que de maneira geral tem aumentado a 

busca por alimentos mais saudáveis, a renda da população e a eficiência nos canais de 

distribuição dos produtos (FAO, 2016a). 

 Desta forma, é necessário conhecer e analisar a disponibilidade dos fatores de 

produção empregados na obtenção de pescado, bem como as organizações dedicadas a esta 
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finalidade. O conjunto de cadeias produtivas dedicadas à concepção de produtos finais 

análogos de origem agropecuária pode ser denominado de sistema agroindustrial. No caso do 

pescado, o sistema agroindustrial é formado por duas cadeias de produção distintas, uma da 

pesca, atividade do extrativismo, e outra da aquicultura, atividade agropecuária (SCORVO 

FILHO et al., 2010). O termo atividade pesqueira é usual para caracterizar a cadeia produtiva 

da pesca como um todo. 

 No ano de 2014, a pesca foi responsável pela maior parcela da produção mundial de 

pescado com 93,4 milhões de toneladas, enquanto a aquicultura contribuiu com 73,8 milhões 

de toneladas. Contudo, a produção da pesca está estagnada em aproximadamente 90 milhões 

de toneladas há cerca de duas décadas, em função principalmente do estado de 

sobreexploração da maioria dos estoques. Em compensação, a aquicultura é o ramo que mais 

cresce entre as cadeias de produção animal, cerca de 6,5 ao ano entre 2000 e 2014, superando 

atividades tradicionais da pecuária, como a suinocultura, a avicultura e a bovinocultura. Este 

cenário evidencia que a demanda mundial por pescado nos próximos anos será atendida 

sobretudo por produtos advindos de cativeiro (FAO, 2016a). 

 Historicamente, a produção da pesca é baseada principalmente em peixes oriundos de 

ambiente marinho, com destaque para a China, a Indonésia, o Estados Unidos, a Índia e o 

Peru. Este último país é diretamente influenciado por fenômenos climáticos de ocorrência no 

Oceano Pacífico, como o El Niño, que promovem grandes oscilações no volume de captura. 

Na aquicultura, a produção de espécies continentais é tradicionalmente superior aos números 

da aquicultura marinha, tendo a China, a Índia, o Vietnã, a Indonésia e Bangladesh como 

maiores produtores. É importante ressaltar que a China participa com 62,6 milhões de 

toneladas na produção mundial de pescado, o que representa 37,4% do total. No que diz 

respeito à produção por continente, as maiores participações são da Ásia, América, Europa, 

África e Oceania, respectivamente (FAO, 2016b). 

 Em termos monetários, o pescado movimentou cerca de US$600 bilhões em 2014, 

sendo aproximadamente US$140 bilhões em exportações, valor superior ao das carnes suína, 

bovina e de aves juntas. Um total de 73% das importações foi efetuado por países 

desenvolvidos, com a União Europeia, o Estados Unidos e o Japão representando os maiores 

mercados consumidores. Em relação às exportações, apesar da China e da Noruega serem os 

principais responsáveis, os países em desenvolvimento apresentaram um importante papel 

neste cenário, em especial integrantes do continente asiático, como Taiwan e Vietnã (FAO, 

2016b). 
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 No tocante à geração de ocupação e emprego, as atividades vinculadas ao sistema 

agroindustrial do pescado tiveram cerca de 56,6 milhões de pessoas envolvidas diretamente 

no ano de 2014, com a Ásia concentrando 84,4% deste contingente. No que diz respeito 

exclusivamente à aquicultura, 18,8 milhões de pessoas estavam ligadas a este setor, com mais 

de 94% em países asiáticos. Esses valores podem ser justificados por este continente 

apresentar sete países entre os dez maiores produtores e deter mais de 85% da produção 

aquícola mundial. A maioria dos envolvidos em pesca ou aquicultura foi do sexo masculino, 

apenas 19% eram mulheres, entretanto no processamento e comercialização quase metade da 

força de trabalho foi do sexo feminino (FAO, 2016a). 

 Em relação aos aspectos econômicos da produção de pescado, o conhecimento do 

custo de produção é indispensável para análise do investimento necessário para a operação de 

qualquer negócio. A pesca geralmente apresenta o combustível usado nas embarcações como 

principal componente do custo de produção, seguido da remuneração da tripulação e dos itens 

alimentares disponíveis para consumo a bordo. Em determinadas circunstâncias, a 

manutenção da embarcação, do motor e do apetrecho de pesca também pode representar um 

item relevante. No caso da aquicultura, a ração comercial, a remuneração dos funcionários e a 

aquisição de formas jovens habitualmente são os itens mais significativos do custo de 

produção (SCORVO FILHO et al., 2010; CAPELLESSO & CAZELLA, 2011). 

No Brasil, de maneira geral, o custo para armação das embarcações pesqueiras vem 

aumentando em uma proporção maior do que o preço do pescado. Na aquicultura, a 

piscicultura continental, a carcinicultura marinha e a produção de moluscos bivalves marinhos 

são os ramos mais desenvolvidos em termos de produção, número de empreendimentos e 

movimentação de recursos financeiros, entretanto vêm passando por situação semelhante a da 

pesca no que concerne aos aspectos econômicos (MPA, 2013; VILELA et al., 2013). Esta 

condição exige um maior rigor na gestão econômica dos negócios inseridos nesses setores, no 

sentido de aumentar a eficiência do processo produtivo e diminuir custos, a fim de garantir 

uma rentabilidade atraente aos investidores. 

Neste contexto, o menor custo de produção das atividades de pesca e aquicultura de 

outros países em relação ao Brasil, além de questões macroeconômicas, vem estimulando as 

importações e fazendo com que a balança comercial do pescado se mantenha deficitária 

(MIURA et al., 2012). O salmão do Atlântico Salmo salar vindo do Chile e o bacalhau 

procedente da Noruega, produto seco e salgado elaborado a partir de várias espécies, são 

voltados para uma faixa da população de poder aquisitivo mais elevado. Os filés congelados 
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de merluza Merluccius hubbsi da Argentina, polaca do Alasca Theragra chalcogramma da 

China e panga Pangasius hypophthalmus do Vietnã concorrem diretamente com peixes 

populares de carne branca capturados ou produzidos no Brasil, tendo valores de mercado mais 

atrativos aos consumidores. Uma particularidade da polaca do Alasca é que apesar de 

capturada na costa americana, o produto é processado na China, que o exporta para o Brasil.  

 O filé de tilápia Oreochromis niloticus congelado é um exemplo de produto nacional 

diretamente afetado pelas importações, visto que o preço praticado superior ao dos produtos 

concorrentes diminui a sua participação no mercado. Essa situação reflete nos fornecedores de 

formas jovens, nas fábricas de ração, nas propriedades produtoras, nas unidades de 

beneficiamento e até nos atacadistas e varejistas, de modo a gerar uma quantidade menor de 

ocupação, emprego e renda no país (SCORVO FILHO et al., 2010). Até camarões marinhos, 

produtos tradicionais na pauta de exportação brasileira, já foram importados da Argentina em 

detrimento da produção pesqueira e aquícola nacional. Neste caso, a espécie em questão era o 

Pleoticus muelleri e o concorrente direto era o camarão cinza Litopenaeus vannamei, única 

espécie de camarão marinho produzida comercialmente no Brasil. 

Esse panorama mercadológico depende de ações dos setores público e privado que 

possam tornar os preços dos produtos nacionais mais competitivos em relação aos 

estrangeiros. No setor público, a diminuição da carga tributária, a melhoria da eficiência das 

instituições e da infraestrutura de estradas e locais de comercialização, a diminuição da 

burocracia para regularização das atividades e o acesso ao crédito seriam as estratégias mais 

viáveis, enquanto no setor privado, a organização social e a profissionalização das atividades 

de pesca e aquicultura diminuiriam custos e o desperdício, melhorando os rendimentos 

(OSTRENSKY et al., 2008; CAVALLI & FERREIRA, 2010; SIDONIO et al., 2012). 

Em 2014, a produção brasileira de pescado foi de 1,3 milhão de toneladas, sendo 767 

mil toneladas oriundas da pesca e 561,8 mil toneladas da aquicultura. A produção oriunda do 

extrativismo foi predominantemente marinha e tem experimentado incrementos pouco 

expressivos nos últimos anos, principalmente em função do estado de sobreexploração dos 

principais estoques pesqueiros. A produção da aquicultura tem crescido significativamente, 

em especial a criação de peixes de água doce, atividade que carrega a expectativa de tornar o 

Brasil um dos maiores produtores mundiais de pescado (IBGE, 2014; FAO, 2016b). Contudo, 

esses números ainda são inferiores aos de outras carnes, visto que a produção de frango foi de 

12,7 milhões de toneladas, de bovino 8,2 milhões de toneladas e de suíno 3,4 milhões de 

toneladas (IBGE, 2014). 
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 Em relação ao consumo per capita de pescado, o Brasil alcançou 10,6 kg em 2014, 

valor abaixo da média mundial e dos consumos nacionais de frango com 42,7 kg/habitante, 

bovino com 39,6 kg/habitante e suíno com 14,7 kg/habitante (ABPA, 2015). Este cenário é 

propiciado por diversos fatores, em especial pelo preço do produto, principal responsável pelo 

frango ser a proteína animal mais consumida no Brasil. O pescado também apresenta uma 

menor variedade de produtos beneficiados ou industrializados ofertada ao consumidor final do 

que as demais carnes, o que influencia diretamente no aspecto praticidade e até na preferência 

dos clientes (SIDONIO et al., 2012). Por fim, os métodos de conservação e os locais de 

comercialização podem ser considerados dois agravantes para este baixo consumo, visto que a 

maior parte do pescado comercializado ainda é fresco e adquirido em feiras livres ou 

mercados públicos, geralmente sem as devidas condições higiênico-sanitárias. 

 O número de pessoas envolvidas direta ou indiretamente no sistema agroindustrial do 

pescado no Brasil não é conhecido, mas seguramente ultrapassa um milhão. As estatísticas 

atuais estão deturpadas por interesses políticos, em função principalmente do seguro 

desemprego no período do defeso concedido à pescadores durante a vigência desta medida de 

ordenamento, ou pela ineficiência dos órgãos públicos, como no caso da aquicultura, em que 

não existe um controle eficiente do número de produtores e de suas estratégias de produção 

(CAPELLESSO & CAZELLA, 2011; SIDONIO et al., 2012). Ainda assim, é inegável a 

importância socioeconômica dessas atividades no território brasileiro, seja na produção de 

alimento ou na geração de ocupação, emprego e renda. 

Apesar da importância da produção pesqueira no Brasil, a expectativa de crescimento 

da produção é maior na aquicultura, visto que o país conta com características favoráveis ao 

desenvolvimento das mais diversas modalidades aquícolas, como 12% da água doce do 

planeta, 5,5 milhões de hectares de lâmina d’água em reservatórios públicos, um litoral de 

8.500 km, uma Zona Econômica Exclusiva (ZEE) de 4,5 milhões de km2, clima tropical na 

maior parte do território, significativa produção de grãos e uma grande diversidade de 

espécies com potencial zootécnico e mercadológico. Esses atributos o credenciam a ser um 

dos poucos aptos no mundo a aumentar a oferta de pescado nos próximos anos, condição 

corroborada por sua taxa média de crescimento da aquicultura superior a 10% ao ano na 

última década (MPA, 2013a; MPA, 2013b). 

 Atualmente, a piscicultura continental, a carcinicultura marinha e a malacocultura são 

os ramos mais desenvolvidos da aquicultura brasileira. Essas atividades são baseadas 

principalmente em espécies exóticas ou não nativas, sendo praticadas em diversos ambientes, 
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modalidades e estratégias de produção. A carcinicultura de água doce, a ranicultura, a 

algicultura e a quelonicultura também contam com empreendimentos comerciais, apesar do 

número reduzido de iniciativas (MPA, 2013a; MPA, 2013b). 

A expansão dessas atividades de maneira sustentável depende da organização de suas 

cadeias de produção e do fortalecimento de seus elos, além de seus ambientes, institucional e 

organizacional (VALENTI, 2008). Essa condição é um requisito para a sustentabilidade 

econômica dos empreendimentos, visto que um elo ou ambiente fraco compromete o 

desempenho da cadeia como um todo. 

 

2.2. Custo de produção e rentabilidade na piscicultura 

 

A carpa comum Cyprinus carpio foi a primeira espécie de peixe a ser domesticada no 

mundo, fato ocorrido na China durante a Idade Antiga, quando exemplares capturados no 

ambiente natural eram mantidos em lagos artificiais para consumo humano ou como 

ornamentação (LI & MOYLE, 1993; OLIVEIRA, 2009b). Posteriormente, esta espécie foi 

introduzida em vários países para fins de aquicultura, primeiro no continente europeu e depois 

no americano, sendo a principal responsável pela difusão da piscicultura no mundo. Mais 

recentemente, outras espécies também contribuíram significativamente para a dispersão da 

atividade em escala global, como as tilápias, as carpas chinesas e as trutas (PILLAY, 1993). 

As primeiras experiências de criação de peixes no Brasil, com formas jovens obtidas 

em cativeiro, ocorreram no final do século XIX e na primeira metade do século XX, com a 

importação de espécies não nativas ou exóticas, como a carpa comum e as tilápias. Contudo, a 

atividade passou a ser praticada de forma comercial apenas na década de 1980, impulsionada 

por avanços como o domínio da reprodução induzida de peixes nativos reofílicos, o 

desenvolvimento da técnica de reversão sexual de tilápias e o surgimento das primeiras rações 

balanceadas para peixes, bem como pela demanda de pesque-pagues por peixes vivos na 

região Sudeste (OSTRENSKY et al., 2008). 

Na década seguinte, a tecnologia de criação de peixes em tanques-rede ou gaiola 

flutuante chegou ao país e se consolidou, em especial após o surgimento de linhagens e 

híbridos com melhores desempenhos zootécnicos e rações extrusadas de alta digestibilidade 

(SCORVO FILHO et al., 2010). Atualmente, um dos maiores problemas enfrentados pela 

piscicultura brasileira é sua lenta, mas contínua, transição de uma fase amadora com baixo 

controle zootécnico e econômico para uma atividade praticada de forma profissional. Em 
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2014, a produção piscícola nacional foi de 474,3 mil toneladas, sendo baseada principalmente 

na criação de tilápia em tanques-rede e de peixes redondos em viveiros escavados 

(OSTRENSKY et al., 2008; MPA, 2013a; IBGE, 2014). 

Quando praticada de acordo com os preceitos técnicos e econômicos, a piscicultura 

apresenta uma rentabilidade bastante atrativa aos investidores em comparação a outras 

atividades agropecuárias (FURLANETO, 2009). Porém, uma maior segurança e melhor 

rendimento econômico dos empreendimentos perpassam pela resolução ou atenuação de 

problemas clássicos do meio rural brasileiro, como a dificuldade de regularização fundiária e 

ambiental, a burocracia para obtenção de crédito e o elevado preço de insumos 

(OSTRENSKY et al., 2008). Depende ainda, de uma mudança de mentalidade, onde o 

produtor deixe de tomar decisões meramente técnicas e passe a agir como um 

microempresário, analisando também os aspectos econômicos do negócio praticado. 

Apesar da piscicultura de água doce ter experimentado um crescimento significativo 

nos últimos anos, uma parcela considerável dos produtores ainda não realiza a gestão 

econômica dos projetos de forma eficiente. Em empreendimentos comerciais, essa situação 

dificulta o planejamento e a tomada de decisão dos piscicultores, levando à adoção de 

sistemas, estruturas ou estratégias de produção incompatíveis com a realidade do investidor, 

desconhecimento do custo de produção, do montante financeiro empregado, da viabilidade 

econômica e até da rentabilidade (BRABO et al., 2013). 

De acordo com Lopes et al. (2009), um produtor empresário precisa considerar a 

informação como um insumo de grande importância, conhecendo o seu sistema produtivo, a 

cadeia onde ele está inserido e o seu custo de produção. Deve ainda, refazer continuamente as 

análises técnicas e financeiras da atividade, juntamente com simulações de diversas situações 

produtivas, visando subsidiar sua tomada de decisão. Uma análise econômica, rígida e 

criteriosa, de um projeto de investimento é a base para a sua realização, prevenindo 

empirismos causadores de fracassos (MARQUEZAN & BRONDANI, 2006). 

As informações referentes aos custos de implantação e de produção têm grande 

relevância para a piscicultura, em especial pelo fato da atividade estar inserida em um 

mercado que se aproxima da concorrência perfeita, onde o preço não pode ser administrado 

por nenhum piscicultor de forma individual. Deve-se então, potencializar a gestão do custo de 

produção para se manter competitivo e melhorar a rentabilidade do negócio (SABBAG et al., 

2011). 
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O custo de implantação compreende o valor desembolsado com serviços, bens de 

capital e bens de consumo para concepção da infraestrutura necessária para a operação do 

projeto. São exemplos de componentes do custo de implantação na piscicultura: aquisição do 

terreno, limpeza da área, levantamento topográfico, serviços de terraplanagem, tubos e 

conexões, construção de galpão ou depósito para armazenamento de ração e equipamentos, 

bombas hidráulicas, redes de despesca, gaiolas, embarcações, puçás, balanças, tratores, 

instrumentos para aferição de parâmetros físicos e químicos de qualidade de água e até os 

serviços de elaboração do projeto e regularização do empreendimento, entre outros (BRABO 

et al., 2016). 

Caso não sejam considerados todos os itens do custo de implantação de um projeto, o 

piscicultor terá uma visão restrita do real valor referente ao seu investimento. Deste modo, 

custos indiretos como a depreciação de máquinas e equipamentos deve ser um item 

obrigatório na análise, mesmo não sendo um desembolso real para o produtor. A depreciação 

representa a desvalorização que as máquinas e equipamentos sofrem ao longo de sua vida útil 

e, no caso da metodologia do custo operacional, é elencada no custo operacional total 

(MATSUNAGA et al., 1976; SABBAG et al., 2011). 

 O custo de produção de um produto equivale ao total de recursos financeiros que serão 

necessários para adquirir os componentes que farão parte do processo de concepção e 

comercialização, incluindo as externalidades, em algumas análises. A determinação do custo 

de produção é uma importante ferramenta para a tomada de decisão dos investidores, visto 

que auxilia na definição do preço de primeira comercialização do pescado, além de permitir a 

avaliação de seus itens mais significativos (BOECHAT et al, 2015). 

Assim, para estimar os custos, é necessário que se conheça as quantidades de cada 

insumo e seus respectivos preços, a fim de responder se a estratégia de produção adotada é 

eficiente ou se há alguma anormalidade no processo. São exemplos de itens do custo de 

produção: formas jovens, rações, produtos para calagem e fertilização, mão de obra fixa e 

eventual, encargos sociais, energia elétrica, combustível, serviços de manutenção, entre outros 

(BRABO et al., 2016). 

Diversos estudos têm sido realizados no Brasil acerca da análise de investimento em 

piscicultura (SANCHES et al., 2008; FURLANETO et al., 2009; FURLANETO et al., 2010; 

KODAMA et al., 2011; SABBAG et al., 2011; SILVA et al., 2012; BRABO et al., 2013; 

PONTES & FAVARIN, 2013; SANCHES et al., 2013). Neste contexto, os principais 

indicadores econômicos utilizados para avalição de rentabilidade são: o Valor Presente 
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Líquido (VPL), a Taxa Interna de Retorno (TIR), a Relação Benefício Custo (RBC) e o 

Período de Retorno do Capital (PRC) (MARTIN et al., 1998) Estes indicadores são baseados 

na projeção de fluxo de caixa, instrumento de gestão que projeta para períodos futuros todas 

as entradas e saídas de recursos financeiros do empreendimento, indicando como será o saldo 

para o período. 

O Valor Presente Líquido (VPL) é classificado como um indicador de fluxo de caixa, 

o qual nos permite fazer análises da viabilidade econômica do empreendimento em longo 

prazo, a partir dos valores atuais dos benefícios menos os valores atuais dos custos ou 

desembolsos ocorridos. Quando o VPL é positivo, o investimento será recuperado e 

remunerado com a taxa mínima de atratividade (TMA) requerida, quando é nulo, há empate 

de capital, e quando o VPL é negativo, o investimento não é indicado ou interessante 

(LAPONI, 2000). 

De acordo com Megliorini e Vallim (2009), a TMA é a taxa de juros mínima que cada 

projeto deve proporcionar para remunerar o capital investido nele. Assaf Neto e Lima (2014) 

afirmaram que a TMA pode ser considerada o retorno que o investidor espera pelo capital que 

está empregado no empreendimento, sendo pessoal e intransferível, pois a propensão ao risco 

varia de pessoa para pessoa. O custo de oportunidade e o risco do negócio são dois fatores 

decisivos na definição deste parâmetro. 

A utilização do VPL, no entanto, informa somente se o projeto gerará lucro ou 

prejuízo e qual será esse valor. Assim, analisar esse indicador de forma isolada não possibilita 

avaliar o quão atrativo ou não é o projeto. É necessário avaliar em conjunto a sua Taxa Interna 

de Retorno, que mostrará em percentual o retorno que o projeto trará, considerando o 

investimento e os fluxos de caixas (BILHAR, 2013). 

A Taxa Interna de Retorno permite fazer a avaliação da rentabilidade do 

empreendimento, sendo definida como a taxa de juros que iguala as inversões ou os custos 

totais aos retornos ou benefícios totais obtidos no tempo de vida útil do projeto, sendo 

bastante utilizado na tomada de decisão de investimento. A TIR é calculada dividindo-se o 

valor do lucro líquido pelo investimento total, devendo ser comparada com o custo de 

oportunidade do capital em uso alternativo, dado pela taxa mínima de atratividade ou taxa de 

desconto (LAPONI, 2000). 

De acordo com Torres e Diniz Júnior (2013) igualar a taxa de desconto com o valor 

presente líquido é um dos principais critérios da TIR. Contudo, os autores citaram como 

deficiência deste indicador a necessidade de calculadora financeira ou planilha eletrônica para 
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elaborá-la. Para Bruni et al. (1998), como a TIR mostra o valor do custo de capital que torna o 

VPL nulo, ela é uma taxa que remunera o valor que foi investido no projeto e quando é 

superior ao custo de capital do projeto, o mesmo deve ser aceito. Entretanto, os autores 

relataram que o maior problema da TIR ocorre quando há inversões de sinais do fluxo de 

caixa mais de uma vez. Em outras palavras, mesmo demonstrando o retorno do investimento 

realizado, TIR não deve ser o único fator de decisão de um projeto, pois caso ocorra um 

reinvestimento durante seu tempo de vida, o resultado encontrado não será correto. 

A Relação Benefício Custo (RBC) é um indicador que comprova se o projeto será 

viável economicamente ou não, auxiliando o investidor na tomada de decisão desde que o 

fator de desconto adotado no processo de atualização dos fluxos de custos e benefícios seja 

maior ou igual ao custo de oportunidade do capital. Deve-se levar em consideração um 

investimento quando a RBC for maior que um. É adimensional e estima a expectativa de 

retorno para cada unidade de capital imobilizada no projeto analisado (SANTOS et al., 2009).

 O Período de Retorno do Capital (PRC) ou Payback é o indicador que determina o 

prazo de recuperação de um investimento, também chamado de Payout. Este parâmetro é 

utilizado para avaliar a atratividade de um investimento, mas deve ser analisado em conjunto 

com outros indicadores. O payback pode ser simples, quando não considera o valor do 

dinheiro no tempo, ou pode ser descontado, quando considera o valor do dinheiro no tempo 

adotando uma taxa mínima de atratividade (MARQUEZAN & BRONDANI, 2006). 

O PRC é geralmente utilizado preliminarmente a outros indicadores, de forma que se o 

payback for superior ao tempo máximo estipulado pelo empresário para recuperar o 

investimento, este pode não ser aceito, mesmo com uma TIR superior ao custo de capital ou 

VPL positivo. Esse indicador serve como parâmetro de liquidez e de risco, de modo que, 

quanto menor seu valor, mais é o investimento e, portanto menos arriscado (BRUNI et al., 

1998). 

Outros indicadores, baseados exclusivamente em resultados contábeis, também podem 

ser empregados para avaliar economicamente os empreendimentos de piscicultura, são eles: a 

Receita bruta (total produzido multiplicado pelo preço médio de venda), que representa a 

remuneração obtida com a comercialização do produto; o Lucro operacional (diferença entre a 

receita bruta e o custo operacional total), que corresponde ao valor disponível para o 

empreendedor após a quitação de todos os custos e despesas; a Margem bruta (diferença entre 

a receita bruta e o custo operacional total, dividida pelo custo operacional total), que 

representa o retorno obtido em relação custo operacional total; o Índice de lucratividade (lucro 
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operacional divido pela receita bruta), que é taxa disponível para o empreendedor após a 

quitação de todos os custos e despesas; e o Ponto de equilíbrio (produção mínima necessária 

para cobrir os custos e despesas), que é a quantidade a ser produzida para que não haja 

prejuízo no negócio ou o preço que promove o empate do capital (BRABO et al., 2013; 

BRABO et al., 2016). 

Neste contexto, os interessados em investir na criação de peixes em escala comercial 

devem pautar sua tomada de decisão em projetos técnico-econômicos capazes de indicar os 

bens e serviços necessários para a sua implantação e execução, bem como suas respectivas 

quantidades demandadas e preços. Essas informações, juntamente com um estudo de 

mercado, permitem analisar a viabilidade econômica e a rentabilidade do empreendimento, 

além de possibilitar a adoção do sistema, da estrutura de criação e da estratégia produtiva 

mais indicados para a realidade do produtor ou de sua propriedade. No caso de projetos em 

funcionamento, o controle rigoroso do custo de produção e a capacidade de reconhecer 

oportunidades na cadeia produtiva são características essenciais aos empresários de sucesso. 

 

3. Material e métodos 

 

O estudo foi realizado em um empreendimento comercial de produção de alevinos de 

tambaqui com 0,3 hectares de lâmina d’água localizado na mesorregião Nordeste paraense, 

microrregião Bragantina (01°11’31’’S 47°18’44’’W). Os dados relativos à estrutura física, 

manutenção de matrizes, reprodução induzida e larvicultura foram obtidos por meio de visitas 

bimestrais para acompanhamento do manejo e dos protocolos de reprodução, no período de 

fevereiro de 2015 a janeiro de 2016. 

A estrutura física da piscicultura era dotada de uma edificação de apoio com área 

construída de 120 m², englobando refeitório, cozinha, alojamento, banheiros e setor para 

maturação de reprodutores, desova e incubação de ovos. Em relação às estruturas hidráulicas, 

um viveiro escavado era utilizado para manutenção das matrizes e outros dois viveiros usados 

para alevinagem, todos com as dimensões de 20 m x 50 m. 

A mão de obra atuante no período da pesquisa era de um funcionário permanente para 

auxiliar o empreendedor nos serviços de rotina da piscicultura, com salário mensal de R$ 

912,00. Os encargos sociais, como contribuição ao Instituto Nacional de Seguridade Social 

(INSS) e férias, dentre outras despesas, foram calculados como sendo 40% do valor referente 

ao custo com mão de obra. 
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A piscicultura contava com um total de 20 matrizes de tambaqui, sendo 10 machos e 

10 fêmeas, com peso aproximado de 9 kg cada. Todos os peixes contavam com chips de 

identificação com informações sobre origem e sexo. A taxa de alimentação diária dos 

reprodutores ocorria na proporção de 1% da biomassa, fornecida duas vezes ao dia, por meio 

de ração comercial extrusada com 32% de proteína bruta e granulometria de 6-8 mm. 

A seleção dos reprodutores com maturação gonadal adequada obedecia aos seguintes 

critérios, baseados em características morfológicas externas: fluidez do sêmen com a pressão 

abdominal para os machos e papila genital avermelhada e dilatada com abdômen abaulado e 

macio para as fêmeas. 

A indução hormonal para reprodução dos peixes ocorria com a fêmea recebendo a 

dose do hormônio sintético Ovopel®, na proporção de 0,5 mg kg
-1

 + 0,3 mg, enquanto que o 

macho recebia 0,3 mg/kg + 0,3 mg. A ovulação do tambaqui ocorria em 280 horas-grau.  

Para estimar a produção de alevinos da propriedade por desova, considerou-se uma 

produção de óvulos na proporção de 10% do peso da fêmea (1.100 óvulos g
-1

), taxa de 

fertilização de 80% e taxa de eclosão de 65%, resultando em 514.800 larvas de tambaqui. 

Após aproximadamente cinco dias nas incubadoras, as pós-larvas eram estocadas em viveiros 

de alevinagem preparados com calcário agrícola (proporção 100 g/m²) e fertilizantes 

(proporção 10 g/m²) químicos, por um período de 30 dias, até atingirem aproximadamente 

três centímetros de comprimento total. 

A alimentação das pós-larvas ocorria com ração farelada contendo 50% de proteína 

bruta até a saciedade, na frequência de quatro vezes ao dia. Nesta fase, a taxa de 

sobrevivência foi estimada em 50%. Assim, a capacidade produtiva da estrutura utilizada na 

piscicultura e das matrizes disponíveis foi estimada em 250 milheiros de alevinos de tambaqui 

por reprodução. 

 O levantamento dos itens que compõem o custo de produção e suas respectivas 

quantidades, bem como os preços de primeira comercialização, foi efetuado em janeiro de 

2016. Os preços dos insumos foram consultados nos municípios de Capanema, Santa Maria 

do Pará e Castanhal, sendo que, para os itens não disponíveis no mercado local foi 

considerado o preço na cidade do fornecedor acrescido de frete. 

Para a estimativa do custo de produção, foi empregada a estrutura de custo operacional 

proposta por Matsunaga et al. (1976), com os seguintes itens: 1) Custo Operacional Efetivo 

(COE) = somatório dos custos com contratação de mão de obra, encargos sociais e aquisição 

de insumos, ou seja, é o dispêndio efetivo (desembolso) realizado pelo investidor; e 2) Custo 
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Operacional Total (COT) = somatório do custo operacional efetivo (COE) com a depreciação 

de bens de capital, que neste caso foi calculada pelo método linear. 

Os indicadores de eficiência econômica adotados no trabalho foram os definidos por 

Martin et al. (1998): 1) Receita Bruta (RB) = produção anual multiplicada pelo preço médio 

de venda; 2) Lucro Operacional (LO) = diferença entre a receita bruta e o custo operacional 

total; 3) Lucro Operacional Mensal (LOM) = lucro operacional dividido pelo número de 

meses do ano; 4) Margem Bruta (MB) = diferença entre a receita bruta e o custo operacional 

total, dividida pelo custo operacional total, representada em porcentagem; 5) Índice de 

Lucratividade (IL) = lucro operacional divido pela receita bruta, representado em 

porcentagem; e 6) Ponto de nivelamento (PN) =  é a produção mínima necessária para cobrir 

os custos e as despesas, mostrando quanto se deve produzir para que não haja prejuízo no 

empreendimento. 

Para a análise de investimento, foi elaborado o fluxo de caixa e feita a determinação de 

seus indicadores. O fluxo de caixa foi calculado com base em planilhas de investimento, 

despesas operacionais (saída) e receitas (entradas), para um horizonte de 25 anos. O Fluxo 

Líquido de Caixa (FLC), resultante da diferença entre as entradas e saídas de caixa, foi 

utilizado no cálculo dos seguintes indicadores: 1) Valor Presente Líquido (VPL) = valor atual 

dos benefícios menos o valor atual dos custos ou desembolsos; 2) Taxa Interna de Retorno 

(TIR) = taxa de juros que iguala as inversões ou custos totais aos retornos ou benefícios totais 

obtidos durante a vida útil do projeto; 3) Relação Benefício Custo (RBC) = relação entre o 

valor atual dos retornos esperados e o valor dos custos estimados; e 4) Período de Retorno do 

Capital (PRC) = tempo necessário para que a soma das receitas nominais líquidas futuras 

iguale o valor do investimento inicial. A Taxa de Desconto ou Taxa Mínima de Atratividade 

(TMA) adotada para avaliação do VPL e do RBC foi de 14,5%, taxa Selic do período do 

estudo. 

Por fim, elaborou-se uma análise de risco com a projeção de produção e venda anual 

de 750 milheiros de alevinos de tambaqui para um cenário com três reproduções, 1.000 

milheiros para um cenário com quatro reproduções e 1.250 milheiros para um cenário com 

cinco reproduções. 
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4. Resultados e discussão 

 

O custo de implantação do empreendimento foi estimado em R$ 286.857,06, tendo a 

construção da edificação de apoio e a aquisição de um veículo como itens mais significativos, 

com 34,9% e 29,6%, respectivamente (Tabela 1). 

 

Tabela 1. Custo de implantação de um empreendimento comercial de produção de alevinos de 

tambaqui Colossoma macropomum no Nordeste paraense, 2016. 

Itens Unidade Quantidade 
Valor unitário 

(R$) 

Valor total 

(R$) 
% 

Edificação de apoio
1
 m² 100 1.000,00 100.000,00 34,9 

Viveiro de matrizes
1
 hora/máquina 110 90,00 9.900,00 3,5 

Viveiros de alevinagem
1
 hora/máquina 220 90,00 19.800,00 6,9 

Poço (20 m profundidade)
2
 Unidade 1 10.000,00 10.000,00 3,5 

Motobomba (6", 4 cilíndros, 27hp)
2
 Unidade 1 15.000,00 15.000,00 5,2 

Chipagem dos reprodutores
3
 Unidade 20 250,00 5.000,00 1,7 

Scanner para leitura do chip
3
 Unidade 1 700,00 700,00 0,2 

Incubadoras
2
 Unidade 6 1.200,00 7.200,00 2,5 

Caixa d'agua (500 L)
2
 Unidade 1 200,00 200,00 0,1 

Caixa d'agua (1000 L)
2
 Unidade 1 370,00 370,00 0,1 

Caixa d'agua (5.000 L
)2

 Unidade 1 1.500,00 1.500,00 0,5 

Bomba submersa (1/2 CV)
2
 Unidade 1 1.000,00 1.000,00 0,3 

Rede 5 mm (1,8 m x 25 m)
3
 Unidade 1 500,00 500,00 0,2 

Rede 12 mm (1,8 m x 25 m)
3
 Unidade 1 410,00 410,00 0,1 

Rede 24 mm (1,8 m x 25 m)
3
 Unidade 1 570,00 570,00 0,2 

Puçá
3
 Unidade 1 100,00 100,00 0,0 

Balança digital
2
 Unidade 1 700,00 700,00 0,2 

Balança suspensa
2
 Unidade 1 92,00 92,00 0,0 

Microscópio estereoscópio
2
 Unidade 1 1.500,00 1.500,00 0,5 

Termômetro
4
 Unidade 1 50,00 50,00 0,0 

Roçadeira
3
 Unidade 1 650,00 650,00 0,2 

Piscina plástica (1.000 L)
3
 Unidade 1 110,00 110,00 0,0 

Carreta
3
 Unidade 1 3.500,00 3.500,00 1,2 

Cilíndro de oxigênio (15 L)
2
 Unidade 1 1.000,00 1.000,00 0,3 

Bomba (3/4 CV)
2
 Unidade 1 850,00 850,00 0,3 
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Caixa de transporte de peixe vivo
2
 Unidade 1 4.500,00 4.500,00 1,6 

Veículo
2
 Unidade 1 85.000,00 85.000,00 29,6 

Computador
4
 Unidade 1 1.000,00 1.000,00 0,3 

Reprodutor de tambaqui
3
 Unidade 20 65,00 1.300,00 0,5 

Gerador (9 HP)
2
 Unidade 1 6.000,00 6.000,00 2,1 

Outros custos - - - 8.355,06 3,0 

Total 
   

286.857,06 100 

Vida útil: 
1
 25 anos; 

2
 10 anos; 

3 
5 anos; 

4
 3 anos. 

 

O custo de produção do empreendimento para o cenário de três reproduções induzidas 

de tambaqui ao ano está apresentado na Tabela 2. 

 

Tabela 2. Custo operacional de um empreendimento comercial de produção de alevinos de 

tambaqui Colossoma macropomum no Nordeste paraense com realização de três reproduções 

ao ano, 2016. 

Item Unidade Quantidade 
Valor unitário 

(R$) 

Valor total 

(R$) 
% 

Hormônio Unidade 9 2,80 25,20 0,03 

Energia elétrica Mês 12 280,00 3.360,00 3,4 

Calcário 50 kg 12 17,50 210,00 0,2 

Uréia 50 kg 9 105,00 945,00 1,0 

Superfosfato simples 50 kg 12 68,00 816,00 0,8 

Ração Kg 311,4 95,87 29.853,71 30,5 

Sal grosso Kg 60 0,85 510,00 0,5 

Óleo diesel L 5.602,8 2,87 16.080,04 16,4 

Óleo lubrificante L 123,9 8,50 1.053,15 1,1 

Embalagens Pacotes 6 86,00 516,00 0,5 

Oxigênio L 9 130,00 1.170,00 1,2 

Mão de obra permanente Salário 12 912,00 10.944,00 11,2 

Encargos sociais Verba - 364,80 4.377,60 4,5 

Mão de obra temporária Diária 12 50,00 600,00 0,6 

Manutenção - - - 2.900,00 3,0 

Outros custos - - - 2.900,00 3,0 

Custo operacional efetivo    76.260,70 77,9 

Depreciação anual    21.597,20 22,1 

Custo operacional total    97.857,90 100 

Custo operacional total 

por milheiro 
   130,48  
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O custo de produção do empreendimento para o cenário de quatro reproduções por ano 

está apresentado na Tabela 3. 

   

Tabela 3. Custo operacional de um empreendimento de produção de alevinos de tambaqui 

Colossoma macropomum no Nordeste paraense com realização de quatro reproduções por 

ano, 2016. 

Item Unidade Quantidade 
Valor unitário 

(R$) 

Valor total 

(R$) 
% 

Hormônio Unidade 12 2,80 33,60 0,03 

Energia elétrica Mês 12 280,00 3.360,00 2,9 

Calcário 50 kg 16 17,50 280,00 0,2 

Uréia 50 kg 12 105,00 1.260,00 1,1 

Superfosfato simples 50 kg 16 68,00 1.088,00 0,9 

Ração Kg 415,2 95,87 39.804,94 34,3 

Sal grosso Kg 80 0,85 680,00 0,6 

Óleo diesel L 7.470,4 2,87 21.440,05 18,5 

Óleo lubrificante L 165,2 8,50 1.404,20 1,2 

Embalagens Pacotes 8 86,00 688,00 0,6 

Oxigênio L 12 130,00 1.560,00 1,3 

Mão de obra permanente Salário 12 912,00 10.944,00 9,4 

Encargos sociais Verba - 364,80 4.377,60 3,8 

Mão de obra temporária Diária 12 50,00 600,00 0,5 

Manutenção - - - 3.450,00 3,0 

Outros custos - - - 3.450,00 3,0 

Custo operacional efetivo    94.420,39 81,4 

Depreciação anual    21.597,20 18,6 

Custo operacional total    116.017,59 100 

Custo operacional total 

por milheiro 
   116,02  

 

 

O custo de produção do empreendimento para o cenário de cinco reproduções por ano 

está apresentado na Tabela 4. 

 

Tabela 4. Custo operacional de um empreendimento de produção de alevinos de tambaqui 

Colossoma macropomum no Nordeste paraense com realização de cinco reproduções por ano, 

2016. 

Item Unidade Quantidade 
Valor unitário 

(R$) 

Valor total 

(R$) 
% 
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Hormônio Unidade 15 2,80 42,00 0,03 

Energia elétrica Mês 12 280,00 3.360,00 2,5 

Calcário 50 kg 20 17,50 350,00 0,3 

Uréia 50 kg 15 105,00 1.575,00 1,2 

Superfosfato simples 50 kg 20 68,00 1.360,00 1,0 

Ração Kg 519 95,87 49.756,18 37,1 

Sal grosso Kg 100 0,85 850,00 0,6 

Óleo diesel L 9.338 2,87 26.800,06 20,0 

Óleo lubrificante L 206,5 8,50 1.755,25 1,3 

Embalagens Pacotes 10 86,00 860,00 0,6 

Oxigênio L 15 130,00 1.950,00 1,5 

Mão de obra permanente Salário 12 912,00 10.944,00 8,2 

Encargos sociais Verba - 364,80 4.377,60 3,3 

Mão de obra temporária Diária 12 50,00 600,00 0,4 

Manutenção - - - 4.000,00 3,0 

Outros custos - - - 4.000,00 3,0 

Custo operacional efetivo    112.580,09 83,9 

Depreciação anual    21.597,20 16,1 

Custo operacional total    134.177,29 100 

Custo operacional total 

por milheiro 
   107,34  

 

Em relação aos indicadores de eficiência econômica a um preço de primeira 

comercialização de R$ 150,00/milheiro de alevinos, a receita bruta foi de R$ 112.500,00 e o 

custo operacional total por milheiro foi estimado em R$ 130,48 no cenário com três 

reproduções por ano e produção de 750 milheiros. Com quatro reproduções por ano e 

produção de 1.000 milheiros, a receita bruta anual foi de R$ 150.000,00 e o custo operacional 

total por milheiro foi de R$ 116,02. Com cinco reproduções por ano e produção de 1.250 

milheiros, a receita bruta foi de R$ 187.500,00 e o custo operacional total por milheiro foi de 

R$ 107,34 (Tabela 5). 

 

Tabela 5. Indicadores de eficiência econômica de um empreendimento comercial de produção 

de alevinos de tambaqui Colossoma macropomum no Nordeste paraense com realização de 

três, quatro e cinco reproduções por ano, 2016. 

 Indicadores 
Número de reproduções por ano 

3 4 5 

Produção anual (milheiros) 750 1.000 1.250 

Preço de venda (R$) 150,00 150,00 150,00 
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Receita bruta (R$) 112.500,00 150.000,00 187.500,00 

Custo operacional total por milheiro (R$) 130,48 116,02 107,34 

Lucro operacional (R$) 14.642,10 33.982,41 53.322,71 

Lucro operacional mensal (R$) 1.220,18 2.831,87 4.443,56 

Margem bruta (%) 15 29 40 

Índice de lucratividade (%) 13 23 28 

Ponto de nivelamento (produção/milheiros) 652 773 895 

Valor presente líquido (R$) -104.052,92 24.810,37 153.673,63 

Taxa interna de retorno (%) 7 16 24 

Relação benefício custo 1,25 1,39 1,48 

Período de retorno do capital (anos) 11,3 5,4 3,8 

 

Contatou-se que o viveiro escavado de 1.000 m
2
 utilizado para manutenção dos 

reprodutores de tambaqui comporta uma biomassa de 180 kg, o que atinge uma densidade de 

0,18 kg/m². De acordo com Baldisserotto e Gomes (2010), espécies como o tambaqui devem 

ser estocadas na densidade de 1 peixe 10 m
-2

, e biomassa aceitável de 0,200 kg/m² a 0,250 

kg/m². Desta forma o empreendimento, que utiliza uma densidade de estocagem baixa para 

matrizes, com média de 1 peixe 50 m
-2

, teria potencial para aumentar sua capacidade 

produtiva, otimizando a relação entre o número de reprodutores e a estrutura física disponível.  

Os procedimentos de indução à reprodução e o manejo nutricional dos alevinos e 

reprodutores adotados no presente estudo estão próximos ao recomendado por Zaniboni-Filho 

e Weingartner (2007), Murgas et al. (2009), Murgas et al. (2011) e Streit Jr. et al. (2012). 

Com relação aos protocolos de reprodução, os valores estimados neste estudo foram 

semelhantes aos resultados obtidos por Muniz et al. (2008), Leite et al. (2013) e Brabo et al. 

(2015). 

O custo de implantação do empreendimento, estimado em R$ 286.857,06 estão 

próximo ao valor encontrado por Brabo et al. (2015), que atribuíram a este alto valor, a maior 

necessidade de mão de obra profissional para planejamento e acompanhamento dos 

protocolos de reprodução, e os dos encargos sociais dos trabalhadores com vínculo 

empregatício, como fatores limitantes para iniciativas de produção de alevinos de espécies 

reofílicas no Nordeste Paraense. Salários e encargos sociais contribuíram com 16,3% dos 

custos operacionais para o cenário com três reproduções. Sanches et al. (2013), estudando a 

viabilidade econômica da alevinagem de bijupirá, Rachycentron canadum (Linnaeus, 1766) 

no estado de São Paulo, salientam que as instalações laboratoriais utilizadas na reprodução e 
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larvicultura dos peixes demandam elevado custeio de investimento inicial, além da mão de 

obra como item mais significativo do custo de produção.  

Com relação aos custos de produção, as despesas com alimentação dos peixes foi o 

item mais significativo nos três cenários, seguido pelo óleo diesel para abastecer as bombas. 

Diversos estudos econômicos de empreendimentos de piscicultura também apontam as rações 

como o item mais relevante do custeio (DI TRAPANI et al., 2014; BOECHAT et al., 2015; 

DE BEZERRA et al., 2015). Neste sentido, Araújo et al. (2016) destacaram que o aumento da 

rentabilidade da criação de tambaqui depende da produção de dietas mais eficientes que as 

existentes atualmente, além de mais específicas em relação às exigências nutricionais da 

espécie, o que possibilitaria a diminuição da conversão alimentar aparente e 

consequentemente do custo de produção. 

O valor presente líquido (VPL) variou de acordo com a quantidade de reproduções por 

ano em R$ -104.052,92, R$ 24.810,37 e R$ 153.673,63. De acordo com Zuniga-Jara e 

Goycolea-Homann (2014) o VPL é o indicador mais importante quando se avalia a condição 

de um investimento, sendo este mais conveniente quanto maior for o valor do indicador 

financeiro. Com isso, o resultado negativo para o cenário com três reproduções demostra a 

sua inviabilidade, independente dos outros indicadores econômicos gerados. Assim, a 

produção e venda de 750 milheiros não seria suficiente para recuperar o capital investido no 

horizonte de 25 anos, enquanto no segundo e no terceiro cenários, mesmo com custos 

operacionais maiores, haveria viabilidade econômica. 

A taxa interna de retorno maior que a taxa mínima de atratividade ocorreu nos 

cenários com quatro e cinco desovas por ano, com os valores de 16% e 24%, respectivamente. 

Conforme este indicador, o investimento será conveniente se a TIR do projeto for superior à 

taxa de desconto adotada como referência, pois a TMA representa a aplicação para a qual, de 

outra forma, o investidor poderia empregar sua liquidez financeira (TUDISCA et al., 2013; 

TUDISCA et al., 2011). Neste sentido, no cenário com três desovas por ano, a taxa interna de 

retorno em 7% foi inferior à taxa mínima atratividade fixada em 14,5%, o que corrobora a 

inviabilidade deste investimento. Os valores da taxa interna de retorno obtidas para os três 

cenários propostos ficaram abaixo do encontrado por Brabo et al. (2015), que estimaram 38% 

para produção de alevinos de espécies reofílicas no Nordeste paraense. E dentro da faixa 

obtida por Sanches et al. (2008), de 8,86% a 45,51% para a criação de bijupirá, apenas os 

cenários com quatro e cinco reproduções.  
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A relação benefício custo ascendeu conforme aumento do número de desovas por ano 

de R$ 1,25 para R$ 1,48, semelhante a Brabo et al. (2013) para três portes de piscicultura em 

tanques-rede no Sudeste paraense e Domingues et al. (2014) em três escalas de produção de 

bijupirá em mar aberto. A RBC indica que no cenário mais atraente, com cinco reproduções, a 

cada R$ 1,00 aplicado no projeto, o investidor tem R$ 1,48 de retorno financeiro. Tunde et al. 

(2015) utilizando este indicador para analisar uma piscicultura em Oyo na Nigéria, 

consideraram o cultivo altamente viável, pois de cada unidade monetária aplicada no projeto 

observaram a relação benefício custo de 1,90. 

Em relação ao período de retorno do capital (PRC), Sanches et al. (2013) encontraram 

valores entre um e quatro anos, faixa que abrangem apenas o cenário de cinco reproduções. 

Os valores para os três cenários ficaram acima de 2,6 anos, valor encontrado por Brabo et al., 

(2015). 

Estudos econômicos acerca da produção de alevinos de tambaqui são essenciais para o 

sucesso da criação da espécie, pois a regularidade no fornecimento de formas jovens é um 

fator limitante para o escalonamento de produção dos empreendimentos de engorda. No 

Nordeste paraense ainda há dependência de regiões vizinhas no que diz respeito à aquisição 

de alevinos, o que aumenta o custo de produção no que se refere ao frete do produto (BRABO 

et al. 2014; BRABO et al. 2015). Porém, a tendência é que o aumento da demanda pelo 

produto possa promover o surgimento de novas iniciativas. 

 

5. Conclusão 

 

Concluiu-se que a produção de alevinos de tambaqui no Nordeste paraense apresenta 

uma rentabilidade atraente a partir da realização de cinco reproduções por ano, o que 

representa um total de aproximadamente 1.250 milheiros, três reproduções anualmente 

inviabilizam o empreendimento e o cenário de quatro reproduções por ano apresenta baixa 

rentabilidade. Porém, tanto o custo de implantação quanto os custos de produção previstos 

neste estudo são passíveis de serem minimizados, dependendo das características da 

propriedade rural que sediará a piscicultura e do manejo adotado pelo produtor. 
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