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Abstract 

 

The objective of this study was to analyze the efficiency of the traceability of fish breeding 

reophilic performed through electromagnetic transponders as a management tool reproductive 

monitoring and management costs for the process of decision making unit producing 

fingerlings. The study was conducted in a broodstock of 280 breeding tambaqui (Colossoma 

macropomum), electromagnetic transponders individually marked with a production unit 

fingerlings the state of Rondônia. Data collection was performed by monitoring the flow of 

activities related to maintenance and induction the reproduction for a year. It was determined 

also the operating and total costs of maintenance and induction broodstock. It was found that 

the broodstock has provided mean results in fertilization rate of 64.37% +-12.23 e hatching 

60.91% +-13.56. The items cost more representation in the induction and maintenance of the 

broodstock are the labor, hormones and ration, respectively, demonstrating the importance of 

optimization of the labor both in feeding and in the selection and induction of broodstock. The 

traceability of broodstock by electromagnetic transponders is an effective tool to management 

and costs analysis for broodstock, besides allow monitoring of the reproductive efficiency of 

fishes, it assists in the economic management of the enterprise. 

 

Keywords: Costs in decision making. Electromagnetic Transponders. Traceability and 

induced spawning. 
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1. Introdução 

 

Um dos principais problemas enfrentados pela piscicultura continental brasileira, nos 

últimos anos, é a sua lenta, mas contínua, transição, passando de uma fase artesanal com 

baixos índices e controles econômicos e zootécnicos, para uma atividade desenvolvida em 

escala verdadeiramente comercial (Ostrenski & Boeger 2008). Aliado a isso, os estudos de 

planejamento, análise de custo e gerenciamento ainda são incipientes e restritos, 

principalmente na área da reprodução de espécies de peixes reofílicos brasileiros (peixes que 

necessitam realizar migração para se reproduzirem) e manejo de plantéis de reprodutores, uma 

das atividades primárias mais complexas dentro da cadeia produtiva da piscicultura.  

No Brasil, as espécies reofílicas vêm sendo cada vez mais utilizadas na piscicultura, 

tornando-se imprescindível a disponibilidade de alevinos que atendam as demandas do setor. 

Muito embora a produção de alevinos de várias espécies reofílicas ser considerada dominada 

pelo setor produtivo (Zaniboni-Filho & Weingartner, 2007; Zaniboni-Filho & Nuñer, 2004), 

esta área da piscicultura nacional não apresenta um modelo de gestão que atenda às demandas 

crescentes do mercado. Soma-se ainda o relativo amadorismo das atividades que compõem os 

diferentes processos que envolvem a etapa de produção de alevinos. 

Segundo Godinho (2007), pelo menos 40 espécies brasileiras de peixes de água doce são 

utilizadas na piscicultura, o que representa 1,5% das espécies brasileiras conhecidas. Embora 

a produção nacional de peixes cultivados venha crescendo, o ritmo é menor do que o indicado 

pelo seu potencial. Diante disso, estudos sobre a biologia reprodutiva, gametogênese 

(produção de gâmetas) e ciclo reprodutivo das espécies reofílicas devem ser conduzidos, pois 

são áreas básicas e fundamentais para o estabelecimento do setor, assim como estudos de 

melhoramento genético, viabilidade economia, planejamento e gestão da cadeia produtiva 

destas espécies (Godinho 2007). 

Dentre as espécies reofílicas brasileiras, o tambaqui (Colossoma macropomum) 

merece destaque devido ao contínuo e expressivo crescimento da espécie na ultima década. 

Entre os anos de 2003 e 2010 houve um incremento em sua produção de 160%, indo de 

20.833 toneladas para 54.313 toneladas, respectivamente, sendo espécie nativa mais 

produzida (Brasil, 2012). Vale ressaltar ainda que o tambaqui é uma das espécies integrantes 

do projeto Aquabrasil desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisa de Agropecuária 

(Embrapa), o qual pretende promover o desenvolvimento tecnológico na aqüicultura brasileira 
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ao atender às principais demandas da cadeia produtiva aquícola, via melhoramento genético 

associado às boas práticas de manejo e gestão ambiental (Rezende, 2009). 

Assim diante do cenário de crescimento na produção de espécies reofílicas, como o 

tambaqui, e da grande carência de informações e estudos sobre o gerenciamento dos plantéis 

de reprodutores de espécies reofílicas brasileiras, o objetivo deste trabalho foi analisar a 

eficiência da rastreabilidade de reprodutores de peixes reofílicos realizada através de 

transponders eletromagnéticos como ferramenta gerencial no monitoramento reprodutivo e 

gestão de custos para o processo de tomada de decisão em unidades produtoras de alevinos. 

 

2. Material e Métodos 

2.1. Fonte e coleta de dados 

 

O estudo foi realizado em uma unidade produtora de alevinos de peixes reofílicos no 

município de Pimenta Bueno – RO, localizada (11º40’29 67’’S 61º11’27 67’’W), entre os 

meses de julho de 2010 e julho de 2011. A coleta de dados foi realizada através do 

monitoramento do fluxo de atividades relacionadas à manutenção e indução a reprodução de 

um plantel de reprodutores de tambaqui composto por 280 animais, sendo 65% fêmeas e 35% 

machos. Foram coletadas informações referentes aos investimentos e custos de manutenção e 

indução do plantel, além dos fatores técnicos que influenciam o desempenho da atividade. 

 

2.2. Fatores técnicos de manutenção e indução a reprodução do plantel 

 

O plantel avaliado possui animais que apresentam peso corporal entre 4 kg e 15 kg, 

distribuídos em treze viveiros de terra com área de 650 m² (0,845 hectares de área total), o 

empreendedor não possui controle nem a informação precisa da biomassa de estocagem 

(kg/m²) utilizada para o plantel. Outra aspecto relevante sobre o plantel é o fato de possuir 

análise de diversidade genética realizado por Lopes et al (2009). 

Todos os animais do plantel são marcados invidualmente através de transponders 

eletromagnéticos (Figura 1) implantados no dorso dos reprodutores, o que confere a cada 

animal uma numeração específica, proporcionando condições para o monitoramento dos 

índices de produção individualmente no período avaliado. Diante desta situação, foi proposto 

um banco de dados de eficiência reprodutiva do plantel, coletando-se as seguintes 

informações: Número de desovas, número de oócitos/grama/fêmea, estimado a partir de coleta 
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de três amostras de oócitos (célula germinativa feminina) /fêmea; Taxa de fertilização 

determinada após 8 horas da desova através da avaliação três amostras/fêmea; Taxa de 

eclosão determinada através da avaliação de três amostra/fêmea; Estimativa do número larvas 

baseado no número de oócitos/grama, taxa de fertilização e taxa de eclosão. 

  

  

 

 

 

No que diz respeito ao manejo nutricional dos reprodutores, este é diferenciado 

durante o período reprodutivo e fora do mesmo. Assim, entre os meses de outubro a março 

(período reprodutivo), a alimentação dos reprodutores é realizado a uma taxa de 1% do total 

da biomassa de reprodutores em dias intercalados; já entre os meses de abril a setembro (fora 

do período reprodutivo), o arraçoamento é realizado todos os dias na mesma taxa (%) 

mencionada. 

O protocolo de indução à reprodução utilizado no plantel avaliado emprega como 

hormônio indutor da desova uma dose igual a 5,0 mg de extrato bruto de hipófise de carpa/kg 

de fêmeas, divididos em duas aplicações com intervalo de 10 horas, onde a primeira aplicação 

corresponde 10% do total da dose e a segunda 90%; os machos recebem doses únicas de 2,5 

mg de ovopel
®
/ 5 kg de peso corporal concomitantemente a segunda aplicação das fêmeas. O 

ovopel
® 

é um composto sintético análogo ao hormônio liberador de gonadotrofina de 

mamíferos. Este hormônio encontra se disponível comercialmente na forma de pellets e atua 

semelhante ao extrato bruto hipófise de carpa induzindo a reprodução, (DAS, 2004). No 

B 

D 

Figura 1: (A) transponders eletromagnético e aplicador; (B) 

e (C) procedimento de implante de transponder eletro 

magnético em reprodutor de tambaqui; (D) leitura da 

numeração de transponder eletromagnético implantado. 

C

C 

A 
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procedimento de extrusão utiliza-se a proporção de 2 machos para cada fêmea induzida; para 

tanto, dividi-se a desova em duas partes, sendo que a cada parte é adicionado sêmen de um 

macho para posterior hidratação e fertilização. 

 

2.3. Investimentos 

 

Os investimentos, em termos monetários, que representam a quantidade de recursos 

utilizados no empreendimento para a manutenção e indução à reprodução do plantel de 

reprodutores. Sendo considerada a aquisição de matrizes e/ou equipamentos, construção e/ou 

reforma de viveiros e instalações complementares, utilizadas na manutenção e indução a 

reprodução do plantel de reprodutores. Os valores dos equipamentos e instalações (R$) 

referem-se ao mês de Julho de 2011, quando a taxa de câmbio média mensal do dólar 

americano foi igual a R$ 1,5765. 

 

2.4. Custo de manutenção e indução à reprodução  

 

Na determinação do custo operacional total (COT) e custo total de manutenção e 

indução (CT de manutenção e indução) utilizou-se a estrutura de custos recomendada por 

Scorvo-Filho et al. (2004), composta pelos seguintes itens de custo: 

 

I - Custos fixos:  

 

Depreciação do plantel, instalações, equipamentos utilizados para a manutenção e 

indução à reprodução do plantel, determinada através do método linear com valor final de 

sucata; remuneração do capital fixo operacional, exceto para os viveiros, sendo calculada com 

base em uma taxa de juros de 12% a.a sobre o valor do capital fixo médio; na remuneração da 

terra referente aos viveiros e capital fixo, considerou-se o valor médio de arrendamento de 

viveiros praticado na região do estudo para empreendimentos produtores de alevinos, R$ 

600,00/hectare de lamina d água. 

 

II - Custos variáveis:  

 

Mão-de-obra para arraçoamento, atividade realizada diariamente entre os meses de 

abril a setembro e em dias intercalados entre os meses de outubro a março, sendo necessário 

um (1) funcionário (carga horária mensal de trabalho de 160 horas) de salário mensal de R$ 
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1.200,00 por 2 horas/dia para o arraçoamento do plantel, com custo de R$ 15,00/dia; mão-de-

obra para seleção de reprodutores e indução hormonal, atividades realizadas por três (3) 

funcionários (carga horária mensal de trabalho de 160 horas) de salário mensal de R$ 

1.200,00, com tempo padrão de dois dias/grupo de reprodutores induzidos, com custo R$ 

360/grupo de reprodutores; Ração (32% de proteína bruta, R$ 2,5/kg e 36% de proteína bruta 

R$ 2,67/kg); hormônios (hipófise, R$ 940,00/mg e ovopel
®
, R$ 780,00/mg); materiais para 

laboratório utilizados na indução a reprodução (bacias, toalhas, glicerina, solução fisiológica, 

agulhas e seringas descartáveis); para as instalações e viveiros, foi considerada a necessidade 

de manutenção anual com valor estimado de 2% a.a. do valor das construções (Martin et 

al.,1995); para os equipamentos, consideraram-se as despesas efetuadas com reparos, sendo 

estimada em 5% a.a. do valor de aquisição do bem; nos juros sobre o capital operacional 

circulante, a taxa utilizada foi a de financiamento de crédito rural para custeio, de 8,75% a.a. 

A partir da estrutura de custo apresentada acima obteve-se o custo operacional efetivo 

de manutenção do plantel, composto pelos dispêndios (R$) com mão de obra para 

arraçoamento do plantel, ração, manutenção com instalações e equipamentos. Calculou-se 

ainda custo operacional efetivo de indução a reprodução, onde foram contabilizados os 

valores desembolsados com mão de obra para a seleção e indução dos reprodutores, 

hormônios e materiais de laboratório.  

No custo operacional total de manutenção e indução a reprodução do plantel 

considerou-se o custo operacional efetivo de manutenção do plantel, custo operacional efetivo 

de indução a reprodução, depreciação de equipamentos e instalações e a depreciação do 

plantel. O custo total de manutenção e indução a reprodução do plantel foi obtido através da 

soma dos custos fixos e variáveis 

Determinou-se ainda os custos fixo médios (CFm) e variável médios (CVm) de 

manutenção e indução à reprodução/reprodutor do plantel, custo operacional efetivo 

médio/casal induzido (COEm), custo operacional total médio (COTm) e custo total médio de 

manutenção e indução à reprodução (CTm). Foi contabilizado ainda o custo total e médio com 

a indução à reprodução de fêmeas que não responderam ao tratamento hormonal de indução, 

onde foram considerados os custos com mão-de-obra para a seleção e indução das fêmeas, 

hormônio e materiais de laboratório. 

 

3. Resultados e Discussão 

3.1. Análise gerencial 
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O período reprodutivo do tambaqui no empreendimento avaliado teve seu início no 

mês de outubro de 2010, quando os primeiros reprodutores foram induzidos, e o seu termino 

no mês de março de 2011. Neste período foram induzidos um total de 105 animais da espécie 

tambaqui, sendo que 56 foram fêmeas (53%) e 49 machos (47%), totalizando 855,25 kg de 

reprodutores. Destes, 513,36 kg (60%) foram fêmeas e 341,89 kg (40%) machos, sendo 

necessário assim a utilização de aproximadamente 2,8 gramas de hipófise e 683,78 mg de 

ovopel
®
. Na Tabela 1 podem ser vistos os resultados reprodutivos médios dos reprodutores de 

tambaqui durante o período reprodutivo avaliado.  

 

Tabela 1: Resultados reprodutivos médios dos reprodutores de tambaqui do período 

reprodutivo de 2010/2011.em uma unidade produtora de alevinos em Rondônia. 

Parâmetros Resultados Médios Desvio Padrão 

Número de casais induzidos 112 - 

Peso médio das fêmeas (kg) 9,35 ±2,51 

Peso médio dos machos (kg) 7,32 ±2,05 

Horas-Grau média 215 ±6,54 

Temperatura média (ºC) da água dos tanques de 

manejo reprodutivo 
28,05 ±1,13 

Peso médio das desovas (g) 1.193 ±246,53 

Taxa de fertilização média (%) 64,37 ±12,23 

Taxa de eclosão média (%) 60,91 ±13,56 

Tempo médio para a eclosão (horas) 14 ±0,5 

Número médio de ovócitos/grama 1.027 ±74,89 

Estimativa média de larvas eclodidas/matriz 

(unidades) 
538.549 ±41.000 

 

Os dados de utilização dos indivíduos do plantel durante o período reprodutivo 

avaliado mostram a sub-utilização do mesmo, pois a porcentagem de reprodutores utilizados 

no período ficou em 37,5% do total. A implicação econômica na prática de sub-utilizar o 

plantel resulta em dispêndios desnecessários com alimentação (ração e mão-de-obra), espaço 

utilizado (devido ao elevado número de animais estocados) e disponibilidade de água para a 

manutenção de reprodutores, que em alguns casos nunca serão utilizados. 

A marcação individual dos animais que compõe o plantel, através de transponders 

eletromagnéticos, proporciona ao produtor condições para o controle do número de animais 

estocados/viveiro, facilitando futuros remanejamentos entre os viveiros da propriedade. 

Confere ainda a vantagem do acompanhamento individualizado dos reprodutores desde a sua 
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entrada no plantel, além do monitoramento dos índices de produção (número de desovas, 

produção de ovos/oócitos, qualidade seminal, taxas de fertilização, eclosão e sobrevivência de 

larvas, e qualidade dos alevinos produzidos). 

A identificação do plantel aliada ao armazenamento e tabulação correta dos dados 

referentes aos índices de produtividade, quando relacionadas com as informações sobre o 

manejo empregado na estocagem, manutenção e indução à desova (biomassa/m², alimentação, 

origem, mortalidade, protocolo de indução hormonal, horas grau para desova, temperatura e 

horário das induções hormonais), possibilitam aos piscicultores identificar reprodutores de 

maior eficiência, como também o peso (kg) e idade em que se inicia a senescência reprodutiva 

(declínio reprodutivo devido ao envelhecimento dos animais).  

Estas informações são de extrema importância para a decisão de descartar e repor 

reprodutores no plantel, reduzindo os custos de manutenção e indução hormonal. Afinal, 

reprodutores mais velhos tendem a ser menos eficientes e mais pesados devido ao acumulo de 

gordura visceral (Woynarovich & Horvath, 1983; Zaniboni-Filho e Weingartner, 2007), o que 

implica na utilização de maiores quantidades de hormônio (mg/kg de reprodutor), insumo de 

alto custo (um grama de hipófise de carpa ou salmão pode ultrapassar R$ 1.000 e ovopel 

ultrapassar R$ 700,00/grama).  

Visto que no cotidiano de trabalho executado em unidades produtoras de alevinos é 

comum a utilização de anotações realizadas em papel, cadernetas de campo ou planilhas 

impressas, de forma que os sistemas de identificação eletrônica de animais, como os 

transponders eletromagnéticos, surgem com a proposta de permitir um melhor gerenciamento 

do plantel de reprodutores, uma vez que as informações coletadas podem ser transferidas para 

sistemas de forma digital, resultando em menores taxas de erro de leitura e anotação. 

Neste contexto, se justifica a implantação de métodos e técnicas de administração e 

gerenciamento mais eficazes, auxiliados por sistemas de informação, como um banco de 

dados reprodutivos dos animais, que possam implementar processos de controle e 

monitoramento de produção de alevinos, através de sistemas de apoio a tomadas de decisão e 

assim auxiliar na administração do empreendimento. 

Na piscicultura brasileira, a marcação individual através de transponders 

eletromagnéticos no gerenciamento de plantéis de reprodutores de espécies de peixes 

reofílicos ainda é recente, mas esta tecnologia vem sendo amplamente utilizada e preconizada 

principalmente em programas de reprodução e melhoramento genéticos de espécies de carpas 

e salmões no desenvolvimento de linhagens de tilápias como destacam Gjedrem e Baranski 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


Traceability in management broodstocks of reophilic fish: case study 

Guerreiro, L.R.J.; Streit Jr.; D.P.; Rotta, M.A. 

Custos e @gronegócio on line - v. 11, n. 1 – Jan/Mar – 2015.                                        ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

43 

(2009). Os autores supracitados afirmam ainda que a identificação de reprodutores via 

transponders eletromagnéticos é um dos métodos mais eficazes na identificação individual de 

peixes, apresentando bom custo benefício. 

Como já citado anteriormente, o plantel de tambaqui da piscicultura possui análise de 

diversidade genética realizada por Lopes et al. (2009). No estudo se constatou que o indície 

de diversidade genética do plantel é alto, condição considerada desejável e vantajosa pois  

reduz as chances da endogamina do plantel avaliado, visto que devido a alta prolificidade dos 

peixes reofílicos, como é o caso da espécie C. macropomum, tende a favorecer os fatores de 

manejo reprodutivo que conduzem à redução da variabilidade genética da prole (alevinos) 

(Lopes et al. 2009).  

Embora os estudos sobre a diversidade genética de plantéis de reprodutores de 

espécies reofílicas sejam restritos e pontuais, é evidente a importância dos mesmos, pois a 

dificuldade (leis ambientais, redução de estoques, entre outros) de introdução de novos 

animais selvagens com material genético diferente ao do plantel estabelecido é grande 

(Yokota et al., 2003; Sekino et al., 2004). 

 

3.2. Banco de dados para monitoramento da eficiência reprodutiva 

 

Através do monitoramento dos dados de eficiência reprodutiva dos acasalamentos dos 

reprodutores e matrizes de tambaqui (taxas de fertilização, eclosão e fêmeas que não 

responderam a indução hormonal), obtidos durante a safra avaliada elaborou-se um gráfico 

(Figura 2). Assim, foi possível verificar a redução da eficiência reprodutiva dos 

acasalamentos ao decorrer do período reprodutivo, ou seja, redução das taxas de fertilização e 

eclosão e aumento do número de fêmeas que não responderam a indução hormonal/mês.  
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Figura 2: Eficiência reprodutiva das matrizes e reprodutores de tambaqui induzidos 

durante o período reprodutivo de 2010/2011 em uma unidade produtora de alevinos do 

estado de Rondônia 

  

O padrão de comportamento reprodutivo identificado no tambaqui neste estudo é 

descrito por Vazzoler (1996) para espécies de desova do tipo total e desenvolvimento 

ovocitário sincrônico em mais de dois grupos, como o tambaqui. Nestas espécies evidenciam-

se lotes de oócitos em distintas fases de desenvolvimento nos ovários, onde os oócitos que 

compõem cada lote se desenvolvem sincronicamente e à medida que aqueles do lote mais 

desenvolvido atingem a maturação completa são eliminados. 

Zaniboni Filho e Nuñer (2004) destacam que para espécies de peixes reofílicos, a 

maturação gonadal (maturação dos testículos e ovários) dos indivíduos aumenta de forma 

gradativa no decorrer do período reprodutivo até um momento denominado de dormência. 

Neste estádio, os animais aguardam condições ambientais (gatilho) que desencadeiam a 

maturação final culminando em um “pico”, onde ocorre a gametogênese (produção de 

espermatozóides e oócitos) e posterior liberação dos gametas (espermatozóides e oócitos) da 

maioria dos animais. 

Após este “pico”, ocorre à redução da eficiência reprodutiva da maioria dos animais. 

Vazzoler (1996) descreve este comportamento como tática reprodutiva das espécies 

migradoras, pois há sintonia entre as condições ambientais necessárias para a sobrevivência 

da prole, gametogênese e desova. 
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O conhecimento destas informações de biologia reprodutiva das espécies migradoras, 

aliado a identificação do plantel e monitoramento dos índices de eficiência reprodutiva dos 

animais decorrer do período reprodutivo, fornece ao produtor condições de acompanhar o 

comportamento reprodutivo do plantel. Com isso é possível melhorar o planejamento com 

relação ao número de induções hormonais que podem ser realizadas e quando devem ser 

interrompidas, levando em consideração um possível “pico de produção”, quando a maioria 

das matrizes do plantel encontra-se no período de dormência e estão aptas a serem induzidas à 

reprodução. 

 

3.3. Investimentos 

 

Através da analise da estrutura de investimento necessária para a manutenção e 

indução a reprodução do plantel foi possível verificar um valor total investido de R$ 

101.120,00 sendo que deste valor 63% representam investimentos em instalações (Tabela 2), 

11% do valor total investidos em equipamentos (Tabela 2) e 26% em reprodutores (Tabela3). 

Para a avaliação da estrutura de investimentos, foi atribuído um valor médio aos 

reprodutores de tambaqui do empreendimento, baseado no valor do quilo da espécie praticado 

na região. Esta mesma metodologia foi utilizada por Barros (2005) para reprodutores de sete 

espécies reofílicas diferentes, porém considera-se que esta avaliação subestima o verdadeiro 

valor dos reprodutores, o qual deve representar o potencial produtivo e o retorno econômico 

que podem gerar ao longo de toda vida útil deste ativo.  
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Tabela 2: Investimento, depreciação (R$) e vida útil de equipamentos e instalações 

necessárias para manutenção e indução à reprodução do plantel de reprodutores no 

período reprodutivo de 2010/2011 em uma unidade produtora de alevinos do estado de 

Rondônia 

Especificação Descrição UN Quantidade 

Valor 

unitário 

Valor 

Total 

Vida 

Útil 
Depreciação 

R$ R$ Anos R$ 

Viveiros dos 

reprodutores com 

canal de 

abastecimento 

Escavado sem 

monge 
Un 15 

 

3.513,30 

 

52.699,50 15 3.044,60 

Laboratório com 

tanques de manejo 

reprodutivo 

Alvenaria sem 

forro com 

telhado de 

amianto 

m² 90 200 18.000,00 25 720,00 

Leitor de 

transponder 
Digital Un 1 830,00 830,00 5 166,00 

Transponders 

eletromagnéticos 

Revestimento 

de vidro 
Un 280 8,50 2.380,00 8 297,50 

Caixas de transporte 1000 L Un 1 6.991,00 6.991,00 20 699,10 

Balança Digital Un 2 120,00 240,00 5 48,00 

Rede 20 mm 
Nylon 

multifilamento 
Un. 2 550,00 1.100,00 4 275,00 

Puçá Aço Un. 3 90,00 270,00 2 135,00 

Total    74.520,00  5.385,00 

Taxa de cambio: US$ 1,00 =  R$ 1,576 
 

Somente através do acompanhamento individualizado de cada reprodutor, desde a sua 

entrada no plantel e com o do monitoramento dos índices de produção (número de desovas 

produção de oócitos, qualidade seminal, taxas de fertilização, eclosão e sobrevivência de 

larvas, e qualidade dos alevinos produzidos) será possível saber o valor real de cada um dos 

reprodutores para o produtor, pois cada animal deve ser avaliado a partir do que este pode 

gerar de retorno econômico com as vendas de alevinos. 

 

Tabela 3: Valor médio dos reprodutores e depreciação (R$) do plantel no periodo 

reprodutivo de 2010/2011 em uma unidade produtora de alevinos do estado de Rondônia 

Especificação Descrição UN Quantidade 

Valor 

unitário 

Valor 

Total 

Vida 

útil 
Depreciação 

R$/kg R$ Anos R$ 

Plantel de reprodutores de 

tambaqui 

 

Peso médio de 

9,5 kg 
Un. 280 10,00 26.000,00 5 5.320,00 

Taxa de cambio: US$ 1,00 = R$ 1,576 
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3.4. Análise de custo 

 

Os itens que apresentaram a maior representatividade no custo operacional efetivo de 

manutenção do plantel (Tabela 4) foram à mão-de-obra para o arraçoamento e ração, com 

43% e 40% respectivamente. Diante destes resultados, fica evidente a importância da 

otimização da mão-de-obra e do acompanhamento criterioso do manejo alimentar e 

arraçoamento dos reprodutores, visto a importância da nutrição dos mesmos na obtenção de 

oócitos e sêmen de qualidade, e assim alcançar altas taxas de sobrevivência de larvas e 

alevinos (Oliveira et al 2004).  No que diz respeito o custo operacional total de indução à 

reprodução do plantel (Tabela 4) os itens de maior representatividade foram à mão-de-obra 

para a seleção e indução a reprodução e hormônios, com 58% e 26% respectivamente.  

 

Tabela 4: Custo operacional efetivo de manutenção do plantel, custo operacional efetivo 

de indução a reprodução dos reprodutores e custo operacional total de manutenção e 

indução a reprodução do plantel avaliado no período reprodutivo 2010/2011 em uma 

unidade produtora de alevinos do estado de Rondônia. 

Itens 
R$ % 

Custo operacional 

Mão de obra para o arraçoamento/ano 4.140,00 43 

Ração 3.837,49 40 

Manutenção instalações 1.273,38 13 

Manutenção equipamentos 403,05 4 

Custo operacional efetivo de manutenção do plantel 

 
9.653,92 100% 

Mão de obra para a seleção e indução a reprodução 6.840,00 58 

Hipófise 2.654,07 22 

Ovopel
® 

533,35 4 

Materias para laboratório 1.845,50 16 

Custo operacional efetivo de indução a reprodução do plantel 11.872,92 100% 

Custo operacional efetivo de manutenção do plantel 

 
9.653,92 30 

Custo operacional efetivo de indução a reprodução do plantel 11.872,92 37 

Depreciação do plantel 5.320,00 16 

Depreciação de instalações e equipamento 5.383,20 17 

Custo operacional total de manutenção e indução a reprodução do plantel 32.232,04 100% 

Taxa de cambio: US$ 1,00 = R$ 1,5765 

  

Estes resultados mostram a importância de uma equipe de trabalho bem treinada e com 

experiência na indução a reprodução e, principalmente, na seleção de reprodutores, já que a 

capacidade de seleção de reprodutores maduros de acordo com Zaniboni Filho e Weingartner 

(2007) é considerada vital para o processo de indução à reprodução, sendo considerada a 

etapa mais importante para o sucesso na desova. 
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A estrutura do custo total de manutenção e indução a reprodução do plantel (Tabela 5) 

mostra que os custos variáveis e fixos apresentam representatividade semelhante no custo 

total do plantel, 49,51% e 50,49% respectivamente. Deve-se destacar o custo operacional 

efetivo de manutenção e indução à reprodução do plantel, por representar 46% do custo total 

de manutenção e indução. Este resultado mostra a importância do planejamento e 

quantificação dos reprodutores no processo de montagem de planteis de reprodutores de 

peixes reofílicos brasileiros, já que o custo operacional efetivo de manutenção e indução à 

reprodução do plantel é um custo variável, portanto proporcional a número de reprodutores.  

 

Tabela 5: Custo total de manutenção e indução a reprodução do plantel e custos médios 

de manutenção e indução do plantel no período reprodutivo de 2010/2011 em uma 

unidade produtora de alevinos do estado de Rondônia 

Itens Período reprodutivo 2010/2011 

Custo total R$ % 

Custo operacional efetivo de manutenção e indução a 

reprodução do plantel 
21.526,84  

Remuneração do capital circulante (8,75 % a.a) 1.410,15  

Custo Variável 22.936,99 49,51% 

Depreciação 10.705,20  

Remuneração dos viveiros/ano 6.084,00  

Remuneração do capital fixo (12% a.a) 6.604,92  

Custo Fixo 23.934,12 50,49% 

Custo
1
 total de manutenção e indução a reprodução do 

plantel 
46.331,11 100% 

Custos Médios  

COEm de manutenção do plantel* 34,48  

COEm de indução a reprodução** 106,01  

COTm de manutenção e indução do plantel* 115,11  

CVm de manutenção e indução do plantel* 81,92  

CFm de manutenção e indução do plantel* 83,55  

CTPm de manutenção e indução do plantel* 

 

 

165,47  

Taxa de cambio: US$ 1,00 = R$ 1,5765, *Por reprodutor do plantel e **Por casal induzido 

 

Durante o período reprodutivo avaliado, 25% do total de fêmeas induzidas (14 

animais) não responderam a indução hormonal. Apesar deste fato, não foi registrado 

mortalidade de nenhum reprodutor pós-desova, evento comum quando há indução hormonal 

de reprodutores que não respondem ao tratamento com a liberação dos gametas (Reynalte et 

al. 2002). 

No entanto, deve-se destacar que no empreendimento avaliado, as matrizes de 

tambaqui que compõe o plantel possuem grande porte (9,35 kg em média), necessitando 

http://www.custoseagronegocioonline.com.br/


Traceability in management broodstocks of reophilic fish: case study 

Guerreiro, L.R.J.; Streit Jr.; D.P.; Rotta, M.A. 

Custos e @gronegócio on line - v. 11, n. 1 – Jan/Mar – 2015.                                        ISSN 1808-2882 

www.custoseagronegocioonline.com.br 

 

49 

quantidades elevadas de hormônio para a indução destes animais. Portanto, devido aos altos 

custos de compra de hormônio e pelo fato do valor do grama flutuar de acordo com a cotação 

dólar (insumo importado), os custos com matrizes que não respondem à indução hormonal 

com a desova (tabela 06) devem ser monitorados e controlados para verificar eficiência deste 

processo, identificando as matrizes de menor eficiência a fim de evitar perdas de insumos, 

espaço, tempo e mão-de-obra, pois informação deve ser utilizada para a tomada de decisão 

para o descarte de matrizes de peixes reofílicos brasileiros 

Assim, durante o período reprodutivo avaliado, os custos com indução a reprodução de 

fêmeas que não responderam ao tratamento hormonal de indução a desova representaram 15% 

do custo operacional efetivo de indução a reprodução do plantel. 

 

Tabela 6: custo total e médio (R$) com a indução a reprodução de fêmeas que não 

responderam ao tratamento hormonal com a desova no período reprodutivo de 

2010/2011 em uma unidade produtora de alevinos do estado de Rondônia 

Itens Período reprodutivo 2010/2011 

Custo total R$ % 

Mão de obra para a seleção e indução a reprodução 912,00 50,07  

Hipófise 663,52 36,43  

Materias para laboratório 246,07 13,51  

Custo total 1.821,58 100% 

Custo médio 130,11  

Taxa de cambio: US$ 1,00 = R$ 1,5765 

 

4. Conclusão 

 

Diante dos resultados obtidos pode-se concluir que a marcação individual dos 

reprodutores através de transponders eletromagnéticos é uma eficiente ferramenta gerencial, 

pois permite o monitoramento da eficiência reprodutiva plantel ao decorrer do ciclo 

reprodutivo, possibilita ainda acompanhamento detalhado do desempenho de cada reprodutor 

ao longo de sua vida útil e facilita o manejo interno dos animais no empreendimento. 

 A análise em conjunto destas informações pode auxiliar nas tomada de decisão de 

correção de manejos de indução a reprodução, alimentar e de biomassa de estocagem dos 

reprodutores, determinação do tamanho de plantel e descarte de reprodutores. Estes fatores 

estão diretamente ligados aos itens de custos de maior representatividade na manutenção e 

indução a reprodução dos reprodutores, de acordo com os resultados obtidos no presente 

estudo, desta forma a rastreabilidade de plantéis de reprodutores de peixes reofílicos pode 

auxiliar no gerenciamento de custos do empreendimento. 
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Vale ressaltar ainda que no presente estudo de caso a espécie reofílica utilizada como 

modelo experimental, o tambaqui (C. Macropomum), é uma espécie nativa da bacia 

amazônica, que atualmente encontra se ameaçada por ações antrópicas como construção de 

hidroelétricas, sobrepesca e produção de peixes híbridos, desta forma a utilização racional, 

controle e monitoramento através da marcação individual dos reprodutores pode ainda 

contribuir não apenas com a preservação desta espécie, mas também com demais espécies 

reofílicas brasileiras utilizadas na piscicultura nacional. 

Devido à grande carência de estudos relacionados ao gerenciamento de plantéis de 

reprodutores peixes reofílicos brasileiros sugere-se estudos que realizem o monitoramento 

contínuo da eficiência reprodutiva e dos custos de plantéis de reprodutores através marcação 

individual e que avaliem além do desempenho reprodutivo dos animais, o desempenho 

zootécnico (sobrevivência e ganho de peso) dos alevinos obtidos a partir destes reprodutores. 
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