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Abstract 
 
The aim of this study was to conduct a management analysis in a fingerlings unit production of 
rheophilic species in the state of Rondônia (Northern Brazil) in order to structure a system for 
performance evaluation, integrating production costs assessment and best management practices. 
Were collected primary data from farming enterprise and was analyzed costs behavior 
throughout 2010/2011 production cycle. Rearing conditions and property management were 
monitored in order to diagnose potential bottlenecks and to propose some solutions based on 
technical and scientific knowledge of good management practices in fish farming. A managerial 
analysis showed that due to the high amount of money spent on the production cycle defrayment, 
the nursery sector is the most costly one, and despite having a broodstock which provides 
satisfactory reproductive results, mistakes in the management of the nursery sector generate low 
survival rates, increasing the production costs. The enterprise needs to adjust the broodstock and 
fingerlings feeding rates besides introducing post larvae counting routines as well as control and 
monitoring ponds water quality and bottom soil. 
 
Keywords: Fingerlings production. Management analysis. Decision making and planning. 
 

 

 

 

 



Fingerlings unit production management of rheophilic fish: production costs and best  
management practices 

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

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 3 – Jul./Sep. - 2014.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

55

1. Introdução 
 

O gerenciamento e controle dos processos de um empreendimento beneficiam tanto 

decisões estratégias (perspectivas e objetivos para o futuro do empreendimento) quanto 

operacionais (desde linhas de produtos, segmentos de mercado, relações com clientes até nas 

melhorias dos processos de produção em geral). Desta forma, o gerenciamento de um 

empreendimento constitui-se num sistema de informações gerenciais acerca de operações 

passadas, correntes e futuras que auxilia na avaliação de desempenho de processos e tomadas de 

decisão (Muller, 2003). 

A produção de alimentos está se tornando uma tarefa cada vez mais difícil, não só 

nos aspectos relativos às exigências na produção propriamente dita, mas, principalmente, 

pelas necessidades de gerenciamento da propriedade rural e de suas atividades. Com isso, 

os pequenos empresários rurais são forçados a ampliarem sua capacitação e habilidades 

gerenciais na tentativa de aumentarem a competitividade dos negócios (Oliveira, 2006). 

Um dos principais problemas enfrentados pela piscicultura continental brasileira 

nos últimos anos é a sua lenta, porém 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 econômica e gerenciamento ainda são 

incipientes e restritos, principalmente na área da reprodução de espécies reofílicas e 

produção de alevinos, uma das atividades primárias mais complexas dentro da cadeia 

produtiva do pescado. 

No Brasil, as espécies de peixes reofílicas (peixes que necessitam realizar 

migração para se reproduzirem) vêm sendo cada vez mais utilizadas na piscicultura, 

tornando-se imprescindível a disponibilidade de alevinos que atendam às demandas do 

setor. Muito embora a produção de alevinos de várias espécies reofílicas seja 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 as demandas crescentes do mercado. Soma-se ainda o relativo amadorismo das 

ações que compõem os diferentes processos que envolvem a etapa de produção de 

alevinos. 

Assim, para que a cadeia produtiva das espécies nativas brasileiras se estabeleça, 

serão necessários estudos de viabilidade econômica e gestão das unidades responsáveis 

por garantir a produção dos alevinos dessas espécies, gerando informações para um 
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adequado planejamento da atividade. A valorização das espécies reofílicas pode ser também um 

avanço na preservação de espécies de peixes nativos que estão ameaçados de extinção pela pesca 

predatória e pela destruição do seu habitat, gerando uma responsabilidade ainda maior aos 

produtores devido à necessidade de controle e garantia da origem e da variabilidade dos alevinos 

(sementes). 

Apesar da grande importância das unidades produtoras de alevinos e dos plantéis de 

reprodutores para a cadeia produtiva da piscicultura em geral, e em especial das espécies nativas, 

os estudos disponíveis sobre a viabilidade econômica destes empreendimentos são restritos e 

pontuais. Além disso, os dados existentes não podem ter seu uso generalizado, uma vez que, o 

custo de produção reflete a utilização da tecnologia de produção em determinadas condições 

ambientais e econômicas (Scorvo Filho et al., 2004). 

Entretanto, há vários trabalhos que demonstram a importância de estudos de viabilidade 

econômica e planejamento de empreendimentos aquícolas, principalmente no setor produtivo da 

tilápia, o qual é o mais desenvolvido no Brasil. 

Entre os estudos já realizados sobre os custos e a viabilidade econômica na área de 

reprodução e produção de alevinos de espécies reofílicas destacam-se: Chabalin et al. (1989) 

com a estimativa de custo de produção de larvas e alevinos; Chabalin et al. (1993) que 

estimaram os custos de formação de reprodutores de tambaqui (Colossoma macropomum); 

Antoniutti et al, (1995) determinaram o custo operacional da produção de alevinos de curimbatá 

(Prochilodus scrofa); Guerrero-Alvarado (2003) avaliaram os aspectos econômicos do 

treinamento alimentar do pintado (Pseudoplatystoma corruscans); Barros (2005), que avaliou a 

tecnologia, rentabilidade e custo de produção de larvas e alevinos no estado do Mato Grosso do 

Sul e Jomori et al. (2005) determinaram os custo de produção da larvicultura do pacu (Piaractus. 

mesopotamicus) em diferentes sistemas de produção. 

Cabe ressaltar que o trabalho realizado por Barros (2005) foi o ultimo realizado na área 

de viabilidade econômica de laboratórios de reprodução de espécies reofílicas, sendo o único que 

realmente avaliou de forma mais abrangente um empreendimento deste tipo, indicando assim 

além de uma lacuna a importância de realização de novos estudos. 

No contexto atual da piscicultura brasileira, observa-se que não são raros os insucessos 

das unidades de produção de alevinos de espécies reofílicas. As prováveis causas que levam 

estes empreendimentos ao fracasso vão desde a falta de planejamento e gestão até a deficiência 

na assessoria técnica. 

Então, considerando o cenário do setor de produção alevinos de espécies reofilicas e 

assumindo a teoria da racionalidade limitada, onde não é possível um administrador ter acesso a 
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todas as possibilidades de ação, tendo em vista a impossibilidade material de obter todas 

as informações, devido a problemas de tempo e custo, o gestor contenta-se em adquirir 

um número limitado de informações, “em um nível satisfatório”, que possibilite a 

identificação dos problemas e algumas soluções alternativas (Simon, 1965), o objetivo 

deste estudo foi o de realizar a análise gerencial em uma unidade de produção de alevinos 

de espécies reofílicas do estado de Rondônia e, assim, estruturar um sistema de avaliação 

de desempenho, integrando custos de produção e boas práticas de manejo. 

 

2. Material e Métodos 

 

O Material e Métodos do presente trabalho estão apresentados abaixo. 

 

2.1. Fonte e coleta de dados 

 

Foram coletados dados primários em uma unidade produtora de alevinos de peixes 

reofílicos localizada no município de Pimenta Bueno – RO, durante um ciclo de produção de 12 

meses, já que as espécies reofílicas brasileiras apresentam ciclo reprodutivo anual. Assim, os 

dados obtidos este trabalho referem-se à produção de alevinos na safra de 2010/2011, sendo 

considerado o ano agrícola. O empreendimento avaliado possui 54 ha de área total e 6,5 ha de 

lâmina d’água disponíveis para a alevinagem. 

O estudo buscou analisar o comportamento dos custos durante um ciclo de produção do 

empreendimento, além mostrar como estas informações podem auxiliar na gestão de um 

empreendimento produtor de alevinos de espécies reofílicas. Foram monitoras as condições de 

cultivo e manejo da propriedade a fim de diagnosticar possíveis problemas (gargalos), propondo 

soluções fundamentadas em conhecimentos técnicos e científicos e nas boas práticas de manejo 

indicadas para unidades de produção de alevinos. 

Para o melhor entendimento de como as atividades e processos no empreendimento 

consomem recursos (insumos, equipamentos, combustível, mão de obra, etc.), utilizam a 

estrutura disponível (manutenção de matrizes e reprodutores, laboratório, tanques de matrizes e 

reprodutores e alevinagem) para a produção dos alevinos e como estes são alocados nos 

diferentes setores do empreendimento (dentre este setores estão: Administrativo, plantel de 

reprodutores, laboratório e vendas e alevinagem), realizou-se o mapeamento do fluxo de 

produção como sugere Bornia (2009).  
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Este mapeamento também auxiliou na escolha dos direcionadores de custos de atividades 

e critérios técnicos de rateio para os custos indiretos. Foi implantado no empreendimento 

planilhas de controle/viveiro de alevinagem, pois se considera o setor de alevinagem a principal 

atividade do empreendimento no que diz respeito ao consumo de recursos e mão de obra, onde 

foram coletas as seguintes informações relacionadas ao manejo aplicado em cada viveiro: Data 

de entrada (peixamento) e saída (“repique” ou venda) de alevinos; Quantidade (kg) e tipo de 

ração utilizada (% de proteína bruta - PB)/viveiro, Quantidade (kg) de adubo utilizado/viveiro. 

Foram consideradas as informações sobre o volume de produção do empreendimento, a 

quantidade em número de alevinos produzidos no ciclo e o seu “mix de produtos”, ou seja, a 

linha de produtos a serem produzidos, além da taxa de sobrevivência final (%) dos alevinos de 

tambaqui obtida por meio da relação do número total estimado de larvas eclodidas e número total 

de alevinos da espécie produzidos no final do processo, baseado no número de 

oócitos/grama/fêmea, estimado a partir de coleta de três amostras de oócitos/fêmea e na 

estimativa do número larvas baseado no número de ovócitos/grama, taxa de fertilização e taxa de 

eclosão. 

 

2.2. Estrutura de custo de produção 

 

Os insumos e os preços de venda dos produtos comercializados no empreendimento 

avaliado foram deflacionados para julho de 2011, (quando a taxa de cambio do Dólar americano 

para o Real foi igual a 1,5765), utilizando o Índice Geral de Preços-Disponibilidade Interna 

(IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas, como recomendam Barros (2010) e Schuntzemberger 

(2010) para preços agropecuários. 

A estrutura de custo de produção utilizada foi a de Custo Operacional Total (COT) e 

Custo Total de Produção (CTP), como descrito por Martins e Borba (2004). Para a determinação 

do custo de produção, total e/ou operacional, adotaram-se os seguintes procedimentos: 

Depreciação dos itens de investimentos (reprodutor, instalações e viveiros, equipamentos e 

materiais), calculada pelo método linear; Para as instalações e viveiros, foram consideradas 

necessidades de manutenção anual, com valor estimado de 2% a.a. do valor das instalações 

(Martin et al. 1995); Para os equipamentos, consideraram-se despesas efetuadas com reparos, 

sendo estimada em 5% a.a. do valor de aquisição do bem; Foi utilizada mão de obra contrata 

para realizar tarefas braçais no processo produtivo. O valor deste trabalho foi considerado o 

salário mais 43% de encargos sociais; Para mão de obra técnica-administrativa contratada foi 

considerado um salário fixo de 2,0 salários mínimos; Para as taxas e impostos foram inclusos os 
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custos relativos à obtenção de Registro do Aqüicultor, Autorização Ambiental para Aqüicultura e 

Imposto Territorial Rural (ITR); 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, que avalia o potencial de produção/hectare da 

propriedade. Para tanto, se calcula este valor com base na taxa de 1% da renda bruta 

média/hectare. O presente estudo utilizou valores da safra avaliada, a qual gerou um valor de R$ 

671,90 mensal/hectare; A remuneração do capital fixo, exceto para os viveiros, foi calculada 

com base em uma taxa de juros de 12% a.a, calculada sobre o valor do capital fixo médio, como 

sugere Scorvo Filho et al. (2004); A remuneração do empresário foi determinada de acordo com 

o salário base do engenheiro agrônomo, ou seja, R$ 3.732,00/mês (6,5 salários mínimos para 4 

horas de trabalho diário); O juro sobre o capital circulante foi calculado considerando-se o valor 

médio do montante de desembolso realizado por ciclo de produção. A taxa de juros utilizada foi 

a de financiamento de crédito rural para custeio, de 8,75% a.a. como sugere Barros (2005). 

Utilizou-se a estrutura de Custo Operacional proposta por Matsunaga et al. 

(1976), para a coleta de dados primários. Nesta estrutura são considerados: 

- O custo operacional efetivo – inclui todos os dispêndios efetivos em dinheiro, 

para a operacionalização do empreendimento, como mão de obra, insumos, manutenção 

dos equipamentos, transporte, impostos, etc; 

- O custo operacional total - engloba depreciação de bens de capital, mão de obra 

técnica-administrativa, mais o COE; 

Custo total de produção, dividido em:  

- Custo variável: insumos (ração, adubos, medicamentos, hipófise, oxigênio, 

combustível, sacos plásticos, materiais para laboratório, etc.), mão de obra, manutenção e 

reparos de equipamentos, taxas e impostos, despesas administrativas (telefone, material 

de escritório, contabilidade e energia elétrica), e juros sobre o capital médio circulante; 

Custos fixos: depreciação (matrizes e reprodutores, instalações, equipamentos e 

materiais), remuneração da terra, do capital fixo e do empresário; 

Os custos diretos das atividades foram alocados diretamente aos produtos, sendo 

considerados os seguintes itens com base na quantidade utilizada na atividade produtiva para 

cada produto (alevino): 

- Ração para alevinagem (56% PB - R$ 2,48/kg, 45% PB - R$ 2,16/kg, 40% PB - R$ 

1,92), adubo (esterco de aves, R$ 0,16/kg) e aquisição de alevinos (somente para o pirarucu – 

Arapaima gigas, R$ 0,70/unidade e para o jundiara - ♂Leiarius marmoratus X ♀ 

Pseudoplatystoma fasciatum, R$ 0,42/unidade). 



Fingerlings unit production management of rheophilic fish: production costs and best  
management practices 

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

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 3 – Jul./Sep. - 2014.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

60

 

2.3. Alocação de custos 

 

Para determinação dos custos indiretos das atividades aos produtos foram utilizados 

direcionadores de custos de atividades e critérios técnicos de rateio. 

Os direcionadores de custos das atividades aos produtos foram obtidos após o 

mapeamento do fluxo de produção do empreendimento. A discussão relacionada ao 

procedimento de escolha destes direcionadores e sua aplicação será realizada no tópico do fluxo 

de produção. 

Os direcionadores de custos de atividades formam os seguintes: 

- Índice de ocupação dos viveiros de alevinagem (número de viveiros ocupados x tempo 

de ocupação em dias) pelos diferentes tipos de alevinos, foi utilizado como base de distribuição 

para os seguintes itens de custos indiretos: Mão de obra (12 funcionários), mão de obra técnica-

administrativa (um funcionário), horas extras e participação nos lucros, remuneração do 

empresário, combustível, veículo de apoio (Gasolina R$ 2,15/L), despesas administrativas, 

propagandas (rádio), manutenção; depreciação, remuneração dos viveiros e remuneração do 

capital fixo e capital circulante; 

Não se utilizou o critério área dos viveiros por estes serem muito semelhantes (entre 

1.000 e 1.200 m²) e por termos assumido que a diferença no custo de mão de obra referente ao 

manejo para esta pequena variação de tamanho é insignificante. 

- Número de sacos plásticos de transporte utilizados para cada produto, foi utilizado 

como base de distribuição para os seguintes itens de custos indiretos, todos relacionados ao 

transporte de alevinos: combustíveis dos veículos (Diesel R$ 2,95/L) utilizados na entrega da 

produção, sacos plásticos de transporte e oxigênio comprimido; 

Critério técnico de rateio: 

- Porcentagem dos diferentes tipos de alevinos produzidos na safra (diferentes espécimes 

- incluindo-se híbridos e diferentes tamanhos de venda), foi utilizada como base de rateio para os 

seguintes de custos indiretos: Ração das matrizes e reprodutores (32% PB - R$ 2,50/Kg e 36% 

PB - R$ 2,67/KG) e hipófise (R$ 940,00/g); para o rateio destes itens foi considerado apenas a 

porcentagem dos diferentes tipos alevinos produzidos a partir de matrizes e reprodutores do 

empreendimento, ou seja, (tambaqui – Colossoma macropomum, curimba – Prochilodus lineatus 

e piavuçu – Leporinus macrocephalus); medicamentos e profilaxia, materiais de laboratório, mão 

de obra direta do laboratório (um funcionário) e seguros (funcionários e veículos). 
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Com os dados coletados nas estruturas de custos propostas, determinaram-se os seguintes 

custos médios, expressos em R$/milheiro de alevino para cada produto: Custo operacional médio 

efetivo (COEm), custo operacional médio total (COTm), custo total médio de produção (CTPm), 

custo Fixo Médio (CFm) e custo variável médio (CVm). 

 

3. Resultados e Discussão 

 

Os resultados e discussão do presente trabalho serão apresentados nos seguintes 

subtópicos. 

 

 3.1. Mix de produtos e volume de produção 

 

O empreendimento na safra avaliada produziu um total de 2.648.430 alevinos, 

apresentando um “mix” formado por um total 10 produtos (alevinos) (Tabela a 1). 

 
Tabela 1: Número de alevinos produzidos por tipo de produto e seus respectivos pesos 
médios (g), preço de venda tabelado/produto (PT), preço de venda médio 
observado/produto (PMO) e a receita bruta (RB) total e por produto da unidade produtora 
de alevinos avaliada, na safra 2010/2011. 

Produtos 
(g) PT 

(R$/unid.) 
PMO 

(R$/unid.) 
Produção 

(unid.) 

RB (R$) 

 
 
Tambaqui 

 
 
 
 
 

3 0,08 0,06 142.500 8.798,72 
5 0,10 0,10 1.310.250 128.513,39 

10 0,12 0,11 487.970 56.234,59 
15 0,15 0,15 373.048 57.094,65 
20 0,20 0,20 22.345 4.848,53 
30 0,30 0,26 58.800 15.524,85 

Piavuçu 5 0,20 0,15 182.168 28.520,13 

Curimba 5 0,15 0,11 33.335 3.583,67 

Jundiara 5 3,00 2,29 42.394 97.723,33 

Pirarucu - 1,00/cm 10,99 5.620 62.436,27 

Total  2.658.430 463.278,13 

 
O empreendimento avaliado é especializado na produção de alevinos tambaqui, 

que representam 90% da produção total e 58% da renda bruta do empreendimento, fato 

que pode ser considerado uma vantagem, pois o produtor prioriza a produção de alevinos 

de uma espécie, considerando o seu grau de domínio da tecnologia de produção visto que 

produz alevinos desta espécie a mais de 15 anos. Todavia, esta estratégia foi diferente no 

passado, quando o empreendimento chegou a produzir alevinos de 10 espécies em uma 

mesma safra, entre espécies nativas e exóticas. Dentre os motivos citados pelo o produtor 
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para o abandono desta prática, estão a baixa procura por alevinos de algumas espécies 

produzidas e a dificuldade no manejo para produzir alevinos de espécies diferentes em uma 

uma mesma safra. 

No setor de produção nacional de alevinos é comum um mesmo empreendimento 

produzir alevinos de várias espécies. Este cenário é evidenciado nos dados apresentados por 

Suplicy (2007) apud Scorvo-Filho et at. (2010) no ano de 2005 em 175 laboratórios de 

reprodução de peixes consultados, nos quais a produção conjunta foi 617,5 milhões de alevinos. 

Deste total, os alevinos de tilápia representaram 304,5 milhões (49,3%), de tambaqui foram de 

52 milhões (8,4%). Os 42,3% restantes (261 milhões) representaram alevinos de 35 diferentes 

espécies de peixes. 

De acordo com o relatório de Streit Jr. (2005), o estado de Rondônia produzia alevinos de 

12 espécies de peixes diferentes. Por outro lado, alevinos de tambaqui representavam 73% do 

total, contrastando com o cenário nacional apresentado por Suplicy (2007) e evidenciando a 

importância do tambaqui para o estado de Rondônia. 

Um dos fatores que explicam o grande número de espécies produzidas no Brasil é sua a 

rica ictiofauna de água doce, com cerca de 2.600 espécies descritas (Buckup et al. 2007) e que 

corresponde a aproximadamente 8% do total de espécies catalogadas no mundo (Fishbase, 

2011). Esta condição é destacada por Godinho (2007), pois mostra o potencial brasileiro para 

piscicultura, reforçado pelo fato que apenas 1,5 % do total destas espécies ser utilizada na 

atividade. 

Apesar disto, Godinho (2007) adverte que as espécies brasileiras apresentam amplas 

particularidades de biologia reprodutiva, trófica e etológica, fatores que dificultam a exploração 

comercial conjunta da reprodução destas espécies. O autor também cita como fator limitante a 

deficiência ou ausência de dados científicos acerca de sua biologia, especialmente a reprodutiva 

e a trófica. 

Esta condição pode ser demonstrada pelo estudo realizado por Andrade e Shigueki (2003) 

sobre o manejo reprodutivo das principais espécies produzidas no Brasil, onde das 15 principais 

espécies elencadas, 10 são nativas e todas apresentam algum entrave produtivo ligado à biologia 

destas espécies.  

Assim, o produtor de alevinos que prioriza a produção de um número pequeno de 

espécies, visando o domínio da tecnologia de produção destas, pode adquirir vantagens em 

relação àquele produtor que produz um grande número de espécies em seu empreendimento. 

Nota-se que no empreendimento estudado há diferença entre o preço tabelado pelo 

produtor no início da safra e o preço de venda médio observado para seis dos dez produtos 
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comercializados (Tabela 1). Dois fatores explicam esta diferença: o primeiro diz respeito ao 

procedimento de quantificação e embalagem dos alevinos no momento da venda, visto que o 

mesmo é realizado por meio da estimativa do número de alevinos contidos em um recipiente de 

volume conhecido, como uma pequena peneira de plástico, por exemplo. Assim, por ser tratar de 

uma estimativa, o número de alevinos considerado como o padrão pode variar, gerando a 

diferença observada nos preços de venda tabelado e médio observados. Vale acrescentar que este 

procedimento é comum a muitos empreendimentos produtores de alevinos, sendo relatado por 

Barros (2005). O segundo fator que explica esta diferença nos preços pode ser observado no 

setor de vendas do empreendimento, o qual realizava constantes negociações com os clientes de 

maior porte, propondo preços abaixo do inicialmente estipulado (tabelado) nos casos de compra 

de grandes quantidades alevinos e ou na compra de mais de um tipo de produto do mix oferecido. 

Outro aspecto importante sobre a produção do empreendimento diz respeito ao seu mix de 

produtos, o qual é formado por alevinos de cinco espécies diferentes. O mix de produtos é uma 

estratégia de produção muito utilizada pelo setor varejista, principalmente em supermercados, e 

consiste na diversificação de produtos oferecidos, pois além de atrair clientes com perfis 

diferentes, visa também oferecer produtos que promovam a compra de outros produtos, mesmo 

que estes produtos de maior atração possuam desempenho econômico inferior (Lepsch & 

Toledo, 1998). 

No caso do empreendimento avaliado, foi observada com frequência a visita de clientes 

interessados na compra de espécies como o curimba e piavuçu e que, além destas espécies, 

também adquiriam alevinos de tambaqui, principal produto do empreendimento. Neste mesmo 

contexto, foi verificado que muitos clientes que procuravam o setor de vendas do 

empreendimento para a aquisição alevinos de tambaqui também compravam alevinos de pirarucu 

e jundiara, produtos com maior valor agregado, o que mostra importância da adequada 

diversificação da linha de produtos e da escolha dos mesmos na composição do mix. 

Vale acrescentar que a determinação do mix de produtos de um empreendimento, ou seja, 

a escolha da linha de produtos que irão ser oferecidos deve levar em consideração fatores 

internos e externos ao empreendimento (Nélo, 2008). Os fatores externos referem-se 

principalmente a presença de empresas competidoras, localização do empreendimento, taxas de 

juros sobre determinados produtos, perfil de clientes e fornecedores. Entre os fatores internos 

estão ao domínio das técnicas de produção de diferentes produtos, recursos humanos e a 

produção concomitante de mais tipo de produto (alevino) (Nélo, 2008). 

Um fator externo que deve ser citado e pode ser considerado uma desvantagem 

para o empreendimento é a dependência deste em relação aos fornecedores de alevinos de 
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pirarucu e jundiara, já que, no caso do pirarucu, não há pacote tecnológico desenvolvido para sua 

reprodução em cativeiro. Assim, o produtor obtém alevinos da espécie a partir de reprodução 

natural de casais em propriedades da região. Para os alevinos de jundiara o empreendimento 

possui apenas um fornecedor localizado no estado do Mato Grosso.  

Entre os fatores internos que são considerados como vantagem e merecem destaque são o 

domínio das técnicas de propagação artificial do tambaqui, piavuçu e curimba. Porém, no caso 

dos alevinos de jundiara, o produtor não domina a tecnologia de produção deste híbrido e para os 

alevinos de pirarucu a safra avaliada foi a primeira na qual o empreendimento comercializou 

alevinos deste peixe, ou seja, o produtor não possui experiência na recria e venda deste produto. 

Outro fator externo que merece ser destacado em relação ao mix de produtos do 

empreendimento é o fato de que se assemelha ao mix de produtos de outros laboratórios 

reprodução de espécies reofilicas do estado de Rondônia, ou seja, o empreendimento possui 

empresas competidoras que possuem os mesmos produtos dentro do estado, como pode ser 

verificado no relatório de avaliação das condições dos laboratórios de reprodução realizado por 

Streit Jr. (2005). 

Durante a safra avaliada, o número total estimado de larvas eclodidas de tambaqui foi 

23.295.590, já o número total de alevinos produzidos desta espécie pelo o empreendimento foi 

2.394.913, o que corresponde aproximadamente a uma taxa de sobrevivência final de 10%. Esta 

taxa de sobrevivência final pode ser considerada baixa, já que segundo Ceccarelli et al. (2000) as 

taxas de sobrevivência consideradas “normais” para a larvicultura o tambaqui variam entre 60 e 

70% e para alevinagem entre 80 e 90%, perfazendo uma mortalidade final entre 48% e 63%. 

 

3.2. Mapeamento do fluxo de produção e modelo de gestão 

 

Por meio do mapeamento do fluxo produção do empreendimento, verifica-se que o 

mesmo é basicamente divido em três grandes setores produtivos, ou seja, onde efetivamente 

ocorrem os processos de produção, que são: 

- Setor Plantel de matrizes e reprodutores, onde se inicia o processo produtivo dos 

alevinos; 

- Setor Laboratório e Vendas, onde são obtidas as larvas e pós-larvas e comercializados 

os alevinos diretamente aos clientes; 

- Setor Alevinagem, onde os produtos são acabados para posteriormente serem 

encaminhados ao setor de vendas; 
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Ainda há um quarto setor no empreendimento onde estão centralizadas as operações 

administrativas e gerenciais (Setor Administrativo). A Figura 1 apresenta a estrutura 

organizacional do empreendimento e suas relações respectivas. Apesar da Figura 1 

(organograma) apresentar um padrão de hierárquico vertical, buscou-se a representação do inter-

relacionamento entre diversos setores e suas responsabilidades dentro do processo produtivo, 

fato observado no empreendimento e também sugerido por Falcão (1965). 

 

 
Figura 1: Organograma da unidade produtora de alevinos avaliada, safra 2010/2011. 

 
 

No que diz respeito à obtenção de informações para a tomada de decisão, fica evidente a 

sua importância em empreendimentos aquícolas, como o avaliado neste estudo, visto o grande 

número de variáveis ligadas às atividades e processos dentro do fluxo de produção. Este fato 

pode ser observado na estrutura representativa do empreendimento (Figura 2), onde se verifica o 

elevado número de interações entre as variáveis (processos e recursos) que o produtor deve 

gerenciar. 

Bornia (2009) enfatiza a importância da obtenção de informações para a tomada de 

decisão para empreendimentos de todos os setores. Para o autor, a coleta de informações é 

necessária para o auxílio efetivo no controle e avaliação da empresa. Sem dúvida, a mensuração 

dos desperdícios e dos processos mais significativos na produção são os que devem possuir o 

maior monitoramento nas empresas e os que devem ser ajustados em primeiro lugar (Bornia, 

2009; Angeloni, 2003). Com tais informações, é possível visualizar falhas nos processos e 
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dispêndios no sistema produtivo, gerando condições ao produtor de priorizar e dirigir os esforços 

de melhoria destes pontos. Assim, dentro do contexto da necessidade de obtenção de 

informações que auxiliem a tomada de decisão e com o mapeamento do fluxo de produção do 

empreendimento descrito, as seguintes atividades e processos mostran-se importantes dentro de 

um empreendimento produtor de alevinos de espécies reofílicas e que devem ser monitoradas: 

- Condições de manutenção e estocagem do plantel das matrizes e reprodutores, sugerido 

por Woynarovich e Horvath (1983), Harvey e Carolsfeld (1993), Senhorini e Parra (2005) e 

Zaniboni-Filho e Weingartner (2007); 

 - Avaliação da eficiência reprodutiva das matrizes e reprodutores, sugerido por 

Woynarovich e Horvath (1983), Zaniboni-Filho (1992), Kubtiza (1999) e Senhorini e Parra 

(2005); 

- Monitoramento das condições de incubação de ovos, larvas e pós-larvas, sugerido por 

Woynarovich e Horvath (1983), Zaniboni-Filho (1992) Harvey e Carolsfeld (1993), Senhorini e 

Parra (2005); 

- Monitoramento das condições de alevinagem (taxa de sobrevivência e avaliação dos 

parâmetros físico-químicos de qualidade de água), sugerido por Woynarovich e Horvath (1983), 

Oliveira et al (2004) e Boyd e Queiroz (2004). 

Apesar do presente estudo não ter avaliado os custos para a obtenção das informações e a 

relação benefício/custo da coleta destas, o monitoramento de atividades e processos sugeridos 

condizem com as recomendações das boas práticas de manejo para a produção de alevinos de 

espécies reofílicas sugeridas por Oliveira et al (2004). 
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Figura 2: Estrutura representativa da utilização dos insumos e da unidade produtora de 

alevinos avaliada, na safra 2010/2011. 
 

Entre os principais fatores que determinam os custos das informações está o grau de 

detalhamento das informações geradas. Nessa decisão sobre qual o grau de detalhamento 

necessário para a informação, o produtor deve analisar a relação benefício/custo da informação, 

que consiste em se comparar o benefício oriundo de certa informação com o custo (esforço) 

necessário para sua obtenção (Bornia, 2009; Martins 2006). De forma geral, esta decisão é difícil 

de ser tomada inicialmente. Com o andamento da coleta de informações e com as decisões 

tomadas por elas se poderá ter uma ideia mais clara de quais possuem melhor relação 

benefício/custo. 

O mapeamento do fluxo de produção pode também gerar informações que, além de 

auxiliarem nas tomadas de decisão, fornecem subsídios para a implantação de uma estrutura de 

custos no empreendimento (Martins, 2006). No empreendimento avaliado, por meio do 

mapeamento do fluxo de produção, foi constatado que a alevinagem consome a maior parte dos 

recursos, concentrando as principais atividades disponíveis da propriedade e mostrando que, por 

meio do mapeamento do fluxo de produção, podem-se obter resultados e observações concretas 

sobre a tecnologia de produção do empreendimento, não ficando atrelado às metodologias 

subjetivas, como entrevistas com funcionários e produtor, propostas por alguns métodos de 

custeio (Kaplan & Aderson 2007). 
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A identificação das principais atividades e a atribuição dos custos às atividades são os 

principais fatores que determinam a seleção dos direcionadores de custos (Martins, 2006; Bornia, 

2009). Pelas informações do tempo (dias) necessário para a produção de cada tipo de alevino e 

número de viveiros utilizados ao decorrer da safra pelos mesmos, foi possível a obtenção do 

índice de ocupação (% dias X número de viveiros) dos viveiros de cada produto (Figura 3), o 

qual foi utilizado como direcionador de custos para as atividades, servindo como base de rateio 

para custos indiretos gerados nas atividades de alevinagem e administrativas, já que estes são 

diretamente proporcionais ao índice de ocupação dos viveiros para cada tipo de produto, o que 

reduz a distorção da alocação de custos indiretos fixos aos produtos, como remuneração de 

viveiros, capital fixo e mão de obra. 

Deve-se destacar que este índice é diretamente proporcional ao volume de cada tipo de 

produto produzido, assim não necessariamente os produtos que ocupam os viveiros por mais 

tempo (dias) apresentam maiores índices de ocupação, já que este índice é uma multiplicação 

entre os dias de cultivo e número de viveiros ocupados, que está diretamente vinculado ao 

número de indivíduos de cada produto. 

 

 
Figura 3: Índice de ocupação (% dias X número de viveiros) dos viveiros para cada tipo de 
alevino produzido na unidade produtora de alevinos avaliada na safra de 2010/2011. 

 

 

Outro direcionador de custo de atividades selecionado por meio do mapeamento do fluxo 

de produção foi o número de sacos plásticos de transporte para cada milheiro de produto (Tabela 

2). Sua utilização como base de rateio (%) para custos indiretos das atividades ligadas ao 

transporte dos produtos é adequada, pois o número de sacos plásticos utilizados é diretamente 

proporcional ao volume de produtos transportados do empreendimento e à quantidade de viagens 

necessárias para transportá-los. 
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Para efeito de custeio, os direcionadores de custos utilizados no presente estudo levaram 

em consideração a maneira como os produtos consumiram as atividades, admitindo-se que os 

direcionadores foram a verdadeira causa dos seus custos e possuem relação direta entre atividade 

e produto, sendo esta considerada a principal diferença entre critérios técnicos de rateio e 

direcionadores de custos (Martins, 2006). 

A porcentagem de alevinos produzidos, como critério técnico de rateio utilizado 

para os custos indiretos advindos dos setores laboratório e plantel de matrizes e 

reprodutores, não possui relação direta com as atividades realizadas nestes setores, porém 

foi considerada a proporcionalidade entre a porcentagem de cada tipo alevino produzida e 

os custos mais significativos destes setores, como hipófise e mão de obra direta do 

laboratório, pois, cada unidade de larva, em princípio, possui um mesmo custo para ser 

produzida quando levado em conta estes dois itens de custo. 

 

Tabela 2: Número de sacos plásticos de transporte para cada milheiro de produto 
produzido na unidade produtora de alevinos avaliada, na safra 2010/2011. 

Produtos (g) 
Nº Sacos/milheiro Nº Total de saco/produto 

Porcentagem 
(Unid.) (Unid.) 

 
 

Tambaqui 
 
 
 
 
 

3 2,5 356 3,21% 

5 3,5 4.586 41,28% 

10 4,5 2.196 19,76% 

15 6 2.238 20,15% 

20 6,5 145 1,31% 

30 7 412 3,70% 

Piavuçu 5 3,5 638 5,74% 

Curimba 5 3,5 117 1,05% 

Jundiara 5 8 84 0,76% 

Pirarucu - 15 339 3,04% 

Total  11.111 100% 

 
 
3.3. Avaliação dos processos e das boas práticas de manejo 
 

Durante a safra em análise, o mapeamento do fluxo de produção proporcionou 

condições para a avaliação e diagnóstico dos processos do empreendimento. 

 
3.3.1. Plantel de Matrizes e Reprodutores e Larvicultura 
 

Apesar do plantel de matrizes e reprodutores de tambaqui ter proporcionado resultados 

satisfatórios quanto às taxas de fertilização (64,37%) e eclosão (60,91%) e por possuir a 

marcação individual (transponders eletromagnéticos), foi observado que no empreendimento o 

controle da biomassa de estocagem das matrizes e reprodutores/viveiro é deficitário e não possui 
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os cuidados recomendados pelas boas práticas de manejo. Esta falta de controle possui 

implicações diretas no cálculo da quantidade de ração oferecia aos reprodutores/dia e, 

provavelmente, quantidades inadequadas de ração podem estar sendo oferecidas ao plantel, que 

de acordo com Harvey e Carolsfeld, (1993) pode influenciar negativamente no desempenho 

reprodutivo dos mesmos. 

Recomenda-se, portanto, que o produtor realize a recontagem e biometria das matrizes e 

reprodutores e os distribuam de acordo com o comportamento biológico de cada espécie 

(Zaniboni Filho & Nuñer 2004), já que se sabe que as matrizes e reprodutores das espécies do 

gênero Leporinus, como o piavuçu, apresentam comportamento de defesa de território com 

hierarquia de dominância, principalmente entre os machos (Andrade & Shigueki, 2003). Estes 

procedimentos de recontagem e biometria devem ser realizados de maneira criteriosa, para que 

não influencie na eficiência reprodutiva dos plantéis, devendo ser realizado logo após o termino 

do período reprodutivo. 

No que diz respeito à densidade de estocagem, sugere-se que as matrizes e reprodutores 

de espécies de menor porte (até 2 kg) sejam mantidos na densidade de um peixe para cada 5 m² e 

para espécies maiores pode chegar a um peixe para cada 10 m² (Zaniboni Filho & Nuñer 2004; 

Araujo-lima & Gomes 2005). Biomassas entre 0,20 kg/m² e 0,25 kg/m² podem ser consideradas 

seguras para a manutenção de matrizes e reprodutores, visto o seu uso em diferentes 

empreendimentos de reprodução. Preconiza-se ainda que o empreendimento adote planilhas de 

controle dos viveiros de estocagem das matrizes e reprodutores, onde seriam monitoradas as 

seguintes informações: Número do tanque, Número dos “transponders” eletromagnéticos das 

matrizes e reprodutores, Peso (kg) das matrizes e reprodutores, Densidade de estocagem 

(peixe/m² e kg/m²), Nº de machos e fêmeas e Quantidade de ração (kg) oferecida/dia; 

Apesar de realizar avaliação das taxas de fertilização e eclosão, o produtor não emprega 

nenhuma metodologia de quantificação para estimar as pós-larvas produzidas/desova antes de 

soltá-las nos viveiros. Existem várias implicações negativas nesta prática e entre as principais 

estão o aproveitamento inadequado da área dos tanques de alevinagem, a superlotação dos 

tanques e a utilização de quantidades inadequadas de fertilizantes e de ração para alevinagem. 

A estimativa de pós-larvas/desova permite ao produtor determinar a densidade de 

estocagem (pós-larva/m²) nos viveiros, o número de viveiros necessários para o cultivo, calcular 

a quantidade correta de adubo (g/m²) e ração (kg/dia) que deve ser aplicada nesta fase. Outra 

vantagem da quantificação das pós-larvas é fornecer parâmetros para avaliação final do processo 

de alevinagem, pois desta forma sabe-se o número inicial estimado de pós-larvas estocadas e 

pode-se compará-la com número final de alevinos produzidos. Metodologias para estimar o 
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numero de pós-larvas são bastante conhecidas e preconizadas por Ceccarelli et al. (2000), de 

maneira que a sua adoção como rotina no laboratório em estudo deveria ser preconizada e 

implantada o mais breve possível. 

 
3.3.2. Alevinagem 
 
 

Por meio do mapeamento das atividades ligadas ao processo de alevinagem foi verificado 

ainda que o produtor não realizar a calagem para controle do pH do solo dos viveiros. A 

justificativa do produtor para a não realização da calagem deve-se ao fato da água que provém 

do reservatório de captação e utilizada nos viveiros de alevinagem já possuir valores de pH, 

alcalinidade e dureza recomendados para o desenvolvimento da piscicultura (pH de 7,4, 

alcalinidade e dureza de 191 mg/L e 89 mg/L em CaCO3 respectivamente, segundo análise 

físico-química da água realizada em agosto de 2010). 

Entretanto a análise de solo dos viveiros do empreendimento (análise realizada em agosto 

de 2010) mostra a necessidade de realização de calagem devido à elevada acidez (pH: 5,0) e alta 

concentração de alumínio (15 g/ml) observada (Bissani et al. 2008). Estes resultados podem 

explicar também a alta transparência da água, observada nos viveiros devido à baixa 

produtividade primária, já que solos nas condições mencionadas podem não promover na água 

valores de pH, alcalinidade e dureza necessários para o desenvolvimento do plâncton (Boyd e 

Queiroz, 2004). Portanto, recomenda-se que o empreendimento adote a aplicação de calcário 

agrícola nos viveiros na proporção de 3 a 4 toneladas/hectare, conforme recomendam Boyd e 

Queiroz (2004) para solos com o valor de pH entre 4,6 a 5,0. 

No que diz respeito ao manejo alimentar empregado nos viveiros de alevinagem da 

propriedade, utiliza-se diariamente uma combinação de rações e/ou adubo mais ração 

(misturados), dependendo do tamanho dos alevinos, nunca excedendo 5 kg/1.000 m² de viveiro. 

Esta metodologia de arraçoamento é recomendada por Kubitza (2004) para espécies reofílicas de 

hábito alimentar onívoro, como as produzidas no empreendimento. Entretanto, vale ressaltar que 

esta metodologia não leva em consideração a biomassa de alevinos estocados/m², uma das 

principais informações para o calculo da quantidade de ração a ser fornecida por dia. Desta 

forma, esses valores devem ser ajustados conforme os resultados obtidos e a variação da 

qualidade e transparência da água. 

Mesmo levando esses aspectos em consideração, o produtor somente terá 

conhecimento da estimativa de alevinos produzidos/viveiro após o vigésimo dia de 

alevinagem, quando realiza a primeira repicagem, já que não estima o número de pós-
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larvas estocadas/viveiro no início do processo. Verifica-se ainda que o produtor segue um plano 

de manejo com maior rigor no controle e monitoramento durante a alevinagem até os alevinos de 

tambaqui atingirem 15 gramas, deixando os alevinos com pesos superiores sem controle, o que 

pode gerar prejuízo econômico. 

Caso o produtor realizasse a estimativa de pós-larvas estocadas/viveiro, seria possível 

obter a taxa de sobrevivência dos alevinos e, assim, estabelecer um padrão de “perdas normais” 

(mortalidade) ao processo, ou seja, perdas que são admitidas pela própria especificidade do 

processo, que dentro do contexto técnico-econômico atual, não poderiam ser recuperadas. Desse 

modo, seria possível diferenciá-las das “perdas anormais” que não estão previstas no processo, 

sobre a qual pode ser estabelecido um plano imediato de ação visando a sua eliminação 

(Kliemann Neto et al. 2004). 

Com o estabelecimento de um padrão de normalidade para as perdas, poder-se-ia propor 

um plano de melhoria no processo de alevinagem da propriedade, além de gerar informações 

uteis para os gerenciamentos de custos e econômico do empreendimento. Vale acrescentar que 

os padrões de normalidade são mutáveis ao longo do tempo, pois qualquer mudança nas 

condições de produção os altera. Desta forma, o tomador de decisões deve estar atento ao fato de 

os padrões pré-estabelecidos estarem coerentes com o processo produtivo vigente e com as 

condições ambientais do sistema de produção (Kliemann Neto et al. 2004).  

Dentre as condições do processo de alevinagem que devem ser monitoradas, estão os 

parâmetros físico-químicos de qualidade de água dos viveiros, principalmente pH, transparência, 

amônia, alcalinidade, dureza total e oxigênio dissolvido, pois estes parâmetros são destacados 

como os fatores primordiais para obtenção de sucesso da alevinagem (Oliveira et al., 2004; Boyd 

e Queiroz, 2004). 

Apesar disto, na propriedade descrita o único parâmetro que possui monitoramento 

constante é a transparência da água dos viveiros. Para um modelo de gestão eficiente do 

empreendimento, adotar uma rotina de monitoramento dos parâmetros físco-químicos de 

qualidade de água dos viveiros seria fundamental. Para tanto, o produtor deveria realizar 

capacitação técnica frequente dos funcionários e manter seu kit de qualidade de água ou seus 

equipamentos eletrônicos (sondas) permanentemente em condições de uso. 
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3.4. Custos de produção 
 
 

Os itens que apresentaram a maior representatividade no custo operacional total (Tabela 

3) do empreendimento foram a mão de obra, com 26,63%, e a ração utilizada na alevinagem, 

com 18,00%. 

O mesmo resultado foi verificado por Barros (2005) para os custos produção de alevinos 

de sete espécies de peixes e por Jomori et al. (2005) avaliando os custos de produção de alevinos 

de pacu em diferentes sistemas de produção, onde o custo com a mão de obra sempre foi o de 

maior representatividade, independente do sistema utilizado, seguido pelo os custos com 

alimentação de pós-larvas e alevinos. Diante destes resultados, fica evidente a importância na 

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

na produção de alevinos. 

Analisando o custo total de produção (custo fixo + custo variável) (Tabela 3), foi 

verificado que os custos fixos representam 34% do custo total de produção da safra avaliada, 

sendo que os itens que mais impactam os custos fixos são a remuneração de capital fixo e a 

remuneração dos viveiros. Barros (2005) verificou nas duas safras avaliadas em seu estudo que 

os custos fixos representaram 25,0% a 22,5% do custo total. A causa desta variação entre os dois 

estudos se deve pelo o fato do empreendimento avaliado possuir um volume de investimento em 

instalações e equipamentos 2,1 vezes maior e apresentar uma área disponível para alevinagem 

1,5 vezes maior que o de Barros (2005). Estes resultados também evidenciam a importância da 

otimização de viveiros e instalações nas atividades e processos que envolvam a produção de 

alevinos de espécies reofílicas, pois representam custos fixos significativos que devem ser 

diluídos pelo ganho na escala de produção. 
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Tabela 3: Custo operacional total da unidade produtora de alevinos avaliada, na safra de 
2010/2011. 

Itens Safra 2010/2011 
Custo operacional R$ % 

Mão de obra 116.832,87 26,55 
Hora extra e participação nos lucros 10.780,79 2,45 
Adubo 22.413,90 5,09 
Combustível Produção 27.951,93 6,35 
Combustível veículo de apoio 8.127,02 1,84 
Despesas administrativas 14.284,18 3,24 
Seguro veículos 7.408,73 1,68 
Seguro funcionários 669,96 0,15 
Propagandas 3.489,33 0,79 
Ração alevinagem 79.760,97 18,00 
Ração matrizes e reprodutores 3.982,12 0,90 
Aquisição de alevinos 30.736,33 6,98 
Materiais para laboratório 4.068,32 0,92 
Medicamentos e profilaxia 2.654,57 0,60 
Hipófise 3.531,56 0,80 
Taxas e impostos 3.267,25 0,74 
Oxigênio 8.654,91 1,96 
Sacos plásticos 2.401,24 0,54 
Mão de obra direta laboratório 15.258,64 3,46 
Manutenção 16.980,46 3,86 

Custo Operacional Efetivo 383.255,08  
Depreciação 40.563,27 9,22 
Mão de obra familiar técnica e administrativa 
 Administrativa 

16.128,57 3,66 

Custo Operacional Total 439.946,91 100% 

 
 

Diante dos valores de remuneração do capital fixo e remuneração dos viveiros do 

empreendimento, também denominados Custos Fixos Indiretos (Tabela 4), fica evidente a 

importância do monitoramento do índice de ocupação dos viveiros utilizados na produção de 

cada produto (dias X n° de viveiros), já que o custo fixo é considerado uma importante 

informação para a tomada de decisão, de modo que seja alocado aos produtos de forma coerente 

(Martins 2006).  
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Tabela 4: Custo total de produção e custos médios da unidade produtora de alevinos 
avaliada, na safra de 2010/2011. 
Itens Safra 2010/2011 
Custo total R$ % 
Custo operacional efetivo 383.255,08  
Remuneração do capital circulante (8,75 % a.a) 16.783,42  
Mão de obra familiar técnica e administrativa 16.128,57  

Custo Variável 416.167,06 66% 
Depreciação 40.563,27  
Remuneração dos viveiros/ano 56.774,62  
Remuneração do capital fixo (12% a.a) 69.445,21  
Remuneração do empresário 48.515,23  
Custo Fixo 215.298,33 34% 
Custo Total de Produção 631.465,39 100% 
Custos Médios*  
COEm 144,17  
COTm 165,49  
CVm 156,55  
CFm 80,99  
CTPm 
 

237,53  
*Por milheiro produzido 
 

 
3.5. Análise de custos 
 
 

Por meio do sistema de custeio implantado no empreendimento se verificou que os 

produtos que apresentaram os menores custos médios (Tabela 5) foram os alevinos de tambaqui 

de 3 g e 5 g. No caso dos alevinos de tambaqui de 3 g, a causa para o menor custo observado, 

entre todos os produtos, se deve basicamente ao pequeno índice de ocupação que o produto 

apresentou durante a safra, o que reduz os custos fixos totais e as quantidades de insumos, como 

ração e adubo, e o tempo reduzindo no qual incidem os custos variáveis. Vale acrescentar que as 

vendas desde produto foram concentras em um único mês, ocorrendo no início da safra, não 

sendo normalmente comercializado ao longo da safra, pois o produtor alega que o produto pode 

prejudicar a imagem do empreendimento frente aos clientes já que, segundo o produtor, os 

alevinos de tambaqui de 3 g apresentam elevada mortalidade pós-venda. 

Para os alevinos de tambaqui de 5 g foi verificado que estes possuem o segundo menor 

custo total de produção médio entre os produtos, apesar de apresentarem o maior índice de 

ocupação dos viveiros, o que proporcionou o maior custo operacional total entre os produtos, 

representado 24,40% (R$ 107.360,36). Assim, o grande volume de alevinos comercializados 

durante a safra diluiu os custos fixos médios; porém deve-se destacar que este elevado número 
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de alevinos produzidos gerou o maior custo variável total entre os produtos, o que é de se esperar 

(“trade off” entre custo fixo e custo variável). 

Deve-se ressaltar que as vendas de alevinos de tambaqui de 5 g representaram 49,29% 

das vendas totais de alevinos. Historicamente no empreendimento, os alevinos de 5 g é o produto 

de maior procura e aceitação, o que leva o produtor a direcionar os esforços de produção para 

este produto, fato que pode ser observado durante o mapeamento do fluxo de produção obtido 

pelo número de viveiros destinados para este produto. 

Observando os custos totais médios de produção dos demais produtos da espécie 

tambaqui (alevinos de 10, 15, 20 e 30 gramas), fica evidente um fato observado durante a análise 

do processo de alevinagem, onde o produtor apresenta um plano de manejo com controle e 

monitoramento da produção dos alevinos até 15 gramas, visto que os alevinos de 20 e 30 gramas 

são considerados pelo produtor sobras de produção, mas representam pequenos lotes de alevinos 

que continuam consumindo recursos e espaço, o que tem influência direta nos custos totais de 

produção, visto que os alevinos de 20 e 30 gramas proporcionaram custos totais médios de 

produção 6,83 e 7,0 vezes, respectivamente, o custo total de produção médio dos alevinos de 15 

gramas (Tabela 5). Entretanto, este mesmo padrão de multiplicação não se observa nos preços de 

venda. 

No caso dos alevinos de curimba, pode-se observar a importância de se obter melhores 

taxas de sobrevivência no processo de alevinagem a fim de se alcançar custos totais médios de 

produção mais baixos, já que as matrizes e reprodutores da espécie apresentaram um bom 

desempenho reprodutivo (taxas médias de fertilização e eclosão de 77% e 65% respectivamente) 

e, entre as espécies reproduzidas no empreendimento, o curimba foi a que apresentou o menor 

número de alevinos produzidos. Com as informações obtidas neste estudo, não foi possível 

diagnosticar a causa para este resultado de baixa taxa de sobrevivência observado na alevinagem 

da espécie. 

Diante destes resultados, mostra-se a importância de se realizar uma estimativa de pós-

larvas estocadas no início do processo de alevinagem para a efetiva avaliação dos custos e 

controles de produção. A importância da taxa de sobrevivência para a redução dos custos de 

produção de alevinos é destacada por Barros (2005) e Jomori et al. (2005), pois para estes 

autores é um dos principais fatores que irão determinar o bom desempenho econômico da 

atividade. 

Analisando comparativamente os custos totais médios de produção dos alevinos de 

curimba e piavuçu (Tabelas 5), verifica-se que nas condições da safra avaliada o custo total 

médio de produção dos alevinos de curimba foi 4,92 vezes o custo total médio de produção dos 
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alevinos de piavuçu. A causa para o resultado observado está relacionado ao maior número de 

alevinos de piavuçu comercializados, o que diluiu os custos fixos médios desta espécie (Tabela 

5). 

Os alevinos de pirarucu e jundiara na safra avaliada obtiveram elevados custos totais 

médios de produção. A principal causa para este resultado foi o pequeno número de alevinos 

comercializados destas espécies, devido às limitações de obtenção de alevinos que estas 

apresentam. 

 
Tabela 5: Custos médios/milheiro de alevino produzido da unidade produtora de alevinos 
avaliada, na safra de 2010/2011. 

Produtos (g) COEm (R$) COTm (R$) CVm(R$) CFm (R$) CTPm (R$) 
 
 

Tambaqui 
 
 
 
 
 

3 54,61 64,95 60,10 36,13 96,23 

5 70,31 81,94 77,13 44,32 121,46 

10 125,05 143,70 135,89 71,34 207,23 

15 186,83 216,30 203,98 112,97 316,95 

20 1.380,88 1.562,05 1.485,22 682,06 2.167,28 

30 520,06 1.563,52 1.480,69 738,18 2.218,87 

Piavuçu 5 117,64 138,59 130,12 74,66 204,78 

Curimba 5 452,18 575,59 520,81 487,21 1.008,02 

Jundiara 5 857,65 895,55 882,26 124,30 1.006,56 

Pirarucu - 3.328,95 3.675,03 3.517,59 1.471,92 4.989,52 

 
4. Conclusão 
 

Por meio das observações e resultados obtidos na unidade de produção de 

alevinos de espécies reofílicas, pode-se concluir que: 

- Devido aos elevados de valores para o custeio da safra, o setor de alevinagem é o mais 

oneroso para o empreendimento; 

- Apesar de apresentar um plantel de matrizes e reprodutores que proporciona resultados 

reprodutivos satisfatórios (taxa de fertilização, eclosão e número de larvas eclodidas), erros no 

manejo no setor de alevinagem proporcionam baixas taxas de sobrevivência nos alevinos, o que 

eleva os custos de produção; 

- O empreendimento necessita adequar às taxas de arraçoamento de reprodutores e 

alevinos às boas práticas de manejo. Devem-se implantar no setor de alevinagem as rotinas de 

contagem das pós-larvas, de controle e monitoramento e de qualidade de água e de correção do 

solo dos viveiros; 

- O mapeamento do fluxo de produção e das atividades do empreendimento avaliado 

mostrou-se eficiente, pois, além de expor falhas dos processos, auxiliou na seleção de 

direcionadores de custos que não proporcionaram distorções na alocação dos custos indiretos; 
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- Devido à grande carência de estudos na área de análise de custos de unidades produtoras 

de alevinos de espécies reofílicas, sugere-se a realização de estudos que propiciem análises 

gerenciais integradas às boas práticas de manejo preconizadas para a atividade, além da 

utilização de metodologias que considerem os princípios de custeios alternativos ao custeio por 

absorção total, como o utilizado neste estudo. Sugere-se ainda a realização de estudos que 

integrem princípios de custeio aos modernos métodos de custeio, como custeio baseado em 

atividades (ABC). 
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