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Abstract 
 
The objective of this study was to conduct an economic feasibility analysis in a production 
unit fry reofílicas Brazilian species of the state of Rondônia, and the data refer to the 
production of fingerlings in the 2010/2011 harvest. The project evaluated has 54 ha of total 
area and 6.5 ha blade water available for the production of fingerlings. In order to assess how 
the production of fingerlings consumes the resources of the enterprise, there was the mapping 
of the enterprise production flow and its structure costs. The following cost and profitability 
indicators were calculated effective and total operating costs, total cost of production, net 
revenue and profit, in addition to the usual cash flow indicators and their integrated 
alternative, leveling point and margin of total contribution. The analysis of costs and 
economic showed that the project has a low profitability in the medium term in relation to 
invested capital is long-term and economically unviable due to its costly production structure. 
 
Keywords: Production of fingerlings. Economic indicators and investment 
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1. Introdução 

 

O avanço da piscicultura brasileira demanda, necessariamente, de informações 

zootécnicas e econômicas, principalmente a que se refere a espécies reofílicas, para que sejam 

tomadas decisões que viabilizem os empreendimentos piscícolas (Barros 2010). Entretanto, os 

estudos de planejamento, gestão e análise econômica ainda são incipientes e restritos, 

principalmente no setor de produção de alevinos de espécies reofílicas, uma das atividades 

primárias mais complexas dentro da cadeia produtiva da piscicultura nacional. 

As espécies reofílicas como o tambaqui (Colossoma macropomum), pacu (Piaractus 

mesopotamicus), pintado (Pseudoplatystoma corruscans) e cacharra (Pseudoplatystoma 

reticulatum) vêm sendo cada vez mais utilizadas na piscicultura brasileira, tornando-se 

imprescindível a disponibilidade de alevinos que atendam às demandas crescentes do setor.  

As espécies reofílicas de desova total, como as supracitadas, se reproduzem em 

confinamento somente com o uso de técnicas de indução hormonal em unidades de produção 

de alevinos. Desta forma, o sucesso da produção e o fortalecimento da cadeia produtiva destas 

espécies estão diretamente relacionados à viabilidade econômica e gerenciamento adequado 

destas unidades produtoras, as quais, juntamente com as fábricas de ração, são os primeiros 

elos da cadeia produtiva. 

Assim, diante do cenário de crescimento na produção das espécies reofílicas e da 

grande carência de informações e estudos sobre a viabilidade econômica de unidades 

produtoras de alevinos, o objetivo deste trabalho foi o de realizar a análise de viabilidade 

econômica em uma unidade produtora de alevinos espécies reofílicas brasileiras do estado de 

Rondônia, proporcionando subsídios aos piscicultores, futuros investidores e instituições que 

atuam no setor para um melhor entendimento custos e receitas advindas da atividade de 

produção de alevinos. 

 
 
2. Materiais e Métodos 

 

O presente trabalho trata-se de um estudo de caso, visto que se realizou uma 

investigação empírica de um de um fenômeno atual dentro de um contexto real, sem o 

controle dos eventos comportamentais (Yin, 2005). O estudo buscou analisar o 

comportamento dos custos e receitas durante um ciclo de produção e verificar a viabilidade 

econômica de uma unidade produtora de alevinos de peixes reofílicos localizada no município 
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de Pimenta Bueno (lat. 11º40’29,67’’S, log. 61º11’27,67’’O, com altitude média de 200 m), 

situado na região sudoeste do estado de Rondônia. 

Para o estudo foi observado um ciclo de produção anual, sendo que os dados obtidos 

neste trabalho se referem à produção de alevinos na safra de 2010/2011, sendo considerado 

um ano agrícola (Julho de 2010 a Julho de 2011). Realizou-se ainda o mapeamento do fluxo 

de produção do empreendimento, como sugere Bornia (2009), para a obtenção de informações 

de como as atividades no empreendimento consomem recursos (insumos, equipamentos, 

combustível, mão de obra e etc.) e utilizam a estrutura disponível (manutenção de 

reprodutores, laboratório, tanques de reprodutores e alevinagem) para a produção dos 

alevinos. 

O empreendimento avaliado atua como unidade produtora de alevinos há 20 anos, 

sendo composto por duas propriedades distintas, distantes entre si em 15 km. Em umas das 

propriedades (área total de 12 ha) está localizada a sede administrativa, laboratório de 

reprodução, posto de vendas de alevinos, além do plantel de reprodutores de tambaqui, que 

possui 280 animais marcados individualmente por meio de transponders eletromagnéticos. Os 

reprodutores possuem peso corporal entre 4 kg e 15 kg e estão distribuídos em treze viveiros 

escavados, com área média de 650 m² (0,845 ha de área total). A segunda propriedade que 

compõe o empreendimento possui 42 hectares de área total, sendo aproximadamente 6,5 

hectares de lamina d’ água, distribuídos em 65 viveiros escavados para o uso na fase de 

alevinagem. 

Os dados de volume de produção do empreendimento coletados foram os seguintes: 

Quantidade em número de alevinos produzidos no ciclo e o seu “mix de produtos”; Taxa de 

sobrevivência final (%) dos alevinos de tambaqui obtida através relação do número total 

estimado de larvas eclodidas e número total de alevinos da espécie produzidos no final do 

processo. 

Os investimentos, em termos monetários, representam a quantidade aplicada ao 

projeto piscícola, ao longo da vida útil do mesmo, sendo considerada a aquisição de 

reprodutores e/ou equipamentos, construção de viveiros ou reforma dos galpões e instalações 

complementares, entre outros. Para a avaliação da estrutura de investimentos da propriedade, 

foi atribuído um valor médio aos reprodutores de tambaqui do empreendimento, baseado no 

valor do quilo da espécie praticado na região. Os preços utilizados foram levantados em julho 

de 2011, quando a taxa de média mensal do dólar americano foi igual a R$ 1,5765:US$ 

1,0000. 
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Os insumos e os preços de venda dos produtos comercializados no empreendimento 

avaliado foram deflacionados para julho de 2011, utilizando o Índice Geral de Preços-

Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundação Getúlio Vargas, como recomendam Barros 

(2010) e Schuntzemberger (2010) para preços agropecuários. 

Utilizou-se a estrutura de Custo Operacional proposta por Matsunaga et al. (1976), 

para a coleta de dados primários. 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). 

O custo operacional efetivo são todos os dispêndios efetivos em dinheiro para a 

operacionalização do empreendimento: mão de obra, insumos, manutenção dos equipamentos, 

transporte, impostos, etc. O custo operacional total inclui depreciação de bens de capital, mão 

de obra técnica-administrativa, mais o COE; 

O custo total de produção é a somatória dos custos fixos e variáveis. O estudo 

considerou os seguintes custos variáveis: 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. Os custos fixos coletados foram os seguintes: depreciação (reprodutores, 

instalações, equipamentos e materiais) calculada pelo método linear, remuneração da terra, do 

capital fixo e do empresário; 

Para a determinação do custo de produção, total e/ou operacional, adotaram-se 

diferentes critérios e procedimentos. Para as instalações e viveiros, foram consideradas 

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

(Scorvo Filho et al., 2004). 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. 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 de produção de alevinos, que considera 

o potencial de produção/hectare da propriedade, sendo calculado com base em uma taxa de 

1% da renda bruta média/hectare, gerando um valor de R$ 671,90 mensal/ha na safra 

avaliada. A remuneração do capital fixo, exceto para os viveiros, foi calculada com base em 
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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 

profissional engenheiro agrônomo (8,5 salários mínimos), ou seja, R$ 3.732,00 mensal. O 

juro sobre o capital circulante foi calculado considerando-se o valor médio do montante de 

desembolso realizado por ciclo de produção, e a taxa de juros foi a de financiamento de 

crédito rural para custeio, de 8,75% a.a, como sugerem Scorvo Filho et al. (2004). 

Os custos diretos das atividades foram alocados inteiramente 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/kg) adubo (esterco de ave, R$ 0,16/kg) e aquisição de alevinos (pirarucu, R$ 

0,7/unidade e jundiara R$ 0,42/unidade).  

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 de atividades aos produtos foram obtidos com o mapeamento do fluxo de produção do 

empreendimento, conforme sugere Bornia (2009). 

Os direcionadores de custos de atividades formam os seguintes:  

- Taxa 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 (1 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: combustível veículos (diesel R$ 2,95/L) utilizado na entrega da 

produção, sacos plásticos de transporte e oxigênio comprimido; 
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- 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 dos reprodutores (32% PB R$ 2,5/kg e 36% PB R$ 2,67/kg) e hipófise (R$ 

940/g), sendo considerado para o rateio destes itens apenas as porcentagens dos diferentes 

tipos alevinos produzidos a partir de reprodutores do empreendimento, ou seja, (tambaqui, 

curimba e piavuçu); Medicamentos e profilaxia, materiais de laboratório, mão de obra direta 

do laboratório (1 funcionário) e seguros (funcionários e veículos). 

O horizonte do investimento realizado no empreendimento foi estimado em 10 anos, 

sendo que o investimento ocorre no ano zero, quando foram consideradas a compra fictícia da 

propriedade e sua adequação na estrutura física para o desenvolvimento da atividade de 

produção de alevinos e demais fluxos de entrada e saída ocorrendo ao longo dos 10 anos. 

Serão considerados 10 anos de horizonte do empreendimento, pois ao termino deste período 

julga-se necessário à realização de readequações na estrutura física da propriedade para 

reparos, manutenção e reinvestimento. 

Foram realizadas análises de sensibilidade a partir das informações obtidas no 

empreendimento e, para tanto, considerou-se as seguintes situações para as simulações: 

a- Manutenção da situação atual do empreendimento na produção de alevinos de 

espécies reofílicas, mantendo os processos de produção diagnosticados com falhos na 

propriedade; 

b- Aplicação das boas práticas de manejo preconizadas para a produção de alevinos de 

espécies reofílicas e direcionamento dos esforços produção para os 5 produtos (“mix” de 

produtos) que obtiveram o melhor estrutura de custos e lucratividade. A partir da aplicação 

das boas práticas de manejo foi realizado quatro projeções de sobrevivência final dos 

alevinos, 25%, 30%, 35% e 40%. Nesta situação utilizou-se custo operacional efetivo, custo 

operacional total e custo total de produção do empreendimento após os ajustes nas boas 

práticas de manejo. 

O lucro do empreendimento com a venda dos produtos, descontado o valor do custo 

total de produção, expresso em R$, foi obtido através da seguinte equação: 
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A Receita bruta da safra avaliada foi obtida através da soma das receitas gerada por 

cada produto do empreendimento. A receita líquida foi obtida pela diferença entre a Receita 

Bruta e o COT, expressa em R$. 

O ponto de nivelamento é definido como o volume de produção mínima ou preço de 

venda mínimo que a empresa necessita para que as receitas sejam iguais aos custos e, 

portanto, o mínimo que a empresa deve produzir para não apresentar prejuízo, expresso em 

número de alevinos ou em valores monetários (R$) (Scorvo Filho et al., 2004). 

 

 

Onde:  

PN = Ponto de nivelamento (expresso em R$),  

QN = Quantidade de nivelamento (expresso em unidades de alevinos),  

Custo = Custo operacional efetivo, custo operacional total e custo de total de 

produção,  

Q= Quantidade produzida, e  

P= Preço unitário de venda; 

 

A margem de contribuição (MC) total é a diferença entre receita bruta (RB) e os custos 

variáveis (CV), e expressa a contribuição de cada produto na cobertura dos custos fixos: 

 

 

Para a análise financeira do empreendimento foram utilizados critérios usuais de 

rentabilidade que se baseiam nos métodos de fluxo de caixa descontados (Valor Presente 

Líquido - VPL, Taxa Interna de Retorno - TIR), aqui chamados de critérios ou métodos 

simples. Estes métodos foram comparados com suas variações integradas (VPLI e TIRI), aqui 

chamados de critérios ou métodos integrados, com vistas a verificar o impacto da 

pressuposição que aqueles métodos possuem em reinvestir as entradas líquidas de caixa à 

mesma taxa de retorno do empreendimento (Galesne et al., 1999). 

A taxa de desconto j, considerada como a taxa mínima de atratividade quando da sua 

utilização na avaliação de um projeto de investimento, representa o custo de oportunidade do 

capital investido (Galesne et al., 1999) ou, como no caso em estudo, uma taxa definida pela 

empresa, a qual foi fixada em 12%. Já a taxa de reinvestimento das entradas líquidas de caixa, 
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necessária para o cálculo dos critérios básicos de rentabilidade integrados, foi estipulada em 

10,29% (taxa de CDI). A taxa de imposto (ICMA+INSS+IR lucro presumido) fixado em 

25%, estando de acordo com o imposto de renda pago pelos produtores rurais.  

O valor presente líquido é um indicador de fluxo de caixa que permite analisar a 

viabilidade econômica do projeto a longo prazo. O VPL é definido pelo valor atual dos 

benefícios menos o valor atual dos custos ou desembolsos (Vera-Calderón et al., 2004): 

 

 

Onde:  

VPL = Valor Presente Líquido,  

Bi = Retorno ou beneficio esperado no ano i,  

Ci = Fluxo de custos do projeto esperado no ano i, 

 j = Taxa de desconto considerada e  

i = 1, 2, 3, 4....n (horizonte do projeto). 

 

Outro indicador de fluxo de caixa que permite avaliar a rentabilidade de projetos é a 

taxa interna de retorno (TIR), sendo definida como a taxa de juros que iguala as inversões ou 

custos totais aos retornos ou benefícios totais obtidos durante a vida útil do projeto (Vera-

Calderón et al., 2004): 

 

Onde:  

j*= taxa de desconto,  

Bi e Ci = Fluxos de benefícios e custos no i e  

i= Período de tempo (1, 2, 3,....n). 

O período de recuperação de capital (PRC) é o tempo necessário para que o 

empreendimento recupere o capital investido no projeto (Vera-Calderón et al., 2004): 

 

 

Onde :  
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Fi = Fluxo de caixa no ano i, definido por Bi - Ci (fluxos de entrada e saída 

respectivamente). 

 

 

3. Resultados e Discussão 

 

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

apresentando um “mix” formado por um total 10 produtos (alevinos) (Tabela 1), sendo o 

tambaqui o produto principal, com a produção de 2.394.913 alevinos, originados de 

23.295.590 larvas, o que corresponde a uma taxa de aproximadamente  10% de sobrevivência 

final. Esta taxa de sobrevivência final pode ser considerada baixa, pois segundo Ceccarelli et 

al. (2000) as taxas de sobrevivência consideradas “normais” para a larvicultura do tambaqui 

variam entre 60% e 70% e para alevinagem entre 80% e 90%. 
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Tabela 1: Número de alevinos produzidos por tipo de produto e seus respectivos pesos 
médios (g), preço de venda médio (R$) e a taxa de ocupação dos viveiros (% dias x o n° 
de viveiros) por produto da unidade produtora de alevinos avaliada, na safra 2010/2011. 

Produtos 

Pe

so 

(g) 

Preço de venda 

(R$) 

Produção  

(unid.) 

Taxa de ocupação dos 

viveiros 

(% dia x nº de viveiros) 

 

Tambaqui  

 

 

   

   

3 0,06 142.500 2,33 

5 0,10 1.310.250 27,03 

10 0,11 487.970 16,19 

15 0,15 373.048 19,60 

20 0,20 22.345 7,06 

30 0,26 58.800 7,65 

Piavuçu                  5 0,15 182.168 7,53 

Curimba               5 0,11 33.335 6,30 

Jundiara               5 2,29 42.394 2,46 

Pirarucu - 10,99 5.620 3,86 

Total                                        2.658.430 

 

100% 

 

Verificou-se que o produtor não realiza alguns procedimentos preconizados pelas boas 

práticas de manejo, que podem estar sendo responsáveis pelas baixas taxas de sobrevivências 

observadas, dentre as quais estão: 

• A calagem para controle do pH do solo dos viveiros, pois quando da análise de 

solo dos viveiros do empreendimento mostrou a necessidade de realização de 

calagem devido à acidez (pH: 5,0) já observada e a elevada concentração de 

alumínio. Portanto recomenda-se que o empreendimento adote a aplicação de 

calcário agrícola nos viveiros na proporção de 3,4 toneladas/hectare, conforme 

recomendam Boyd e Queiroz (2004) para solos com o valor de pH observado, ou 

siga as recomendações de calagem do solo sugeridas para alcançar pH 7,0; 

• Calculo da quantidade de ração oferecida aos alevinos a partir da biomassa de 

alevinos estocados/m², uma das principais informações para o calculo da 

quantidade de ração a ser fornecida por dia. Ao invés disso, o produtor utiliza 

como base de calculo a área (m²) dos viveiros, nunca excedendo 5 kg de 

ração/1.000 m² de viveiro, prática que pode sub ou superestimar a quantidade de 

ração oferecida. 

Pode-se observar ainda que os produtos que apresentaram os maiores valores de 

mercado (Tabela 1) foram os alevinos de jundiara e pirarucu, porém mostraram altos custos 

de produção. Estes resultados são semelhantes aos obtidos por Barros (2005) para o dourado e 
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matrinxã, os quais, apesar do alto valor de mercado, apresentam elevados custos de produção 

que inviabilizaram a produção destas espécies, principalmente devido às baixas taxas de 

sobrevivência dos alevinos decorrente do canibalismo que apresentam.  

Entretanto, este problema de sobrevivência não ocorreu no empreendimento estudado, 

pois os alevinos são obtidos de terceiros, com um tamanho que minimiza perdas por 

mortalidade. No caso dos alevinos de pirarucu, espécie carnívora, e dos alevinos do híbrido 

jundiara, que apresentam hábito alimentar onívoro com tendência a carnívoria, mas que não 

apresentam de forma geral um comportamento canibal, fazem com que o hábito alimentar não 

seja o principal fator limitante para a produção destes produtos no empreendimento. Além 

disso, os altíssimos valores de mercado alcançados (os alevinos de jundiara e pirarucu 

apresentaram valor de mercado 22,9 vezes e 109,9 vezes, respectivamente, o preço de venda 

do principal produto do empreendimento, os alevinos de tambaqui de 5 g), fazem que suas 

produções se tornem altamente viáveis no empreendimento em estudo. 

Apesar dos bons resultados de rentabilidade apresentados pelos alevinos de jundiara e 

pirarucu, estes produtos não são efetivamente produzidos no empreendimento, que os compra 

de outros produtores e posteriormente os revende. Aliado a isso, há ainda o fato que estes 

possuem particularidades na produção, que além de diferirem entre si, diferem em muito da 

produção do principal produto do empreendimento, os alevinos de tambaqui, levando a uma 

diminuição de eficiência das atividades dentro do empreendimento. Estes resultados mostram 

que nem sempre os resultados de rentabilidade de um produto podem ser utilizados como 

principal critério para a tomada de decisão e gerenciamento, conclusão que vem ao encontro 

de Martins (2006), que afirma que os resultados de rentabilidade não mostram os pontos 

fracos de um ciclo produtivo, do produto e ou de um empreendimento. 

Através da analise da estrutura de investimento do empreendimento foi possível 

verificar um valor total investido de R$ 564.182,16, sendo que deste valor 74,63% representa 

investimentos em instalações (Tabela 2), incluindo de viveiros de alevinagem e a construção 

de um barracão de larvicultura intensiva realizadas durante a safra avaliada, 24,36% do valor 

total investidos em equipamentos (Tabela 3) e 1,00% em materiais (Tabela 4).O valor da terra 

sem as benfeitorias (viveiros, cercas, casa dos caseiros e etc.) do empreendimento foi avaliado 

em R$ 206.000,00; verificou-se ainda na análise do fluxo de caixa da safra avaliada que o 

investimento em capital de giro foi de R$115.112,224. 

O resultado de valor total de investimento obtido neste estudo é 48% maior que o 

valor total de investimento verificado por Barros (2005) em sua avaliação da viabilidade 
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econômica de um laboratório de reprodução espécies reofílicas no estado do Mato Grosso do 

Sul. Porém, as porcentagens de investimento em instalações e equipamentos foram 

equivalentes entre os estudos, o que mostra a semelhança das estruturas de investimentos dos 

empreendimentos. Deve-se ainda ressaltar as informações referentes ao nível de investimento 

do empreendimento avaliado, pois é um indicativo do planejamento realizado pelo produtor 

para as safras futuras.  
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Tabela 2: Investimento, vida útil e depreciação dos equipamentos da unidade produtora 
de alevinos avaliada, na safra 2010/201. 

Especificação Descrição UN 
Quantidad

e 
Valor Unitário Valor Total Vida 

Útil 
Depreciação 

R$ R$ Anos R$ 

Incubadoras Funil 60 L un 42 700,00 29.400,00 20 1.470,00 

Suportes para 
incubadoras 

Aço un 6 250,00 1.500,00 20 75,00 

Oxímetros YSI un 3 1.200,00 3.600,00 5 720,00 

Notebook 500 GB un 1 1.500,00 1500,00 5 300,00 

Câmera fotográfica 
Digital/semi- 
profissional 

un 1 700,00 700,00 10 70,00 

Telefones celulares Pré-pago un 4 129,00 516,00 2 258,00 

Bebedouro 
refrigerador 

Capacidade 20 L un 1 340,00 340,00 5 68,00 

Telefone sem fio 2,4 GHZ un 1 60,00 60,00 5 12,00 

Ventilador de teto Pás de madeira un 3 300,00 900,00 10 90,00 

Mesa escritório Aglomerado un 1 350,00 350,00 10 35,00 

Cadeiras escritório Giratória un 3 150,00 450,00 5 90,00 

Armário escritório Aglomerado un 2 250,00 500,00 10 50,00 

Camas alojamento Imbuia un 4 135,00 540,00 5 108,00 

Geladeira 145 L un 1 1.190,00 1.190,00 10 119,00 

Forno micro-ondas 44 Litros un 1 280,00 280,00 10 28,00 

Fogão 4 bocas un 1 350,00 350,00 10 35,00 

Compressor de ar Motor 2 hp un 1 1.390,00 1.390,00 15 92,67 

Caixas de transporte 1000 L un 9 6.991,00 62.919,00 20 3.145,95 

Caixas de água Polietileno 1000 
L 

un 25 150,00 3.750,00 15 250,00 

Balança Digital un 3 120,00 360,00 5 72,00 

Leitor de 
transponder 

Digital un 1 830,00 830,00 5 166,00 

Total     R$ 137.425,0  R$ 7.254,62 
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Tabela 3: Investimento, vida útil e depreciação das instalações da unidade produtora de 
alevinos avaliada, na safra 2010/2011. 

Especificação Descrição Unid. Quantidade 
Valor 

Unitário 
Valor Total Vida 

Útil 
Depreciação 

R$ R$ Anos R$ 
Viveiros dos 
reprodutores 
com canal de 

Escavado 
sem monge 

unid. 15 3.513,30 52.699,50 15 3.513,30 

Viveiros 
alevinagem com 

canal de 
abastecimento 

Escavado 
sem monge 

unid. 65 3.513,30 228.364,66 15 15.224,31 

Sistema de 
abastecimento 

laboratório 
Alvenaria m 50 60,00 3.000,00 20 150,00 

Laboratório com 
tanques de 

manejo 
reprodutivo 

Alvenaria 
sem forro 

com 
telhado de 
amianto 

m² 90 200,00 18.000,00 25 720,00 

Alojamento e 
Escritório 

Alvenaria 
com forro 
de PVC e 
telhado de 
amianto 

m² 100 250,00 25.000,00 25 1.000,00 

Barracão de 
alevinagem 
intensiva 

Estrutura de 
eucalipto e 
telhado de 
amianto 

m² 100 120,00 12.000,00 25 480,00 

Poço 
Semi - 

artesiano 
unid. 1 12.000,00 12.000,00 10 1.200,00 

Deposito de 
ração e garagem 

Alvenaria 
telhado 

com 
estrutura 
metálica 

com telhas 
de zinco 

m² 500 100,00 50.000,00 25 2.000,00 

Casa dos 
funcionários 

Madeira, 
sem forro 
telhado de 
cerâmica 

m² 50 240,00 12.000,00 10 2.000,00 

Total     R$ 
421.064,16 

 R$ 26.287,61 
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Tabela 4: Valor de investimento, em materiais, reprodutores e depreciação (R$) da 
unidade produtora de alevinos avaliada, na safra 2010/2011. 

Especificação Descrição UN Quantidade 
Valor 

unitário 
Valor 
Total 

Vida 
Útil 

Depreciação 

R$/kg R$ Anos R$ 

Redes 5 mm 
Nylon 

multifilamento 
Un. 2 450,00 900,00 4 225,00 

Redes 8 mm 
Nylon 

multifilamento 
Un. 2 900,00 1.800,00 4 450,00 

Redes 10 mm 
Nylon 

multifilamento 
Un. 2 375,00 750,00 4 187,50 

Redes 20 mm 
Nylon 

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

Maca de contenção 
Cabos de 

madeira e forro 
de tecido 

Un. 3 15,00 45,00 2 22,50 

Peneiras Plástica Un. 8 3,50 28,00 3 9,33 

Toalhas Algodão Un. 10 15,00 150,00 3 50,00 

Baldes 20 litros Un. 15 20,00 300,00 3 100,00 

Bacias 5 litros Un. 10 8,00 80,00 3 26,67 

Puçá Aço Un. 6 90,00 540,00 2 270,00 

Plantel de reprodutores 
de tambaqui 

 

Peso médio de 
9,5 kg 

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

Total    31.693,00  6.936,00 

 

A estrutura de custos (Tabela 5) da unidade produtora de alevinos avaliada mostrou 

que os itens mão de obra, com 26,63%, e a ração utilizada na alevinagem, com 18,00%, 

apresentaram a maior representatividade no custo operacional total, o que mostra a 

importância de uma equipe de trabalho com experiência e com frequente treinamento sobre as 

boas práticas de manejo preconizadas para a produção de alevinos, principalmente 

alimentação. O custo fixo do empreendimento representa 34,00% do custo total de produção, 

ressaltando a importância da otimização da estrutura física disponível para a produção, 

principalmente quanto à utilização dos viveiros durante a safra.  
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Tabela 5: Custo total de produção da unidade produtora de alevino 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 

Ração 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 16.128,57 3,66 

Custo Operacional Total 439.946,91 100% 

Custo Variável 416.167,06 66% 

Custo Fixo 215.298,33 34% 

Custo Total de Produção 631.465,39 100% 

 

Os resultados de receita bruta (Tabela 6) do empreendimento na safra avaliada 

mostram a importância dos produtos da espécie tambaqui, estes correspondem a 58% da 

receita bruta, sendo que só os alevinos de 5 g de tambaqui representam 28% da receita bruta. 

A análise dos resultados de receita líquida (Tabela 6) mostra que os alevinos de 

tambaqui de 5 g apresentaram o melhor desempenho econômico para este indicador entre os 

produtos da espécie tambaqui, porém, quando se leva em consideração lucro (Tabela 6), o 

produto que apresenta melhor desempenho, ainda que negativo, entre os produtos da espécie 

foram os alevinos de tambaqui de 3 g. A causa deste resultado é a menor taxa de ocupação 
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dos alevinos de 3 g, o que proporciona um menor custo total de produção visto o menor custo 

fixo. 

Considerando apenas os produtos obtidos através de reprodutores do empreendimento 

(alevinos de tambaqui, piavuçu e curimba), os alevinos de piavuçu apresentaram a segunda 

melhor receita líquida. A possível causa para este resultado é a interação de fatores como taxa 

de ocupação, preço de venda e número de alevinos produzidos, já que os alevinos de tambaqui 

de 15 gramas apresentam o mesmo preço de venda e um volume de vendas 48,8% maior que 

os alevinos de piavuçu. 

Os alevinos de pirarucu e jundiara apresentaram os melhores resultados de receita 

líquida e lucro na safra avaliada. Este resultado foi proporcionado pela combinação dos 

elevados preços de venda, baixa taxa de ocupação das estruturas da propriedade, já que não 

são efetivamente produzidos no empreendimento, o que reduz os custos fixos na produção 

destes produtos. 

 

Tabela 6: Receita bruta dos produtos, porcentagem da receita bruta (%) de cada 
produto, Indicadores de rentabilidade dos produtos (R$), receita líquida e lucro da 
unidade produtora de alevinos avaliada, na safra 2010/2011. 

Produtos Peso 

(g) 

RB 

(R$) 
% RL (R$) L (R$) 

(RB-COT) (RB-CTP) 

 

 

Tambaqui 

 

 

 

 

3 8.798,72 1,86 -456,27 -4.913,98 

5 128.513,39 27,66 21.153,03 -30.624,56 

10 56.234,59 12,16 -13.885,23 -44.887,15 

15 57.094,65 12,42 -23.594,31 -61.141,74 

20 4.484,53 0,97 -30.419,50 - 43.943,30 

30 15.524,85 3,37 -19.412,07 -34.055,81 

Piavuçu 5 28.520,13 6,12 3.273,18 -8.784,66 

Curimba 5 3.583,67 0,77 -15.603,48 -30.018,55 

Jundiara 5 62.436,27 21,19 41.782,58 34.395,18 

Pirarucu - 97.723,33 13,47 59.757,30 55.051,34 

Total  462.914,13 100   

 

Os indicadores econômicos da safra (Tabela 7) mostram que ao se considerar apenas o 

custo operacional total, o empreendimento apresenta receita líquida positiva; porém, quando o 

custo total de produção é observado, verifica-se que o lucro da safra é negativo. A principal 

causa para este resultado deve-se ao fato de que o custo total de produção considera itens 

como remuneração do capital circulante, do capital fixo, dos viveiros e da mão de obra do 
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empresário. Assim, diante dos indicadores econômicos dos produtos que são efetivamente 

produzidos no empreendimento (tambaqui, piavuçu e curimba) e da safra, fica evidente que o 

empreendimento avaliado possui uma onerosa estrutura de produção, situação que no médio 

prazo pode inviabilizar o empreendimento. 

Esta situação também foi observada por Scorvo Filho et al. (1998) e Barros (2005), 

onde os empreendimentos avaliados em seus respectivos estudos apresentaram resultados 

econômicos positivos para o COE e negativos para o COT. Scorvo Filho et al. (2004) alertam 

para a limitação do custo operacional efetivo e total em analises de longo prazo, pois nesta 

estrutura de custo a remuneração dos itens mencionados acima é dada pelo resíduo, que é a 

diferença entre a receita bruta obtida e o custo operacional total.  

 

Tabela 7: Indicadores econômicos da safra, receita bruta, receita líquida e lucro da 
unidade produtora de alevinos avaliada, na safra 2010/2011. 

Indicadores econômicos da safra (R$) 

COT  439.946,91  

CPT  631.465,39  

Receita Bruta 22.967,11 

Receita Líquida (RB- COT) 462.914,13  

Lucro (RB – CPT) - 168.551,26  

 

O ponto de nivelamento observado para os alevinos de tambaqui de 5 gramas mostra 

que este produto apresentou preço de venda suficiente para cobrir os custos operacional 

efetivo e total, ou seja, ponto de nivelamento em valores monetários (Tabela 8) foi baixo, mas 

não o suficiente para cobrir o custo total de produção. O mesmo resultado foi observado para 

os alevinos de piavuçu. No caso dos alevinos de 3 gramas, o ponto de nivelamento mostrou 

que o preço de venda foi suficiente para cobrir apenas o custo operacional efetivo. 

Para os alevinos de tambaqui de 10 g, 15 g, 20 g e 30 g, os preços de venda não foram 

suficientes para cobrir os respectivos custos considerados para a análise de ponto de 

nivelamento. A mesma situação foi observada para os alevinos de curimba, sendo que para 

estes e para os alevinos tambaqui de 20 g de e 30 g os pontos de nivelamento foram elevados, 

ou seja, os preços mínimos destes produtos foram muito superiores aos preços de venda. 

Os baixos pontos de nivelamento observados para os alevinos de jundiara e pirarucu 

evidenciam o bom desempenho destes produtos na safra avaliada, de forma que seus preços 

de venda ficassem bem acima dos valores mínimos de venda necessários para cobrir os 



Economic and cost analysis in producing fingerlings unit of Brazilian reophilic fish 
Cunha, C.A. da; Silva Neto, W.A. da; Scalco, P.R. 

Custos e @gronegócio on line - v. 11, n. 4 – Oct/Dec - 2015.                                         ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

395

custos. Apesar de ser considerado um indicador econômico importante, o ponto de 

nivelamento apresenta limitações quando aplicado a empreendimentos multiprodutos, como o 

avaliado neste estudo, devido à impossibilidade de se obter um ponto de nivelamento global, 

pois cada produto apresenta custos fixos indiretos diferenciados (Bornia, 2009). 

O presente estudo ainda avaliou o ponto de nivelamento em unidades (Tabela 8) para 

os produtos, ou seja, a quantidade mínima de alevinos necessária para cobrir os custos. 

Verifica-se que as quantidades mínimas necessárias (unidades) de alevinos para cobrir os 

custos dos alevinos de tambaqui 10 g, 15 g, 20 g, 30 g e curimba estão bem acima das 

quantidades produzidas na safra. Este resultado mostra a importância da taxa de sobrevivência 

dos alevinos para o bom desempenho econômico do empreendimento. 

 

Tabela 8: Ponto de nivelamento expresso em valores monetários (R$) e em unidades de 
alevinos da unidade produtora de alevinos avaliada na safra de 2010/2011. 

Produtos (g) P*  Q**  
Ponto de nivelamento 

COE/Q COT/Q CTP/Q COE/P COT/P CTP/P 

Tambaqui 

 

 

 

3 0,06 142.500 0,0546 0,0649  0,0962 126.021 149.889 222.085 

5 0,10 1.310.250 0,0703 0,0819  0,1215 939.241 1.094.586 1.622.481 

10 0,11 487.970 0,1251  0,1437  0,2072 529.503 608.458 877.474 

15 0,15 373.048 0,1868  0,2163  0,3169 455.376 527.210 772.539 

20 0,20 22.345 1,3809 1,5621  2,1673 153.744 173.916 241.301 

30 0,26 58.800  0,5201 0,5942  0,8432 115.818 132.323 187.786 

Piavuçu           5 0,15 182.168  0,1176  0,1386  0,2048 136.880 161.261 238.279 

Curimba               5 0,11 33.335  0,4522 0,5756  1,0080 140.211 178.477 312.565 

Jundiara                5 2,29 42.394  0,8577 0,8956  1,0066 15.773 16.470 18.512 

Pirarucu - 10,99 

 

5.620  3,3290 3,6750  4,9895 1.684 1.859 2.524 

* Preço de venda dos alevinos;  
**Quantidade de alevinos produzidos  

 

Pelos resultados da margem de contribuição total dos produtos (Tabela 9), verifica-se 

que as margens dos alevinos de curimba e dos alevinos tambaqui de 10 g, 15 g, 20 g e 30 g 

não foram suficientes para os custos fixos destes produtos. Pode-se observar ainda que a 

margem de contribuição da safra foi positiva devido às vendas dos alevinos de tambaqui de 3 

g e 5 g, alevinos de piavuçu, jundiara e pirarucu. 

No caso dos alevinos de tambaqui de 5 g, apesar do elevado custo fixo que este 

produto apresentou na safra, o grande volume de alevinos comercializados proporcionou uma 
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margem de contribuição positiva; já para os alevinos de pirarucu e jundiara, além destes 

produtos apresentarem baixos custos fixos, o elevado valor de mercado gerou uma margem de 

contribuição positiva. Vale destacar que a margem de contribuição é um indicador econômico 

recomendado para analises de curto prazo, por não considerar os custos fixos (Scorvo Filho et 

al., 2004). 

 

Tabela 9: Margem de contribuição total dos produtos e safra da unidade produtora de 
alevinos avaliada, na safra 2010/2011. 

Produtos Peso 

(g) 

RB Custo variável Margem de contribuição total 
(R$) (CV R$) (RB-CV) 

 

 

Tambaqui 

 

 

3  8.798,72  8.563,98 234,73 

5 128.513,39  101.061,77 27.451,62 

10 56.234,59  66.309,59 -10.075,00 

15 57.094,65  76.094,75 -19.000,10 

20 4.484,53  33.187,20 -28.702,68 

30 15.524,85  33.085,96 - 17.561,11 

Piavuçu 5 28.520,13  23.703,33 4.816,80 

Curimba 5 3.583,67  17.361,20 - 13.777,53 

Jundiara 5  62.436,27  19.768,88 42.667,39 

Pirarucu - 97.723,33  37.402,38 60.320,95 

Total (safra) 462.914,13 416.167,06 46.747,07 

 

O fluxo de caixa anual do empreendimento possui somente uma mudança de sinal, 

assegurando que há somente uma TIR (Galesne et al., 1999). Diante dos indicadores de 

rentabilidade (Tabela 11) do empreendimento avaliado, pode-se verificar a baixa viabilidade 

econômica, visto que o mesmo apresentou VPL, VPLI, TIR e TIRI negativos, o que indica a 

baixa lucratividade em relação ao capital investido. Nas condições de investimentos e 

desembolsos observados, o PRC foi de 37 anos, ultrapassando o horizonte de 10 anos 

considerados neste estudo. Estes valores não puderam ser comparados com outras situações, 

pois se observou-se uma grande carência de estudos sobre a viabilidade econômica que 

consideram os principais indicadores de rentabilidade de fluxo de caixa em unidades 

produtoras de alevinos de peixes, tanto de espécies reofílicas nativas como de espécies 

exóticas, como a tilápia. 

 

Tabela 10: Indicadores de rentabilidade piscicultura da unidade produtora de alevinos 
avaliada, na safra 2010/2011. 
Indicadores de fluxo de caixa Resultados 

VPL (R$) - 540.291,51 

VPLI(R$) - 622.600,00 
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TIR -2% 

TIRI -1,21% 

PRC 38 anos 

 

A análise econômica utiliza estimativas de acontecimentos futuros para subsidiar as 

tomadas de decisão no presente. As estimativas propostas podem necessariamente não 

acontecer, porém o uso da análise de sensibilidade permite identificar o quanto essas 

estimativas afetarão os indicadores se as variações ocorrerem (Vera-Calderón, 2004). 

No caso do empreendimento avaliado, simulou-se um aumento progressivo na taxa de 

sobrevivência final da alevinagem no empreendimento. Para tanto, utilizou-se como base 

valores de taxa de mortalidade consideradas normais para a larvicultura e alevinagem do 

tambaqui 30-40% e 10-20%, respectivamente (Ceccarelli et al., 2000). Nesta análise de 

sensibilidade foram utilizados os seguintes produtos: alevinos de tambaqui de 5 g, 10 g e 

alevinos piavuçu, visto que obtiveram os melhores resultados.  

Apesar terem apresentado bons resultados de lucratividade durante a safra, optou-se 

por excluir da análise de sensibilidade os alevinos de jundiara e pirarucu, devido a fatores 

internos e externos ao empreendimento (já supracitados) que limitam a produção destes. 

Considerou-se ainda a aplicação de uma taxa de arraçoamento de 10%. 

A partir da projeção de aumento progressivo das taxas de sobrevivência final da 

alevinagem e correção da taxa de arraçoamento para 10%, foram realizadas três simulações 

onde foram considerados os novos COE, COT e CTP (Tabela 11). Além disso, para as quatro 

situações realizou-se a redistribuição dos custos operacionais dos produtos retirados do mix 

do empreendimento para os três produtos que foram mantidos (alevinos de tambaqui de 5 g e 

10 g e alevinos de piavuçu) e considerados na análise de sensibilidade de forma proporcional 

a cada item de custo dos produtos avaliados nas novas situações. Somaram-se ainda os custos 

adicionais com a calagem dos viveiros de alevinagem. 
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Tabela 11: Projeções de taxa de sobrevivência final e valores monetários (R$) para o 
custeio da ração da unidade produtora de alevinos avaliada, na safra 2010/2011. 

Produtos 
Situação real Simul. 1 Simul. 2 Simul. 3  Simul. 4 

Sobrevivência 
10% 

Sobrevivência 
25% 

Sobrevivência 
30% 

Sobrevivência 
35% 

Sobrevivência 
40% 

Tambaqui  
5 g 

1310250 4.279.940,27 5.135.928,33 5.991.916,38 6.847.904,44 

Tambaqui 
10 g 

487970 1.593.957,23 1.912.748,67 2.231.540,12 2.550.331,56 

Piavuçu 182162 262.533,26 352.447,83 451.086,80 557.817,28 

Total 1.980.382,00 6.136.430,76 7.401.124,83 8.674.543,30 9.956.053,28 

Ração 
(R$) 

79.760,97 322.707,59 385. 182,86 438. 136,36 500. 662,49 

 

Pelos resultados dos indicadores de rentabilidade da análise de sensibilidade verifica-

se que quando se considera o COE e COT (Tabela 12) o empreendimento apresenta VPL e 

VPLI negativos e TIR e TIRI positivos, mas abaixo da taxa de atratividade mínima 

considerada (12%), indicando a baixa lucratividade a médio prazo do empreendimento em 

relação ao capital investido. O fluxo de caixa da situação onde considera-se o CTP apresenta 

uma entra líquida de caixa negativa, o que não proporciona a recuperação do capital investido, 

indicando a inviabilidade econômica do empreendimento a longo prazo. 

 

Tabela 12: Indicadores de rentabilidade das análises de sensibilidade comparados a 
situação real da unidade produtora de alevinos avaliada, na safra 2010/2011. 

Indicadores de 
rentabilidade 

Situação  
real 

COE simulado 
COT 

 simulado 
CTP  

simulado 

VPL (R$) - 540.291,51 -120.222,80 -533.343,93 - 1.153.604,46 
VPLI(R$) - 622.600,00 -176.334,00 -603.775,00 -1.240.171,00 

TIR -2% 10% 1% -12% 

TIRI -1,21% 7,22% 2,36% -29,31% 

PRC 38 anos 11 anos 19 anos - 

 

 

4. Conclusões 

 
Devido aos fracos desempenhos econômicos, o produtor deve repensar a permanência 

dos seguintes produtos em seu mix: alevinos de tambaqui de 15 g, 20 g, 30 g e alevinos de 

curimba. As análises de custos, viabilidade econômica e sensibilidade do empreendimento 

avaliado mostram que a estrutura de investimento e os desembolsos de custeio de safra geram 
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uma estrutura de produção onerosa, que inviabiliza o empreendimento no longo prazo. O 

produtor deve melhorar a eficiência do processo produtivo do empreendimento, a fim de obter 

maiores taxas de sobrevivência com ganhos na escala de produção e assim melhorar a sua 

margem de lucro. Diante destes resultados, fica evidente que a tomada de decisão para 

determinação de valores de investimento, eficiência do processo e preço de venda dos 

produtos são realizadas sem todas as informações necessárias para o adequado planejamento 

do empreendimento, o que mostra a importância do contínuo controle dos processos e 

avaliação econômica deste tipo de empreendimento. 
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