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1 INTRODUÇÃO 

 

 

1.1 Considerações Gerais sobre o Cultivo de Tilápias 

 

 

A aqüicultura, ou cultivo de organismos aquáticos, no qual está inserida a 

piscicultura, é o segmento da produção animal que mais cresce no cenário mundial 

atual, tendo superado as taxas de crescimento da bovinocultura, da avicultura e da 

suinocultura na última década (KUBTIZA, 2003). 

Desde então, a pisicicultura em águas continentais começou a se destacar na 

agroindústria brasileira. Neste contexto, a tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus) é 

uma espécie reconhecidamente importante para a aqüicultura, em função do grande 

potencial de produção que apresenta (PACHECO et al., 2008).  

O Brasil destaca-se por possuir imenso potencial para o desenvolvimento da 

piscicultura por meio dos 8,4 mil km de litoral e 5,5 milhões de hectares de 

reservatórios de águas doces, representando aproximadamente 8% da água doce 

disponível no planeta (SABBAG et al., 2007). 

A aqüicultura brasileira cresceu em média 23,8% ao ano, mais que o dobro do 

crescimento da aqüicultura mundial que foi de 10,2% ao ano, mostrando a 

potencialidade da aqüicultura no país.  

A cadeia produtiva da tilápia tem se desenvolvido de maneira espantosa 

desde a década de 90, nas regiões Sul e Sudeste, impulsionados pelos pesque-

pagues e a partir do ano 2000 na região Nordeste  Kubitza (2005).  

A cada ano, o sistema de produção de tilápias vem se intensificando, 

buscando a máxima produtividade de peixes de alta qualidade e baixo custo, através 

do uso de rações balanceadas (BACCARIN, 2002), controle da produtividade 

natural, renovação periódica da água, uso de aeradores, acompanhamento da 

qualidade da água, análises microbiológica do peixe, etc.   

À medida que o cultivo se intensifica aumenta a necessidade de controle de 

todas as variáveis de produção.    
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Segundo Zimmermann e Fritzsimmons (2004) a produção de tilápias pode 

adotar diversos sistemas e regimes de produção, classificados pelas literaturas de 

acordo com a densidade de estocagem, tipos de manejos adotados e insumos 

utilizados.  

Os sistemas de produção são classificados em: extensivo, semi-intensivo, 

intensivo e super-intensivo. Já os regimes de produção podem ser em viveiros 

escavados ou de alvenaria, canais de irrigação, tanques-rede, etc. 

As tilápias podem ser produzidas em diferentes sistemas de produção, 

classificados de acordo com a densidade de estocagem utilizada, e, 

consequentemente às práticas de manejo utilizadas e os insumos consumidos em 

cada tipo de sistema (ZIMMERMANN, FRITZSIMMONS, 2004). Conforme os 

mesmos autores, os principais sistemas de produção estão caracterizados a seguir:  

 Sistema extensivo: utiliza baixas densidades de estocagem de peixe, 

com ou sem fertilização à base de matéria orgânica, e cuja 

alimentação é baseada na produção natural do ambiente. A 

intervenção do homem neste sistema é praticamente inexistente ou 

limitada. As trocas de água geralmente estão limitadas às chuvas, ou 

quando há algum controle dos fluxos de entrada e saída da água, este 

não é feito visando a piscicultura (LIMA, 1999). É um sistema bastante 

empregado na região Sul, principalmente Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina, onde há grandes quantidades de esterco de aves e suínos 

disponíveis, sendo adicionados ao sistema como fonte de matéria 

orgânica. As vantagens deste tipo de sistema são os baixos custos de 

produção e a solução do problema do esterco produzido pelas outras 

atividades. Por outro lado, a produtividade pode oscilar bastante, 

assim como, o tempo do cultivo até os peixes alcancem o tamanho 

comercial e a recusa dos frigoríficos em receber animais alimentados 

com esterco.   

 Sistema semi-intensivo: é bastante utilizado por produtores nos 

estados de São Paulo e Paraná. As densidades de estocagem 

utilizados neste sistema são maiores que no anterior. Diferente do 

outro modelo, é feito a adubação da água com fertilizantes químicos e 

adubos, de maneira controlada. O cultivo normalmente é feito em 
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viveiros planejados, há trocas periódicas de água, e o 

acompanhamento de alguns parâmetros da água como temperatura, 

oxigênio dissolvido, pH e nível de amônia. A principal fonte de 

alimentação dos peixes são rações peletizadas, fareladas ou úmidas, 

na sua maioria desbalanceadas com baixos níveis de proteína. Os 

índices de produtividade neste caso podem aumentar 

significativamente, apesar da produtividade ainda ser variável, porém 

com tempo de cultivo reduzido.  

 Sistema Intensivo: já trabalha com taxas de estocagens elevadas e um 

nível de tecnificação maior. Neste sistema não são utilizados 

fertilizantes orgânicos, apenas os químicos para adequar as 

quantidades de nutrientes disponíveis na água. A adubação orgânica 

se dá através dos dejetos das tilápias e das perdas de nutrientes das 

rações por lixiviação. Os viveiros utilizados aqui, são todos projetados 

de maneira adequada à espécie a ser cultivada, fase de vida do peixe 

(reprodução, alevinagem, recria ou engorda) e manejo empregado. 

Rações balanceadas são a base da alimentação das tilápias, sendo 

desconsiderada a produtividade primária como fonte de alimentos. Há 

um rígido controle da qualidade da água dos viveiros, trocas parciais 

de água e a utilização de aeradores nos períodos de baixo oxigênio 

dissolvido. Esse sistema atinge altos níveis de produtividade, sem 

muita variação na produção esperada e ciclo reduzido, contudo os 

gastos com ração, já são bastante significativos.  

 Sistema superintensivo: possui o custo de produção mais elevado, 

principalmente em função das rações que devem ser nutricionalmente 

completas e produzidas com ingredientes de qualidade, tornando-as 

relativamente caras. A água neste sistema é quase sempre de alta 

transparência, com elevados índices de renovação. As modalidades 

desse sistema mais utilizados no Brasil são cultivo em tanques-rede, e 

raceway. Todos os aspectos produtivos devem estar sob controle e 

acompanhamento constante. A grande vantagem apresentada no 

sistema superintensivo são as altas produtividades que chegam a ser 

até trezentas vezes maior que no sistema intensivo. Em contrapartida, 
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os riscos envolvidos são altos devido ao alto custo de produção e 

instabilidade do sistema, podendo ocorrer perdas massivas de peixes. 

O cultivo de tilápias no estado do Ceará, é realizado basicamente por 

pequenos produtores e associações, que utilizam predominantemente o modelo de 

piscicultura em tanques-rede na fase de engorda (SEBRAE, 2009). De maneira geral 

o ciclo produtivo da tilápia no estado do Ceará é divido entre os produtores 

especializados em cada fase, sendo raros os casos de produtores que atuem em 

todas as fases.   

 

 

1.2 Produção de Tilápias 

 

 

A produção mundial de pescado vem crescendo a níveis espantosos, a 

produção aquícola mundial em 10 anos aumentou mais de 100%, passando de 

aproximadamente 31 milhões de toneladas em 1995, para cerca de 63 milhões de 

toneladas em 2005 (FAO, 2007).   

 A FAO (2009) estima que o consumo per capta de peixes no mundo vem 

aumentando progressivamente de uma média de 9,9kg na década de 60 para 

16,4kg em 2005, quase dobrando o consumo mundial de peixes por pessoa. 

Em 2006, mais da metade da produção mundial da aqüicultura foi de peixes 

de água doce, atingindo uma quantidade aproximada de 27,8 milhões de toneladas 

e o valor de 29,5 bilhões de dólares, enquanto a produção de moluscos foi 

responsável por 27% da produção mundial com 14,1 milhões de toneladas e os 

crustáceos 4,5milhões de toneladas.  

Cerca de 90% da produção de peixes para consumo humano na China no 

ano de 2006 foi proveniente da piscicultura. A China foi responsável por metade da 

produção mundial de tilápia do Nilo entre os anos de 1992 e 2003. (FAO, 2006). 

Segundo Eurofish (2008, 2009 e 2010) a China continua a ser a maior 

produtora de tilápias do mundo, sendo responsável por metade da produção 

mundial. Devido à crescente demanda em todo o mundo pela tilápia é esperada para 

2010 uma produção em torno de três milhões de toneladas um aumento de mais de 
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15% comparada a produção de 2007. Do total esperado para este ano, a China 

estima produzir cerca de 1,2 milhões de toneladas,  

O Quadro 1 e a Figura 1 abaixo, apresentam os principais produtores de 

tilápia do Nilo do mundo. 

 

Quadro 1 – Principais produtores mundiais de Oreochromis niloticus 

PAÍS PRODUÇÃO (t) 

China 897.272 

Egito 199.078 

Filipinas 145.869 

Indonésia 139.651 

Tailândia 97.653 

Taiwan 89.275 

Brasil 69.078 

Fonte: FAO (2006). 

 

 

 

Figura 1 – Principais países produtores de Oreochromis niloticus do mundo.  

Fonte: FAO (2006). 

 

No Brasil as espécies de peixe mais produzidas são tilápia (67.850 ton), a 

carpa (42.490 ton) e o tambaqui (25.011 ton) (FAO, 2006).  

A tilapicultura representou 45% da produtividade total da aqüicultura 

continental em 2007. O estado do Ceará foi responsável por 25% da produção total 
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de tilápia (25.600 toneladas), 36% a mais que São Paulo (15.400 toneladas) se 

firmando como maior produtor desta espécie do Brasil (IBAMA, 2007). 

O crescimento da produção de tilápias entre 2006 e 2007 no Brasil foi de 

25%, com destaque para os estados do Ceará consolidado o maior produtor da 

espécie apresentou um incremento de 34% em sua produção e São Paulo produziu 

10 mil toneladas em 2006, era o terceiro maior produtor e em 2007 passou a ocupar 

a segunda colocação no ranking de produção nacional de tilápias com 16,4 mil 

toneladas, um aumento de 38% (IBAMA, 2007 e 2008).     

A tilápia do Nilo (Oreochromis niloticus), é uma das espécies mais cultivadas 

em todo o planeta. Atualmente os plantéis de tilápia do Nilo representam 80% do 

total das espécies de tilápias cultivadas. Barreto (2003) em pesquisa feita no estado 

do Ceará, das pisciculturas analisadas, 92% delas trabalhavam com a tilápia do Nilo, 

linhagem tailandesa (Ver quadro 2). 

 

Quadro 2 – Principais produtores de tilápia do Nilo do Brasil.  

ESTADO PRODUÇÃO (t) 

CEARÁ 25.600 

SÃO PAULO 16.400 

PARANÁ 12.500 

SANTA CATARINA 10.800 

GOIÁS 8.000 

BAHIA 3.600 

MINAS GERAIS 2.900 

RIO G. DO SUL 1.900 

RIO G. DO NORTE 1.900 

MATO G. DO SUL 1.800 

ALAGOAS 1.400 

IBAMA, 2007 

 

 

1.3 O Problema e Importância 

 

 

A piscicultura é um ramo da aqüicultura que tem apresentado altos índices de 

crescimento no Brasil, desde meados da década de 90, quando a atividade passou a 
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ser encarada como um sistema alternativo de produção capaz de gerar renda. 

Alguns fatores contribuíram para o rápido desenvolvimento da piscicultura como a 

abertura de muitos pesque-pagues na região sudeste impulsionados pela pesca 

esportiva, o surgimento de indústrias de processamento e o tímido aumento no 

consumo de pescado no país. Um bom indicador desse crescimento em todo o país 

é a demanda crescente por alevinos e ração, considerados os principais fatores de 

custo deste tipo de empreendimento. De acordo com Sabbag et al. (2007) a 

piscicultura é um empreendimento rural capaz de aproveitar o potencial hídrico do 

país, gerando empregos assalariados. Para tanto um projeto de piscicultura deve 

basear-se em princípios científicos, tecnológicos, ambientais e econômicos. 

Neste sentido, o autor anteriormente referido relatou que a piscicultura pode 

ser uma alavanca de desenvolvimento social e econômico, possibilitando o 

aproveitamento efetivo dos recursos naturais locais, principalmente os hídricos e a 

criação de postos de trabalhos assalariados. Entretanto, existem inúmeras variáveis 

que condicionam ou afetam o sucesso de um empreendimento rural. 

 Os sistemas de cultivo atuais utilizam densidades de estocagem mais altos, 

com a finalidade de se alcançar índices de produtividade maiores, agregando a 

quantidade de peixes produzidos por área (MARENGONI et al., 2008). Alguns 

estudos têm demonstrado que sistemas mais intensivos se mostram mais rentáveis, 

com taxas interna de retorno mais altas. O sistema de produção “raceway”, com 

altas densidades de peixes, tende a proporcionar maior produtividade por metro 

cúbico, com custos de produção menores (SILVA et al., 2003). 

A utilização de juvenis de tilápia é uma estratégia utilizada por muitos 

piscicultores, uma vez que apresenta vantagens como diminuição da mortalidade e 

do período de cultivo, facilitando a seleção de um peixe padronizado possibilitando a 

obtenção de um melhor controle e planejamento da produção (CASACA;  

TOMAZELLI, 2001). Além disso, a densidade de estocagem é um componente 

importante para a determinação da viabilidade econômica durante a produção de 

juvenis. Com isso, a análise da produtividade e dos custos que essa fase representa 

auxiliará o piscicultor na tomada da decisão de produzir ou não o seu próprio juvenil 

(MARENGONI et al., 2008).  
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O mesmo autor, atenta ainda, para a complexa interação existente entre os 

fatores bióticos e abióticos em sistemas aquáticos, onde mudanças no manejo 

geram respostas nos fatores ambientais e econômicos. 

Mizumoto et al. (1999) apud Godoy (2006), verificou que os pequenos 

produtores são maioria no país, e a piscicultura é desenvolvida em pequenas 

propriedades, onde os produtores utilizam uma parte das terras para construção de 

viveiros, ou utilizam tanques-rede nos corpos d’água próximos, enquanto na outra 

parte do imóvel são criados outras espécies de animais e plantados hortaliças, 

utilizando mão-de-obra familiar em quase sua totalidade, com a atividade sendo 

desenvolvida sem acompanhamento técnico, veterinário e administrativo. 

 Segundo Sabbag et al. (2007), algumas das principais causas da 

insustentabilidade de uma piscicultura de pequeno porte são a falta de avaliações 

econômicas periódica das produções, adaptação às mudanças de manejos ou 

flutuações do mercado. Da mesma maneira, Carvalho e Rangel (2000) consideraram 

a viabilidade da pisicicultura depende principalmente da sustentabilidade econômica 

dos benefícios proporcionados pela atividade.  

Por isso Furlaneto; Eperancini (2009) ressaltaram a importância da avaliação 

técnico-econômica de pisciculturas a médio e longo prazos, a fim de gerar 

informações  que ajudem no gerenciamento sustentável do empreendimento. 

Carneiro; Martins; Cyrino (1999) consideraram importante os seguintes 

fatores, como indicadores de viabilidade econômica para a produção de tilápias no 

sistema intensivo: preço de comercialização do peixe, custo da ração, conversão 

alimentar, taxa de sobrevivência e preço dos alevinos.  

Dentre esses fatores, o produtor deve dispensar maior atenção para o custo 

com ração, pois este pode ser considerado o indicador mais importante na 

piscicultura, já que chega a representar entre 51% e 68% dos custos de produção 

(BOZANO; CYRINO, 1999).  

Yi e Lin (2000) destacam inda que a análise econômica é negligenciada por 

pesquisadores e piscicultores em todo o mundo, apesar de ser de suma importância 

avaliar a viabilidade de um investimento.  

Poucos trabalhos são encontrados sobre análises de custos e receitas da 

piscicultura com definições de índices econômicos que possam servir de referências 

para novos estudos. No caso do Brasil, isto pode ser atribuído, ao presente 



16 
 

 

momento, ainda de definições dos sistemas e tecnologias de produção de peixes, 

quando a análise de viabilidade técnica e econômica dos projetos deve levar em 

consideração as particularidades fisiográficas, climáticas e econômicas de cada 

região (BOZANO; CYRINO, 1999). 

Diante desses fatos, o presente trabalho visou contribuir no preenchimento 

desta lacuna, de elevada importância, ainda existente na aqüicultura e decisiva na 

sustentabilidade da piscicultura como uma atividade geradora de renda. 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Gerais 

 

 

Avaliar técnico-economicamente uma produção de juvenis de tilápia 

(Oreochromis niloticus) de uma pequena propriedade. 

 

 

2.2 Específicos 

 

 

 Analisar os aspectos técnicos do projeto em questão, quando comparados ao 

projeto inicial; 

 Realizar o levantamento da composição das receitas e custos; 

 Estimar as medidas de resultados econômicos do empreendimento; 

 Estimar os indicadores de viabilidade econômica e financeira; 

 Testar a estabilidade do projeto, através da análise de sensibilidade dos 

resultados obtidos diante das oscilações dos preços dos produtos e insumos. 
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3 MATERIAIS E METODOS 

 

 

3.1 MATERIAIS 

 

 

3.1.1 Localização 

 

 

O objeto deste estudo foi a Pisicicultura Santa Teresa, empreendimento 

situado dentro da Fazenda Santa Teresa, localizada, no km 387 da BR – 020, 

localidade Feijão, distrito de Tucunduba, na zona rural do Município de Caucaia – 

CE. 

A fazenda fica distante 33 quilômetros da capital do estado partindo-se do km 

0 em  Fortaleza – CE. São percorridos 30 quilômetros de estrada asfaltada na BR 

020 e 03 quilômetros em estrada secundária de terra transitável o ano todo (Figura 

2).  

O empreendimento está instalado próximo ao açude Feijão, a uma distância 

mínima de 30 metros da margem em sua cota máxima, conforme determinam as 

normas e legislação vigentes. 
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 Figura 2 – Mapa de localização e acesso para Piscicultura Santa Tereza.  

Fonte: Arquivo pessoal do proprietário. 

 

 

 

3.1.2 Estrutura 

 

 

A unidade produtiva apresenta as seguintes características, quanto a sua 

estrutura: 

 

 

3.1.2.1 Viveiros  

 

 

A piscicultura está instalada em uma área cercada de 02 ha, possui 08 

viveiros escavados totalizando 01 hectare de espelho d’água. Cada viveiro semi-

escavado ocupa uma área de 1250 m², cujas dimensões externas são de 50 m de 

comprimento, 25 m de largura e 1 m de profundidade média. Todos os viveiros 

possuem caixas de coleta feitas em alvenaria, 3 x 4 x 0,4 m, munidas de sistema de 

drenagem composto por canos de policloreto de vinila (PVC) de 100 milímetros de 

espessura (Figuras 3 e 4). 

O espaçamento entre viveiros será de 1 a 3 m (largura da crista dos diques), 

a fim de permitir a circulação de veículos e a passagem de tubulações de 

abastecimento e/ou de drenagem. Os viveiros apresentarão as seguintes 

características: 

Formato quadrilátero, parcialmente escavado e elevado, tipo misto, no terreno 

natural. Secções longitudinal e transversal em trapézio isósceles; taludes internos 

(montante) de 2:1 e a jusante (secos) de 1:1, cortados em material impermeável, 

compactado; revanche de 0,30 m e piso com declividade de 0,8% na direção do 

cano de drenagem. 
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 Figura 3 – Vista dos viveiros.  

Fonte: Arquivo pessoal do proprietário. 

 

 

 Figura 4 – Vista dos viveiros.  

Fonte: Arquivo pessoal do proprietário. 
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3.1.2.2 Estação de Pisicicultura 

 

 

A estação de piscicultura é formada por uma área coberta, com piso em 

concreto, instalados dois tanques de manejo, 1,0 x 3,0 x 0,9 m, revestidos 

internamente com azulejos brancos, com uma entrada de água na parte superior de 

cada tanque, munido de uma válvula para controle do fluxo de água e uma saída na 

base da extremidade oposta.  

Há também uma bancada e uma pia para o desenvolvimento dos trabalhos.  

 

 

 Figura 5 – Tanques de manejo da estação de piscicultura.  

Fonte: Arquivo pessoal do proprietário. 

 

 

3.1.3 Sistema de Produção adotado 

 

 

O sistema de cultivo adotado pela piscicultura Santa Tereza é o sistema 

intensivo que se caracteriza pelas altas taxas de estocagem, uso de rações 

balanceadas com altos teores de proteína bruta e energia como alimento principal, 

ofertados em quantidades e números de tratos de acordo com a densidade, idade, 
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peso e tamanho dos peixes, baixa renovação de água, aeração de emergência e 

controle dos parâmetros físico-químicos da água dos viveiros. 

 

 

3.1.4 Informações sobre a espécie cultivada 

 

 

São nativas do continente africano e da Ásia menor. Sua espécie se adapta a 

diferentes tipos de ambientes, possui resistência a grandes variações de 

temperaturas. Algumas espécies se adaptam as águas salinas e apresentam 

alimentação variada. Possui ainda uma elevada capacidade de reprodutiva e 

precocidade (FAO, 2009). 

A tilápia do Nilo possui alguns atributos que as fazem ideais para a 

aqüicultura como: rápido crescimento, capacidade de reprodução em cativeiro, 

prolificidade, ciclo de vida curto, é dócil em todas as fases de manejo, tolerância a 

grandes variações ambientais, resistência a doenças, estresse e manejos, alimenta-

se na base da cadeia alimentar e aceita bem alimentação artificial em todas as fases 

da vida (GODOY, 2006). 

Além das qualidades de cultivo apresentadas, a tilápia do Nilo apresenta 

também fatores positivos em relação a sua comercialização e processamento como 

alta qualidade da carne, que se apresenta branca, firme, de sabor suave, com pouco 

ou nenhum espinho em seu filé. Possui um mercado consumidor a nível regional, 

nacional e mundial já estabelecidos e em constante crescimento.  

Por esses motivos a tilápia do Nilo é a segunda espécie mais produzida no 

mundo, atrás apenas das carpas (FAO, 2009). 

 

 

3.1.5 Descrição do sistema de manejo 

 

 

A piscicultura Santa Tereza, não possui matrizes reprodutoras, portanto não 

produz as suas próprias larvas. Apesar dos custos mais elevados, o produtor opta, 
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por adquirir os alevinos com peso médio de um grama, já revertidos sexualmente, ao 

invés de comprar as larvas e fazer a reversão na própria piscicultura.  

Os alevinos utilizados para recria são comprados em uma piscicultura 

parceira, localizada no município de Itapiúna – CE, distante cerca de 150 km da 

fazenda Santa Tereza. O próprio piscicultor vai buscar os alevinos na Fazenda 

Aquavale, se encarregando dos custos com frete.  

A aquisição dos alevinos é feita quinzenalmente, em quantidades suficientes 

para o povoamento de dois viveiros de recria, cerca de 60.000 alevinos no total. Nos 

viveiros recém povoados, é fixada uma tela de nylon, tipo mosquiteiro, dividindo o 

viveiro em duas partes, a fim de evitar que os alevinos se dispersem, melhorando o 

consumo e aproveitamento da ração ofertada. O emprego desse método é 

importante, uma vez que os alevinos com peso entre um e cinco gramas são 

alimentados exclusivamente com ração extrusada e moída (ração em pó), que além 

de ser a ração mais cara para cultivo de peixes, possui o menor índice de 

aproveitamento por não possuir boa flutuabilidade, estabilidade em contato com a 

água e ter um índice de consumo menor que as rações extrusadas em forma de 

pellets.  

 Os alevinos são alimentados seis vezes ao dia, às 07:30, 09:30, 11:30, 

13:30,15:30 e 17:30 horas. Nas duas primeiras semanas, os alevinos são 

alimentados apenas com a ração em pó a uma taxa de 12% da biomassa total na 

primeira semana e 10% na segunda. Na terceira semana quando os alevinos estão 

com cerca de seis gramas é ofertado uma mistura da ração em pó com a ração 

extrusada de 1,7 mm de diâmetro, na razão de 1:1 a uma taxa de 07%. A partir da 

quarta semana os alevinos são alimentados exclusivamente com ração granulada de 

1,7 mm e a taxa de arraçoamento utilizado é de 06%. Na quinta semana, a taxa de 

arraçoamento é mantida a mesma, porém a granulometria da ração passa para 2-

3mm. Nas últimas duas semanas de cultivo a taxa de arraçoamento utilizada é de 

05% com ração 2-3 mm (Tabela 1). 

 

Tabela 1 – tabela de arraçoamento utilizado na Piscicultura Santa Teresa 

Tipo de ração Tempo de cultivo 

(semana) 

Ração ofertada PV* 

(%) 

Pó 01 12 

Pó 02 10 
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Pó/1,7 mm 03 07 

1,7 mm 04 06 

2-3 mm 05 06 

2-3 mm 06 05 

2-3 mm 07 05 

Fonte: dados da piscicultura 

 

O tempo médio de cultivo é de 50 dias (Tabela 2). Após 40 a 45 dias de 

recria, é feito a despesca. O viveiro é drenado até que os peixes estejam confinados 

na caixa de coleta para então se iniciar a despesca. Os juvenis são transportados 

em caixas plásticas tipo monobloco do viveiro para a caixa de transporte de peixes 

(transfish), ligada ao cilindro de oxigênio para manter o O2 em nível adequado dentro 

do transfish. Terminada a despesca os juvenis são classificados em três grupos: 

refugo, terminação e venda. Os peixes classificados como refugo são descartados, 

enquanto a terminação volta para um viveiro sem peixes por mais 10 dias para 

atingir o tamanho de comercialização e os juvenis classificados como venda ficam 

em gaiolas para descanso e posterior comercialização.  

 

Tabela 2 – Dados informativos sobre a produção. 

Produção Tempo 

de 

cultivo 

(dias) 

Taxa de 

sobrevivência 

(%) 

Quant. 

de 

cultivo  

(ano) 

Tipo de 

ração 

Taxa media 

de 

arraçoamento 

(kg/ciclo) 

FCA Produção 

Ciclo 

Alevinões 

(40 a 45g) 

50 75 6 EXTRUS. 5.000
 

1,4: 1 118.000 

Fonte: dados da piscicultura.     

    

 

3.1.6 Mão de obra 

 

 

Para a execução do manejo na piscicultura, o produtor conta com um 

funcionário fixo, responsável pelo arraçoamento, controle de funcionamento dos 

aeradores, renovação e reposição de água, povoamento e manutenção.  
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Nos dias de despesca e classificação são contratados outros 03 funcionários 

diaristas para a execução do trabalho. 

 

 

3.1.7 Informações de Produtividade 

 

 

A produtividade média mensal da referida piscicultura gira em torno de 60.000 

juvenis de tilápia por mês, atingindo uma quantidade de 720.000 juvenis por ano. 

 

 

3.1.8 Comercialização 

 

 

Os juvenis produzidos são vendidos a produtores de engorda de todo o 

estado do Ceará e alguns produtores de estados vizinhos. O transporte dos juvenis 

na maioria das vezes é feito pelo próprio produtor que possui um veículo de carga e 

caixas de transporte de peixes próprio para o serviço (Figura 6).  

 

 

 Figura 6 – Veículo, caixa para transporte dos juvenis e cilindro de oxigênio.  

Fonte: Arquivo pessoal do proprietário. 
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O preço de comercialização variou no ano de 2009 entre R$ 260,00 e R$ 

280,00 o milheiro sem o frete. O valor do frete variou de acordo com a distância 

entre a fazenda de produção e a de engorda, ficando em torno de R$1,00 por 

quilômetro rodado, para entregas de juvenis em quantidades menores que 7.000 

peixes.  

 

 

3.1.9 Projeto inicial e Perspectivas futuras 

 

 

A piscicultura Santa Tereza, em seu projeto original (ver RICARTE 2007), 

visava produzir alevinos revertidos e juvenis de tilápia, através de reprodução, 

larvicultura, reversão e recria no local. 

Inicialmente foi adquirido um grupo de reprodutores de tilápia do Nilo 

linhagem chitralada no Centro de Pesquisas em Aquicultura Rodolpho von Ihering 

em Pentecoste – CE. A formação do plantel a partir desses reprodutores não foi 

satisfatório, por vários motivos como falta de espaço para o desenvolvimento e 

manejo adequado das matrizes, baixa produtividade, altos custos de manutenção e 

manejo da reprodução. Por conta dos fatores citados anteriormente, o manejo 

reprodutivo foi extinto e as matrizes descartadas. 

 De acordo com algumas análises econômicas feitas pelo produtor optou-se 

por  comprar larvas de tilápia e efetuar a reversão sexual na própria piscicultura com 

a utilização de hapas.  

À primeira vista o manejo de reversão na própria piscicultura, mostrou-se 

como opção econômica mais viável para o fornecimento de alevinos revertidos para 

recria além da garantia da qualidade da reversão sexual. Após diversas perdas por 

mortalidade e baixos índices de desenvolvimento dos alevinos a prática da reversão 

mostrou-se pouco vantajosa no aspecto técnico-econômico, sendo deixada de lado. 

Por fim o produtor resolveu adquirir os alevinos já revertidos fazendo  

povoamentos direto, com os peixes recém chegados. O viveiro que era utilizado 

para reversão dos alevinos foi adaptado para ser utilizado na recria, aumentando a 

capacidade produtiva do empreendimento. Esse manejo é utilizado até os dias 

atuais, atingindo o melhor resultado dentre todos os outros manejos utilizados.  
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O produtor pretende no futuro expandir as instalações da piscicultura 

escavando mais 05 viveiros e utilizar a capacidade máxima da outorga do projeto, 

duplicando a capacidade produtiva.  

 

 

3.1.10 Investimento 

 

 

As informações de investimento deste trabalho foram obtidas segundo 

informações do produtor, em Ricarte (2007), por se tratar do mesmo 

empreendimento os custos de implantação do projeto são os mesmos. (Anexo – 

Quadro 3). 

 

 

3.2 METODOS 

 

 

3.2.1 Avaliação Técnica da Piscicultura 

 

 

A piscicultura foi analisada no aspecto produtivo, levando-se em consideração 

o projeto inicial, e a atual situação de manejo e produção.   

 

 

3.2.2 Composição de Receitas, Custos, Depreciação e Juros 

 

 

  



28 
 

 

3.2.2.1 Receitas 

 

 

Receita pode ser definida como compensação financeira obtida através das 

vendas dos bens produzidos ou serviços prestados por uma determinada empresa 

ou pessoa física.  

No presente trabalho, a receita foi constituída pela quantidade de juvenis 

comercializados vezes o seu preço, somado aos valores recebidos pelos serviços de 

transporte dos juvenis.  

O preço dos juvenis durante o período analisado variou de R$ 240,00 a R$ 

260,00 o milheiro (1.000 juvenis), enquanto o serviço de transporte é cobrado 

quando a quantia de juvenis transportada for menor que 7.000 peixes ao valor de R$ 

1,00 por quilômetro rodado. 

A receita dos juvenis foi calculada a partir da multiplicação da quantidade de 

juvenis produzidos representado em milheiro pelo seu preço médio de 

comercialização, através da Equação 01:  

 

 

     
     

    
    

                                                       (Eq. 01) 

 

Sendo: Rj = receita de juvenis 

  UND = quantidade de juvenis produzidos 

  $ = valor médio de comercialização do milheiro de juvenil 

 

Os valores obtidos com os fretes foram calculados de acordo com a Equação 

02, descrita abaixo:  

 

 

            

(Eq. 02) 

 

Considerando: Rf = receita do frete 

     Km = quantidade de quilômetros rodados 
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     $km = preço do quilômetro rodado 

 

A receita bruta, ou receita total é a soma da receitas de juvenis mais a receita 

obtida com o frete dos mesmos. 

 

 

3.2.3 Custos 

 

 

As informações sobre os custos e receitas da piscicultura foram levantadas 

junto ao produtor, e funcionários responsáveis.  

Do ponto de vista de um empresário, os custos a serem considerados vão 

depender da decisão que se precisa tomar, dessa maneira, quando se visa apurar o 

lucro, por exemplo, incluem-se no custo as despesas diretas, as depreciações, o 

juro, e os impostos. Porém, para outros fins podem ser incluídos no custo uma 

quantidade de itens menor. 

Existem diversos tipos classificações dos custos, como custos fixos, variáveis, 

médio, despesas diretas e indiretas, custo operacional, custo de oportunidade, etc 

(HOFFMANN, 1992).   

Para os fins de análise econômica deste trabalho, os custos mais importantes 

são os custos fixos, os custos variáveis e o custo médio, pois além de serem simples 

esses dados preenchem todas as lacunas necessárias para a análise do 

empreendimento. 

A seguir estes parâmetros são caracterizados por suas respectivas 

definições: 

 Custos fixos - Os custos fixos são aqueles que não variam com a quantidade 

produzida de bens, como seguros, juros sobre capital investido, 

arrendamento, dentre outros; 

O valor do custo fixo neste trabalho foi obtido através da soma dos juros do 

empréstimo a ser pago, mais, depreciação anual, manutenção dos bens e juros do 

custo de oportunidade.  
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 Custos variáveis - São aqueles cujo valor varia de acordo com a quantidade 

de bens produzidos como ração, energia elétrica, combustível, etc.; 

O custo variável se deu através da soma dos custos operacionais, ou seja, 

dos fatores de custo ligados diretamente á produção, comercialização e entrega dos 

juvenis produzidos. 

 

 Custo Total - O custo total é a soma algébrica dos custos fixos mais os 

custos variáveis, representado algebricamente conforme a Equação 03: 

  

  

         

     (Eq. 03) 

 

Em que: CT = custo total  

    CF = custos fixos 

     CV = custos variáveis 

 

 Custo médio - O custo médio é a soma dos custos fixos e variáveis totais, 

dividido pelo número de bens produzidos. Portanto, esse valor é influenciado 

tanto pelos custos fixos quanto pelos variáveis, onde a influência de um ou de 

outro pode ser maior ou menor dependendo apenas da quantidade de 

unidades produzidas; e 

 

À medida que a quantidade de bens produzidos aumenta a interferência dos 

custos fixos diminui, assim como o custo médio. Porém no caso de diminuição da 

produtividade, a influência dos custos fixos aumenta empurrando para cima também 

o custo médio.   

A expressão matemática que define o custo médio esta representada pela 

Equação 04.  

 

                            

    
  

   
 

                                                              (Eq. 04) 
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Na qual: CM = custo médio 

     UND = quantidade de bens produzidos 

     CT = custo total 

 

 

3.2.4 Depreciação 

 

 

Depreciação é o valor contábil acrescentado ao custo de produção para 

compensar o uso ou desgaste da maquinaria e instalações. A vida útil de cada 

equipamento pode ser estimada com base nas informações de fornecedores 

(BUARQUE, 1984).  

Gomes (1999) define depreciação como sendo o custo necessário para 

substituir os equipamentos quando estes se tornarem inutilizáveis por conta do 

desgaste físico ou se tornarem obsoletos no decorrer do tempo e em virtude de 

novas tecnologias.  

A depreciação, neste trabalho foi calculada considerando uma desvalorização 

linear, de acordo com a Equação 05. 

  

    

   
     

 
 

     (Eq. 05) 
 

Em que: D = depreciação 

     VI = valor inicial do equipamento  

     VR = valor residual do equipamento 

     n = vida útil do equipamento em anos 
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3.2.5 Juros 

 

 

O juro considerado neste ponto do trabalho foi o juro referente ao custo de 

oportunidade do capital, podendo este ser considerado como taxa mínima de 

atratividade.  

A taxa mínima de atratividade, como o próprio nome sugere, é a taxa de 

remuneração mínima requerida pelos provedores de capital. Esta taxa é ajustada de 

acordo com o risco da operação e que deve incorporar o custo de oportunidade das 

partes envolvidas (CORREIA NETO, 2009). 

Em outras palavras, o nível de risco do empreendimento, o custo de 

oportunidade e o custo do capital, são fatores que influenciam a taxa mínima de 

atratividade (BEZERRA, 2003).  

A taxa mínima de atratividade é determinada pelos próprios empreendedores, 

e para este projeto ela foi fixada a uma taxa de juros de 6%. 

 

 

3.3 Medidas de resultado econômico 

 

 

3.3.1 Receita Líquida 

 

 

A receita líquida, resíduo ou lucro operacional (SCORVO FILHO et al., 2004) 

ou rédito financeiro (BUARQUE, 1991), são diferentes denominações utilizadas para 

se referir a um mesmo indicador de mérito de um projeto de investimento. A 

nomenclatura receita líquida será utilizada no presente trabalho por ser mais atual.  

O cálculo do valor da receita líquida é feito a partir da diferença entre a receita 

bruta e o custo total, representado pela soma dos custos fixos e custos variáveis. O 

resultado obtido através deste cálculo deve ser entendido como o valor disponível 

para remunerar a terra e o empresário (SCORVO FILHO et al., 2004). A receita 

líquida foi calculada de acordo com a Equação 06: 
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    (Eq. 06) 

 

Na qual: RL = receita líquida 

     RB = receita bruta 

     CT = custo total 

 

 

3.3.2 Ponto de Nivelamento 

 

 

O ponto de nivelamento de uma empresa ocorre quando não há lucro ou 

prejuízo financeiro, para determinar o ponto de nivelamento a receita total de ser 

igual ao custo total (MAGALHÃES, 1986). Obtendo resultados abaixo desse ponto a 

empresa terá prejuízos e acima lucros (HOLANDA, 1975). 

Correia Neto (2009) intitula o ponto de nivelamento como ponto de equilíbrio 

ou break even point conceituando o termo como “nível mínimo de receita que deve 

ser alcançado a fim de que não incorram em prejuízo”. 

 Como há a necessidade de geração de receitas e custos para se atingir o 

ponto de nivelamento, consequentemente haverá um nível mínimo de atividade da 

empresa. Numa visão analítica o ponto de nivelamento fornece de maneira simples 

a taxa de atividade mínima do empreendimento. 

O índice em questão pode ser representado matematicamente segundo a 

Equação 07:  

 

             

     
   

      
      

                                                        (Eq. 07) 

         

Sendo: PN = ponto de nivelamento 

   CFT = custos fixos totais 

   RT = receita total 
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   CVT = custos variáveis totais 

 

 

3.3.3 Índice de Rentabilidade e Índice de Lucratividade 

 

 

Gomes (1999), Ribeiro (1999) e Araújo; Carvalho (2000), definiram o índice 

de rentabilidade como taxa anual de retorno do projeto, mostrado em termos 

percentuais.  

As vantagens desse índice é a sua fácil determinação a partir do 

conhecimento do orçamento das receitas e custos do projeto, em um ano 

considerado básico e representativo para os anos seguintes de funcionamento da 

empresa (BUARQUE, 1984), permitindo também a comparação entre projetos de 

investimento (LAPPONI, 2000).  

Buarque (1984) destacou ainda que o índice de rentabilidade, intitulada por 

ele de rentabilidade simples, não leva em consideração os efeitos do tempo sobre o 

valor do dinheiro, projetando o mesmo resultado para diferentes fluxos de lucros. 

Bezerra (2003) e Ricarte (2007) para este mesmo índice fazendo uso da 

mesma expressão matemática, porém se referindo ao índice como índice de 

lucratividade. Martin et al. (1998) e Scorvo filho et al. (2004) referem-se ao índice de 

lucratividade como a relação percentual entre a rentabilidade líquida e a receita 

bruta, exibindo a taxa disponível de receita da atividade após o pagamento de todos 

os custos.   

Carvalho et al. (1999) denomina como margem de lucro a relação entre o 

lucro e a receita, representando o lucro percentual sobre a receita.  

Por sua vez, Correia Neto (2009) descreveu o índice de lucratividade como 

uma medida de retorno por unidade monetária investida, indicando quantas 

unidades monetárias são geradas por unidade monetária desembolsada. Seu 

cálculo levou em consideração os somatório dos valores dos fluxos de caixa 

positivos e o somatório dos fluxos de caixa negativos. Caso o resultado do cálculo 

seja maior que um significa que as entradas superarão as saídas de caixa. Por outro 

lado, se o resultado apresentado for menor que um as entradas serão menores que 

as saídas de caixa e o projeto não deverá ser aceito.       
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Portanto será considerado no presente trabalho como índice de rentabilidade 

o conceito utilizado por Buarque (1984), Gomes (1999), Ribeiro (1999) e Araújo; 

Carvalho (2000) como segue a representação matemática apresentada na Equação 

08: 

 

 

    
  

   
      

(Eq. 08) 

 

Na qual: IR = índice de rentabilidade 

     RL = receita líquida 

     INV = capital investido  

 

Para o índice de lucratividade serão considerados os conceitos, utilizados por 

Martin et al. (1998) e Scorvo filho et al. (2004), através da Equação 09: 

 

 

        
  

  
      

(Eq. 09)   

 

Sendo: ILMSF = índice de lucratividade descrito por Martin e Scorvo Filho 

   RB = receita bruta 

   RL = receita líquida 

  

 

3.3.4 Capacidade de Pagamento 

 

 

A capacidade de pagamento ou índice de garantia indica o número de vezes 

em que as amortizações de empréstimos estaria contido na renda líquida.Este índice 

representa a quantia real de dinheiro disponível para o pagamento de eventuais 
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empréstimos. O seu valor se dá pela soma de todos os recursos líquidos que 

estejam disponíveis.  

Para estimar a capacidade de pagamento deve-se agregar à receita líquida o 

valor dos custos imputados que não representam desembolso efetivo, constituindo 

assim um acervo líquido com que se pode contar para a amortização de uma dívida 

(HOLANDA, 1975).  

A estimação desse valor pode ser feito através da expressão:  

 

 

            

                       (Eq. 10) 

 

Considerando: CP = capacidade de pagamento 

     RL = receita líquida 

     D = depreciação 

     J = juros sobre o capital investido 

 

 

3.3.5 Taxa de Remuneração do Capital Investido 

 

 

A taxa de remuneração do capital investido representa o quanto o capital está 

sendo remunerado, apresentado em valores percentuais (BEZERRA, 2003). É 

calculado através da Equação 11: 

 

 

      
      

   
      

       (Eq. 11) 

                                       

Na qual: TRC = taxa de remuneração do capital investido 

     RL = receita líquida 

     J = juros  

    INV = investimento 
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3.3.6 Tempo de Reposição do Capital Investido  

 

 

O tempo de reposição do capital investido ou payback é o indicador financeiro 

mais simples e conhecido. Ele mostra o número de períodos necessários para a 

recuperação do capital investido na implantação do projeto. A vantagem desse 

critério é a simplicidade e cálculo imediato, sendo também um indicador de grande 

aceitação nos meios empresariais e não exige informações externas ao projeto 

(CONTADOR, 1981). 

O tempo de retorno do capital investido provê uma análise baseada em 

horizontes temporais de retorno. Para determinar a aceitação de um projeto, deve-se 

estipular o prazo máximo de retorno do investimento, para isso ocorrer, a soma 

acumulada das entradas de caixa deve igualar-se ao investimento realizado. Quanto 

mais rápido o projeto recuperar os recursos investidos, melhor será a avaliação do 

projeto (CORREIA NETO, 2009).  

 O período de retorno do capital como denominou Buarque (1984) o mesmo 

índice em questão, equivale ao inverso da rentabilidade simples, neste trabalho 

chamado índice de rentabilidade.  

Correia Neto (2009) determina o período de payback apenas através da 

analise os fluxos de caixa, somando os valores de entrada nos períodos iniciais até 

que o valor acumulado iguale ao valor investido. Apesar das facilidades desse 

método, há três desvantagens, a distribuição dos fluxos dentro do período não afeta 

o resultado, o índice não considera o valor do dinheiro no tempo, tornando-o 

inadequado para os princípios básicos da matemática financeira e por fim a 

desconsideração dos fluxos após o período analisado, isto é, o método não se 

importa com os fluxos de caixa após o período de retorno do capital investido.  

Diante de todas essas ponderações optou-se por utilizar uma fórmula simples 

de análise do tempo de reposição do capital investido, conforme a Equação 12: 

 

 

       
   

  
  

                    (Eq. 12) 
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Sendo: TRCI = tempo de reposição do capital investido 

        INV = investimento 

        RL = receita líquida 

 

   

3.3.7 Taxa de Lucro 

 

 

Relação entre o lucro e o custo, representa o lucro percentual sobre os custos 

(CARVALHO et al., 1999). De acordo com a Equação 13: 

 

 

     
  

  
      

                         (Eq. 13) 

 

Considerando: TL = taxa de lucro 

     RL = receita líquida 

     CT = custos totais 

 

 

3.3.8 Relação benefício-custo 

 

 

A relação benefício-custo de um projeto como medida de resultado 

econômico é um critério bastante utilizado como critério de avaliação em termos 

correntes, relacionando diretamente receita e custo (BUARQUE, 1984). 

Woiler, Samsão (1996) e Hoffmann (1992) classificaram um projeto como 

economicamente interessante quando a razão benefício-custo é maior que uma 

unidade, significando que as receitas são maiores que os custos, sendo capazes de 

cobri-los e gerar lucros.  
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Carvalho et al. (1999) definiu a relação benefício-custo como a relação entre a 

renda bruta  e o custo total de um empreendimento, cujo resultado indica a receita 

obtida para cada unidade monetária investida.  

A expressão que representa essa relação em números é dada a seguir:  

 

 

       
  

  
 

(Eq. 14) 

 

Na qual: Rb/c = relação benefício-custo 

     RT = receita total 

     CT = custo total 

  

 

3.4 Avaliação financeira 

 

 

3.4.1 Taxa Interna de Retorno 

 

 

A taxa interna de retorno é uma forma de avaliar um projeto, através de um 

valor percentual. Esse valor percentual representa por si só a viabilidade de um 

projeto de investimento (CORREIA NETO, 2009). 

Shang e Merola (1987) definem a taxa interna de retorno como a taxa de 

desconto que iguala a zero o valor presente líquido, logo a taxa interna de retorno 

iguala o valor presente dos benefícios ao valor presente dos seus custos. 

Este indicador é um dos mais utilizados como parâmetro de decisão, o critério 

adotado diz se um projeto é viável e deve ser considerado como alternativa para a 

execução se a sua taxa interna de retorno é maior ou igual que o custo de 

oportunidade dos recursos para sua implantação. Quanto maior for à taxa interna de 

retorno, maior será a atratividade do projeto (CONTADOR, 1981). 
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A taxa interna de retorno serve também para comparar diferentes projetos 

entre si, e para compará-los com a rentabilidade geral, que é o custo de 

oportunidade do capital. Um projeto para ser aceitável, deve apresentar no mínimo 

uma taxa interna de retorno igual ou superior à taxa mínima de atratividade 

(BUARQUE, 1984). 

Algumas vantagens desse indicador são fácil interpretação dos resultados 

apresentados em forma de percentagem, como medida relativa, considerando uma 

taxa efetiva de juros. Entretanto, deve-se tomar cuidado quando o fluxo de caixa não 

for do tipo simples, podendo apresentar mais de uma taxa interna de retorno 

(LAPPONI, 2000).  

O cálculo da taxa interna de retorno é dada pela seguinte equação: 

 

 

                

 

   

    

(Eq. 15) 

 

Sendo:    = taxa interna de retorno 

     = receita do projeto no ano   

     = custos do projeto no ano   

 

 

3.4.2 Valor Presente Líquido 

 

 

Para um investidor, o custo de aplicar uma quantia de capital num projeto, 

corresponde ao que ele deixa de ganhar ao não investir em outras alternativas 

viáveis. Visto de uma outra maneira, o custo do capital, também chamado de 

oportunidade do capital é o lucro que o investidor perder em teoria ao investir num 

determinado projeto ao invés de um outro projeto.   

O valor presente líquido ou valor atual líquido é um bom coeficiente de para a 

determinação do mérito de um projeto, uma vez que ele representa, em valores 
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atuais, o retorno líquido gerado pelo projeto. Na comparação entre dois projetos, o 

melhor é aquele com o maior valor presente líquido (BUARQUE, 1984). 

O valor presente líquido é um indicador rigoroso e isente de falhas técnicas. 

Corresponde à soma algébrica dos valores do fluxo de um projeto, atualizados às 

taxas de desconto. Dos principais indicadores para avaliação de projetos, o único 

que permanece incólume é o valor presente líquido, portanto, o bom-senso 

recomenda o uso do valor presente líquido como indicador básico e os outros 

parâmetros devem ser utilizados apenas para auxiliar no processo decisório, apenas 

como papel complementar da análise (CONTADOR, 1981). 

Correia Neto (2009) descreve o valor presente líquido como a soma de todos 

os fluxos financeiros de um projeto, positivos ou negativos, ajustados à uma mesma 

referência de tempo. O resultado desta análise pode apresentar valores positivo ou 

negativo. No caso de valor positivo, significa que a rentabilidade do projeto foi 

superior à taxa mínima de atratividade, e que o investimento deve ser aceito. Porém 

se o resultado for inferior a zero a remuneração do projeto não atingiu a taxa mínima 

de atratividade e o projeto não foi suficientemente bom, destruindo a riqueza do 

proprietário.  

 

 

VLP = 
       

      
  

 

   
 

  

      
 

 

   
 

(Eq. 16) 

 

Onde: VLP = valor presente líquido  

     = receita do projeto no ano   

     = custo do projeto no ano   

    r = taxa de juros 

     = total dos investimentos realizados no ano   
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3.4.3 Relação Benefício-Custo 

 

 

O indicador benefício-custo é o que mais apresenta problemas, e mesmo 

assim, é amplamente utilizado nas análises de investimento. Este indicador consiste 

na relação entre o valor presente dos benefícios e o valor presente dos custos. De 

acordo com a regra, um projeto deve apresentar um benefício-custo maior que um 

para ser considerado viável. Quanto maior esta relação, melhor o retorno do projeto.  

Existem várias versões para este indicador, nas quais as respostas vão 

depender apenas da manipulação algébrica das parcelas de benefícios e custos. A 

variedade de magnitudes para a relação benefício-custo é resultado das parcelas de 

custos e benefícios poderem ser incorporadas alternativamente no numerador ou no 

denominador, alterando substancialmente o resultado.  

Naturalmente um projeto que apresente um valor presente líquido positivo, 

terá uma relação benefício-custo maior que um. E por outro lado, um projeto cujo 

valor presente líquido seja negativo, a relação benefício-custo será obrigatoriamente 

menor que um (CONTADOR, 1981).      

 

  

      
  

  
   

  

      
  

 

   

  
  

      

 

   

 

   

 

(Eq. 17) 

 

Onde:      = relação benefício-custo 

        = custo atualizado 

    = receita atualizada 

       = receita no ano   

             = taxa de juros 

       = custo no ano   
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3.5 Análise de sensibilidade 

 

 

Tanto no cálculo da rentabilidade como na determinação do ponto de 

equilíbrio, os dados utilizados são considerados certos e constantes. Na prática isso 

dificilmente ocorre, uma vez que todos os dados utilizados no projeto são valores 

aproximados e de uma realidade mutável. Portanto, incluir um método de análise 

que permita aos avaliadores conhecerem de que forma as variações de cada fator 

pode influenciar nos resultados esperados do projeto, é imprescindível, para sua 

credibilidade e confiabilidade (BUARQUE, 1984).   

Conforme Dossa et al. (2000), a técnica de análise de sensibilidade é muito 

utilizada atualmente, para estudar as variações possíveis na renda do produtor. Esta 

variação dá-se em função dos riscos e das incertezas a que estão submetidas a 

produção, armazenagem e a comercialização rural. A variação da renda anual do 

produtor é uma conseqüência da variação dos preços e da produtividade, enquanto 

a variação do custo de produção depende de fatores tecnológicos e ambientais. 

Nas atividades empresariais existentes, além dos componentes técnicos e 

financeiros, há também o componente de risco que está estritamente associado com 

a atividade desenvolvida pela empresa. A aqüicultura por ser uma atividade 

relativamente nova, está ligada ao setor primário, não possui técnicas de cultivo bem 

estabelecidas para todas as espécies cultivadas, assim como os canais de 

comercialização não são bem conhecidos e estabelecidos, possui um risco 

relativamente alto (SHANG; MEROLA, 1987). 

Uma forma de considerar o risco na tomada de decisões, é variar numa certa 

faixa as estimativas daqueles parâmetros mais instáveis, sujeitos à oscilações ao 

longo do tempo, e observar as flutuações da rentabilidade do projeto. Esse método 

de simulação é conhecido como análise de sensibilidade (CONTADOR, 1981).  

A análise de sensibilidade consiste em avaliar as alterações nos resultados 

calculados após a alteração de uma determinada variável. Os resultados são 

gerados, na maioria das vezes, pelos métodos de avaliação, valor presente líquido, 

taxa interna de retorno, benefício-custo, etc. Normalmente escolhe-se uma variável 

cujo comportamento seja incerto, com mudanças do no seu valor estimado. 

Portanto, esse método demonstra quão sensível são os resultados do projeto em 
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relação às oscilações de uma variável, mantendo-se as demais variáveis constantes 

(HOLANDA, 1975; CORREIA NETO, 2009).  

Dessa maneira, podem ser definidos quais elementos do projeto devem ser 

estudados mais a fundo. Além disso, a análise de sensibilidade é um instrumento de 

grande utilidade na administração futura, já que permite conhecer a importância e o 

grau de influência de cada insumo e cada variável sobre o desempenho da empresa 

(BUARQUE, 1984). 

Contador (1981) sugere que este método funciona satisfatoriamente quando 

os parâmetros sujeitos a amplas flutuações se limitem a três ou quatro. Entretanto, 

quando as flutuações atingem um número maior de variáveis, as análises de 

sensibilidade se tornam muito complexas, principalmente quando as flutuações das 

variáveis não são independentes entre si. Como por exemplo, o aumento do preço 

de venda de um produto possa causar uma diminuição nas vendas do mesmo. 

Quando isso acontece, a solução mais simples é descontar a uma taxa mais elevada 

os benefícios líquidos futuros (CONTADOR, 1981; CORREIA NETO, 2009). 

Neste estudo foram considerados, na análise de sensibilidade, uma variação 

na taxa de juros de mercado e nove situações para a análise financeira do projeto, a 

uma taxa mínima de atratividade de 6% a. a., que estão descritas a seguir:  

 

 Oscilação na taxa de juros de mercado (r) entre 6 e 18% variando de 2 em 

2%;  

 Receitas e custos normais; 

 Redução de 5% nas receitas e custos normais;  

 Receitas normais e aumento de 5% no custo do item de maior impacto nos 

custos totais; 

 Receitas normais e aumento de 5% no custo do segundo item de maior 

impacto nos custos totais; 

 Receitas normais e aumento de 10% no custo do item de maior impacto nos 

custos totais; 

 Receitas normais e aumento de 10% no custo do segundo item de maior 

impacto nos custos totais 

 Redução de 10% na receita e custos normais; 
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 Receita normal e aumento de 5% no custo dos dois itens de maior impacto 

nos custos totais;  

 Redução de 10% na receita e aumento de 5% no custo dos dois itens de 

maior impacto nos custos totais; 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1 Avaliação Técnica da Piscicultura 

 

 

Segundo Ricarte (2007), a Piscicultura Santa Tereza tinha como objetivo em 

seu projeto inicial a produção de alevinos e juvenis de tilápia do Nilo. A produção 

desses alevinos e juvenis seria feita totalmente na própria piscicultura, desde a 

reprodução, até a fase de juvenil com peso médio entre 30 e 35 gramas, de acordo 

com a Tabela 3, indicando os níveis de produção e informações sobre o cultivo. 

 

Tabela 03 - Dados informativos sobre a produção de alevinos e alevinões. 

Produção 

Tempo 

de 

cultivo 

(dias) 

Taxa de 

sobrevivência 

(%) 

Quant. 

de 

cultivo  

(ano) 

Tipo de 

ração 

Taxa media de 

arraçoamento 

(kg/ciclo) 

FCA 

Produção 

estimada 

Ciclo 

Alevinos 

(0.02 a 

0.5g) 

21 75 18 EXTRUS. 214,4
 

3,57:1 200.000 

Alevinões 

(30 a 35g) 
45 90 08 EXTRUS. 4550

 
1,4: 1 90.000 

Fonte: Ricarte (2007) 

 

Porém foi verificado, durante as visitas técnicas à piscicultura e conversas 

com o Engenheiro de Pesca responsável um resultado de produtividade diferente, 

como mostra a Tabela 2, revelando que piscicultura estava produzindo apenas 

juvenis de tilápias do Nilo, diferente do proposto pelo projeto inicial.  

Segundo o Engenheiro de pesca responsável, as mudanças ocorridas no 

manejo e na produção foram devidos à inúmeros problemas ocorridos durante os 

primeiros cultivos, causado por baixos índices de produtividade, altas taxas de 

mortalidade, atrasos nos ciclos produtivos e por consequência, atraso para atingir o 

primeiro ano de estabilização do empreendimento, comprovado nos dados 

presentes no fluxo de caixa do empreendimento, fornecidos pelo proprietário da 

fazenda.        
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As primeiras mudanças no manejo foram necessárias quando se iniciou a 

reprodução em hapas (Figura 7), pois as quantidades de pós-larvas produzidas no 

sistema adotado foram muito abaixo do esperado, não correspondendo às 

informações teóricas obtidas junto a materiais bibliográficos de autores conceituados 

sobre o assunto como Kubitza (2000) e Silva (2009). Para resolver o problema de 

baixa produtividade na reprodução o proprietário da fazenda, comprava pós-larvas 

de outros produtores para conseguir manter as quantidades mínimas necessárias 

para dar continuidade na produção de alevinos revertidos e de juvenis. Devido ao 

baixo custo das pós-larvas na época os impactos econômicos eram minimizados, e 

os custos se mantinham em patamares ainda sustentáveis.  

 

 

Figura 7 – Viveiro com hapas de reprodução.  

Fonte: Arquivo pessoal do proprietário. 

 

Com o decorrer do tempo, após mais algumas tentativas de reprodução sem 

sucesso, o técnico responsável resolveu eliminar a reprodução e continuar a 

produção comprando pós-larvas de outros produtores, diminuindo os custos 

referentes à manutenção do plantel reprodutor e mão-de-obra para o manejo dos 

mesmos. Sendo que o custo com o fornecimento de pós-larvas compradas para as 

fases seguintes de produção girava em torno de 70%, tornando-se inviável do ponto 

de vista econômico a reprodução no local. 
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 Os índices de sobrevivência da reversão sexual, prevista no projeto inicial 

(Figura 8), deveriam apresentar algo em torno de 75% baseado em literaturas 

anteriormente citadas. Mas, na prática, os mesmos giravam próximo de 60 a 65%, 

estando também abaixo dos valores publicados pelos autores consultados.  

 

 

Figura 8 – Viveiros com hapas de reversão.  

Fonte: Arquivo pessoal do proprietário. 

 

 Após alguns meses de estabilidade, começaram a ocorrer problemas de 

mortalidade durante a reversão sexual dos alevinos. Foram constatados como fontes 

de mortalidade dos alevinos a predação por ninfas de libélula (odonata), 

contaminação por fungos e doenças não identificadas pelo produtor. As taxa de 

sobrevivência dos alevinos revertidos caiu de 60 a 65% para cerca de 20%. Foram 

feitos diversos tratamentos e tentativas de sanar o problema. Porém os resultados 

foram insatisfatórios, forçando o produtor a adquirir alevinos revertidos às pressas 

para dar continuidade à produção de juvenis e evitar quebras no ciclo produtivo, 

aumentando os custos de produção, com a receita já prejudicada, pois a produção 

de alevinos revertidos na piscicultura era insuficiente para sustentar a produção de 

juvenis e para a venda. Os alevinos produzidos eram priorizados no povoamento 

para recria em detrimento às vendas, devido ao maior valor de comercialização e 

margem de lucro dos juvenis.  
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    À medida que o problema na reversão sexual das tilápias na piscicultura se 

estendia, o produtor resolveu aumentar os seus custos de produção mais uma vez, 

em troca da segurança no fornecimento de alevinos para a recria, extinguindo o 

trabalho de reversão sexual na piscicultura, ficando obrigado a comprar os alevinos 

revertidos de outros produtores.  

Frente a todos esses problemas, as soluções encontradas pelo proprietário e 

o engenheiro de pesca foram: 

 

 Utilizar os viveiro de reprodução e reversão para a produção de juvenis; 

 Minimizar os custos com ração, manutenção, mão-de-obra, depreciação, 

hormônio, álcool etílico e outros custos ligados à reprodução e reversão 

sexual da tilápias; 

 Melhorar a qualidade dos juvenis produzidos, otimizando o manejo;  

 E maximizar a produtividade através da utilização de equipamentos 

(aeradores);  

 

Após essas mudanças o empreendimento conseguiu estabilizar o seu ciclo 

produtivo que se mantém até os dias atuais. 

Do ponto de vista econômico, todas as mudanças ocorridas tiveram reflexos 

nos índices econômicos. A receita bruta da piscicultura na situação atual é de  

R$ 214.200,00, ou seja, 30,73% menor que a prevista no projeto inicial. O custo 

total, por sua vez, também diminuiu num índice próximo ao apresentado pela receita, 

ficando 29,83% menor em relação aos custos do projeto inicial. 

Consequentemente, os valores dos critérios de avaliação econômica 

diminuíram do projeto inicial para a situação atual do empreendimento, que mesmo 

assim, ainda apresenta sustentabilidade econômica.  

 

 

4.2 Composição de Receitas, Custos, Depreciação e Juros 

 

 

Para o cálculo da receita total foi considerada a produção de juvenis em um 

ano estabilizado, segundo o produtor uma quantidade de 810.000 juvenis de tilápia, 
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comercializados ao preço médio de R$ 260,00 o milheiro, totalizando uma receita 

bruta de R$ 210.600,00, como mostra o cálculo abaixo e a Tabela 4.  

 
 

    
       

    
          

 

               

 

Somada às entradas financeiras da produção estava a receita do frete, a R$ 

1,00 o quilômetro rodado, para entregas de peixe menores que 7.000 peixes, 

perfazendo uma média de 3.600km anuais rodados em pequenas entregas cujo frete 

foi cobrado. O valor recebido com estes serviços e a receita total estão descritos na 

Tabela 4 e nos cálculos a seguir: 

 

 

               

 

            

 

                 

 

              

 

 

  Tabela 4 – Fluxo de receitas 

Descrição Quantidade Unidade 
Valor unitário 

(R$) 
Valor total (R$) 

Venda de juvenis 810 milheiro 

(x1000) 

260,00 210.600,00 

Transporte de juvenis 3.600 km rodado 1,00 3.600,00 

RECEITA TOTAL    214.200,00 

Fonte: dados da piscicultura. 

 



51 
 

 

A Figura 9 apresenta a receita obtida no empreendimento de acordo com a 

quantidade de juvenis produzida, considerando a receita com frete proporcional à 

produção somado ao valor dos juvenis produzidos.  

A receita total gerada na piscicultura foi de R$ 214.200,00, sendo R$ 

210.600,00 provenientes da comercialização de juvenis e R$ 3.600,00 dos serviços 

de frete para os clientes.  

 

 

Figura 9 – gráfico da receita total em função da produção de juvenis de tilápia. 

 

Os custos fixos do empreendimento analisados foram representados pela 

depreciação e manutenção das máquinas, equipamentos e bens imobiliários, juros 

do financiamento feito junto ao Banco do Nordeste e juros do custo de oportunidade 

e rendimento mínimo esperado do investimento. Os juros referentes ao 

financiamento considerado nesta análise foi em seu valor máximo, em outras 

palavras, o juro foi proporcional ao financiamento total, portanto, para os anos 

seguintes do empreendimento, à medida que as amortizações forem sendo 

quitadas, os juros sobre o financiamento diminuem (Tabela 10).  

Dentre os fatores que compuseram os custos fixos, a manutenção apresentou 

a menor influência (6,76%) e a depreciação a maior (38,02%), cujos respectivos 

valores foram R$ 1.844,72 e R$ 10.373,39. De acordo com a Tabela 5, o custo fixo 

representou 16,10% do custo total de produção (Tabela 7) e um valor de R$ 

27.281,22.  
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Os custos envolvidos diretamente na produção de juvenis na piscicultura 

estão demonstrados na Tabela 6, definido neste trabalho como custos variáveis, 

considerado por outros autores (HOFFMANN et al. 1992 e SCORVO FILHO et al. 

2004) como custo operacional. De acordo com a Tabela 6 os insumos ração e 

alevinos são os de maior relevância econômica no processo produtivo por 

representarem 80,20% dos custos variáveis. A grande importância em se controlar e 

acompanhar o valor desses insumos é o fato de que são custos diretos e 

proporcionais ao nível de estocagem, ou seja, à medida que a densidade de 

estocagem aumenta esses custos também aumentam. Porém, é importante destacar 

que densidades muito altas na produção de juvenis de tilápia do Nilo podem resultar 

em baixos índices de crescimento e até altas taxas de mortalidade, causando 

prejuízos significativos capazes de inviabilizar o empreendimento de acordo com 

Marengoni (2008). Os custos variáveis totalizaram R$ 141.384,00, sendo R$ 

59.400,00 referente à aquisição de alevinos (42,01%), R$ 54.000,00 gastos com 

ração (38,19%) e R$ 27.984,00 divididos entre os outros insumos representando 

apenas 19,80%. 

O custo total, representado pela soma dos custos fixo e variáveis, apresentou 

um valor bruto de R$ 168.665,22, sendo 83,90% referente aos custos variáveis e 

16,10% aos custos fixos. Os dados estão descritos na Tabela 7 e o cálculo 

apresentado abaixo:  

 

 

                          

 

              

 

Os custos fixos, variáveis e total estão representadas na Figura 10 de acordo 

com o nível de produção de juvenis.   
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Figura 10 – gráfico dos custos fixo, variável e total em função da produção de 

juvenis de tilápia. 

* Foi considerada uma variação proporcional nos custos variáveis em relação a quantidade de juvenis 

produzida. 

 

De acordo com os dados de produção e o custo total obtidos foi possível 

calcular o custo médio de produção, apresentado posteriormente. O custo médio do 

juvenil produzido foi de R$ 0,21, ficando o custo do milheiro produzido em  

R$ 210,00. Os custos referentes aos combustíveis e lubrificantes utilizados na 

produção dos juvenis e frete foram inseridos como um todo no custo total de 

produção, sem ter distinção entre ambos. A inserção deste custo a mais poderia 

mascarar o custo médio dos juvenis, mas devido a sua pouca representatividade nos 

custos totais (5,69%) e a dificuldade em distinguir as partes utilizadas para cada fim, 

foi considerado o valor total de combustíveis e lubrificantes.      
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Tabela 05 – Descrição dos custos fixos. 

CUSTOS FIXOS VALOR (R$) (%) 

Depreciação 

(máq.+equip.+bens) 
10.373,39 38,02 

Juros (financiamento) 5.684,19 20,84 

Manutenção  1.844,72 6,76 

Juros (custo de oportunidade) 9.378,92 34,38 

TOTAL 27.281,22 100 

Fonte: dados da piscicultura. 

 

Tabela 06 – Descrição dos custos variáveis. 

CUSTOS VARIÁVEIS VALOR (R$) (%) 

Salários 6.120 4,33 

Encargos sociais 1.104 0,78 

Energia elétrica 6.000 4,24 

Mão de obra eventual 2.400 1,70 

Oxigênio (O2) 2.760 1,95 

Ração 54.000 38,19 

Alevinos 59.400 42,01 

Combustíveis e lubrificantes 9.600 6,80 

TOTAL 141.384,00 100 

Fonte: dados da piscicultura. 

 

Tabela 07 – Custos Totais. 

DESCRIÇÃO VALOR (R$) (%) 

Custos fixos 27.281,22 16,10 

Custos variáveis 141.384,00 83,90 

CUSTO TOTAL 

(custo fixo+custo variável) 168.665,22 100 

Fonte: dados da piscicultura. 

 

A depreciação dos bens imobiliários foi calculada separadamente das 

máquinas e equipamentos por terem funções diferentes na produção, sendo o 

primeiro de infra-estrutura possuindo uma vida útil elevada e os últimos de manuseio 

constante de menor vida útil e com maiores chances de serem danificados 
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necessitando de reparos ou trocas. Por esses motivos, também, a base de cálculo 

com manutenção de ambos foi diferente, sendo 1% para as construções civis e 2% 

para as máquinas e equipamentos (Tabelas 8 e 9).  

Para nenhum dos casos foi considerado o valor residual nas projeções de 

depreciação e em todos os itens foram feitos a depreciação linear.  

     

Tabela 08 – Depreciação dos bens imobiliários. 

Construções civis 
Vida útil 

(anos) 

Depreciação 

(R$) 

*Manutenção 

(R$) 

Viveiros 15 2.570,00 385,50 

Casa residencial do morador 25 478,86 119,71 

Estação de piscicultura 25 1.029,80 257,45 

Caixa d’água elevada em concreto 

armado para 5000L 
20 436,82 87,36 

TOTAL
 

 
4.515,48 850,02 

Fonte: dados da piscicultura. 

* A manutenção foi calculada com base em 1% do valor total do bem. 

 

Tabela 09 – Depreciação dos equipamentos. 

Equipamentos 
Vida útil 

em anos 

Depreciação 

(R$) 

*Manutenção 

(R$) 

Aerador de Pás Aquapá modelo B-

105 
10 188,50 37,70 

Caixa de transporte de peixe 

Transfisch-série E-110C 
15 199,93 59,98 

Balança digital portátil 15 39,67 11,90 

Medidor de oxigênio dissolvido 08 248,38 39,74 

Medidor de PH portátil 08 27,5 4,40 

Conjunto eletro-bomba 15 61,88 18,57 

Tela para a confecção das hapas 05 600,00 60,00 

Tela para proteção anti-pássaros 05 1.360,00 136,00 

Veículo 10 3.000,00 600,00 

Cilindro de oxigênio 10 132,05 26,41 

TOTAL
  

5.857,91 994,70 

Fonte: dados da piscicultura. 

*A manutenção foi calculada com base em 2% do valor total do bem.  
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4.3 Medidas de resultado econômico 

 

 

As medidas de resultado econômico são critérios utilizados na avaliação do 

mérito de um projeto em termos correntes. A grande vantagem deste tipo de análise 

é a sua fácil determinação a partir do conhecimento do orçamento de receitas e 

custos do projeto, em um único ano considerado representativo para os demais anos 

de funcionamento da empresa (BUARQUE, 1984). 

A principal característica desse critério de avaliação é que a taxa de juros, 

referente ao custo do capital, não é levada em conta, em outras palavras, o valor do 

dinheiro no tempo, é o mesmo. Este tipo de avaliação reúne grandezas 

heterogêneas, pois não considera a variação de um determinado valor monetário em 

diferentes momentos do tempo (MAGALHÃES, 1987). 

As análises das medidas de resultado econômico, apesar da sua simplicidade 

são utilizadas para verificar a viabilidade econômica de um projeto, isto é, se o 

projeto é capaz de gerar lucros (WOILER; SAMSÃO, 1996). 

Os critérios utilizados para avaliar os méritos do projeto em estudo foram: 

receita líquida, ponto de nivelamento, índice de rentabilidade e lucratividade, 

capacidade de pagamento, taxa de remuneração do capital investido, tempo de 

recuperação do capital investido e taxa de lucro. 

     

 

4.3.1 Receita Líquida 

 

 

O cálculo da receita líquida do empreendimento foi feito considerando-se 

embutido no custo total, além das despesas de produção, os juros do capital e as 

depreciações, restando, portanto, como receita líquida da piscicultura as 

amortizações e a remuneração do empresário. A remuneração da terra foi 

desconsiderada por se tratar de área própria.  

O valor líquido disponível para quitar as amortizações do financiamento e 

remunerar o empresário foi de R$ 45.534,78. Por se tratar de um valor positivo e o 
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valor da amortização comprometer 31,21% da receita líquida, pode-se considerar 

como positivo o resultado deste critério de avaliação.  

 

 

                         

 

             

 

 

4.3.2 Ponto de Nivelamento 

 

 

A partir dos valores correspondentes à receita bruta, aos custos fixos e 

variáveis (Tabelas 04 e 07), pode ser calculado o ponto de nivelamento:  

 

 

    
         

               
      

 

          

 

Podemos observar que o ponto de nivelamento do empreendimento ocorre a 

37,47% da sua capacidade produtiva.  

Em termos de receitas e custos o ponto de nivelamento ocorre quando as 

receitas e o custo total atingirem o valor de R$78.911,82. Com relação à produção, 

isto representa 303.507 juvenis de tilápia do Nilo. 

Portanto, a piscicultura obterá lucro quando operar com um nível de produção 

superior a 303.507 juvenis. 

Na Figura 11 o ponto de nivelamento é identificado pela interseção da reta 

dos custos e das receitas. Toda a área compreendida pelas duas retas, anterior ao 

ponto de interseção, indica que os custos são maiores que as receitas causando 

prejuízos, enquanto a área formada pelas receitas e custos após o ponto de 

nivelamento representa os níveis de produção economicamente viáveis, ou seja, que 

geram lucros.  



58 
 

 

É facilmente visualizado na Figura 11 que a área correspondente à geração 

de lucros é bem maior que a de prejuízos devido ao baixo valor do ponto de 

nivelamento, sendo simples deduzir a segurança econômica do empreendimento 

apresentada pelo ponto de nivelamento.  

 

  

 Figura 11 – gráfico que representa o ponto de nivelamento.  

 

 

4.3.3 Índice de Rentabilidade e Índice de Lucratividade 

 

 

Conhecendo-se a receita líquida e o investimento do empreendimento 

calculou-se o valor do índice de rentabilidade do empreendimento, segundo Buarque 

(1984), Gomes (1999), Ribeiro (1999) e Araújo; Carvalho (2000).  
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O resultado apresentado acima de 29,13% representa em termos percentuais 

o retorno monetário aproximado que o projeto gerará anualmente com base no valor 

investido.  

Para o índice de lucratividade de acordo com Martin et al. (1998) e Scorvo 

filho (2004), foi necessário o conhecimento das receitas líquida e bruta, como segue: 

 

 

       
         

       
      

 

             

 

De acordo com o resultado obtido, pode-se dizer que a receita líquida 

representa 21,26% da receita bruta, destinada a pagar as amortizações e remunerar 

o proprietário, nesse investimento. Os outros 78,74% da receita bruta são 

destinados ao pagamento dos custos fixos e variáveis do empreendimento. 

 

 

4.3.4 Capacidade de Pagamento 

 

 

Com base no conhecimento do elemento básico necessário para a estimativa 

da capacidade de pagamento do projeto, a receita líquida, somou-se a ela os custos 

imputados embutidos na receita líquida, ou seja, os gastos que compõem o custo 

total, mas que não representam desembolso efetivo, nesse caso, as depreciações e 

os juros sobre o capital. Sendo assim, temos: 

 

 

                                

 

             

 

Portanto o capital real disponível anual para honrar os compromissos de 

pagamento da amortização de empréstimos é de R$ 54.287,09. Considerando o 
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valor anual da amortização de R$ 14.210,48 (Tabela 10) a parcela comprometida 

desse capital é de apenas 26,18% do total disponível, restando ainda uma margem 

segura de capital. 

 

 

4.3.5 Taxa de Remuneração do Capital Investido 

 

 

A taxa de remuneração do capital investido foi calculado a partir dos valores 

correspondentes à receita líquida, capital investido e o seus juros: 

 

 

     
                    

          
      

 

           

 

O valor de 35,13% obtido no cálculo acima representa a que taxa o 

investimento está sendo remunerado de forma líquida, ou seja, livre dos custos de 

funcionamento. 

   

 

4.3.6 Tempo de Reposição do Capital Investido 

 

 

A partir dos valores do capital investido e da receita líquida, pôde-se calcular 

o tempo de recuperação do capital investido, conforme segue: 
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Segundo o resultado obtido, pode-se afirmar que o investimento será 

recuperado em aproximadamente 3 anos e 5 meses contados a partir do da 

estabilização do projeto. 

  

 

4.3.7 Taxa de Lucro 

 

 

Com base nos valores da receita líquida e do custo total foi calculado a taxa 

de lucro da seguinte maneira: 

 

 

   
         

          
      

 

          

 

Segundo o resultado obtido, o valor da receita líquida representa 27,00% do 

valor do custo total. E que a taxa de retorno do empreendimento é de 27,00% do 

custo total.   

 

 

4.3.8 Relação Benefício-Custo 

 

 

O valor da relação benefício-custo como critério de avaliação econômica foi 

calculado como sendo a divisão entre a receita total pelo custo total, desta maneira, 

tem-se:  
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O valor encontrado de 1,27, significa dizer que para cada R$ 1,00 gasto com 

custos, a piscicultura terá como retorno R$ 1,27.  

 

 

4.4 Avaliação financeira 

 

 

A partir dos dados de receitas e custos, e de entradas e saídas, contidas no 

fluxo de caixa do empreendimento, apresentado na Tabela 10, calculou-se os 

indicadores de viabilidade financeira do projeto, apenas para a situação com 

financiamento não sendo levada em conta a situação inversa, pois o 

empreendimento foi construído com financiamento bancário. 

Na Tabela 10 pode ser observado que o fluxo de caixa nos anos zero e um 

apresentou valores acumulados negativos. O ano zero, no caso o ano de 2006, 

representa o ano de investimento do empreendimento, apresentando como entrada 

apenas o valor do financiamento, que representou 90% do investimento total 

excluído o veículo que já pertencia ao proprietário. As saídas foram formadas pelos 

gastos com investimento (Anexo – Quadro 3) e o serviço de dívidas.  

Analisando o segundo ano no fluxo de caixa, foi constatado um valor de 

entrada referente à receita do projeto abaixo do esperado, devido aos problemas 

ocorridos na piscicultura que forçaram o proprietário a mudar os objetivos do projeto 

adaptando-se à realidade prática sustentável do local. Apesar do valor da entrada 

ser equivalente a 70% do esperado o fluxo de caixa deste ano foi positivo, cobrindo 

ao menos os custos e honrando o compromisso assumido junto ao banco.   

A estabilização do projeto se deu no segundo ano de funcionamento do 

empreendimento, quando a produção atingiu o seu valor máximo trabalhando 

apenas com juvenis e de acordo com o manejo atual. Neste mesmo ano, apesar de 

já haver uma inversão por conta do novo manejo adotado, foi possível cobrir os 

gastos excessivos dos dois anos iniciais do projeto apresentando ao final do ano um 

fluxo de caixa acumulado positivo de R$ 1.287,98.   
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Tabela 10 – Fluxo de caixa do empreendimento. 

Itens 
 Anos do projeto 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Receita do 

Projeto - 149.940,00 214.200,00 214.200,00 214.200,00 214.200,00 214.200,00 214.200,00 214.200,00 214.200,00 214.200,00 214.200,00 

Crédito 113.683,80 - - - - - - - - - - - 

Desinvestimento - - - - - - - - - - - 43.010,78 

Total de 

Entradas 113.683,80 149.940,00 214.200,00 214.200,00 214.200,00 214.200,00 214.200,00 214.200,00 214.200,00 214.200,00 214.200,00 257.210,78 

Serviço de 

Dívidas 5.684,19 5.684,19 19.894,67 19.184,15 18.473,62 17.763,10 17.052,57 16.342,05 15.631,53 14.920,96 - - 

Empréstimo 113.683,80 - - - - - - - - - - - 

Amortização - - 14.210,48 14.210,48 14.210,48 14.210,48 14.210,48 14.210,48 14.210,48 14.210,44 - - 

Juros 5.684,19 5.684,19 5.684,19 4.973,67 4.263,14 3.552,62 2.842,09 2.131,57 1.421,05 710,52 - - 

Inversões 156.315,33 - 2.500,00 3.700,00 - - - - - - - - 

Reinversões - - - - - - 6.800,00 - - - 2.207,00 - 

Custos 

Operacionais* - 143.228,72 143.228,72 143.228,72 143.228,72 143.228,72 143.228,72 143.228,72 143.228,72 143.228,72 143.228,72 143.228,72 

Total de Saídas 161.999,52 148.912,91 165.623,39 166.112,87 161.702,34 160.991,82 167.081,29 159.570,77 158.860,25 158.149,68 145.435,72 143.228,72 

Fluxo de Caixa (48.315,72) 1.027,09 48.576,61 48.087,13 52.497,66 53.208,18 47.118,71 54.629,23 55.339,75 56.050,32 68.764,28 113.982,06 

Fluxo de Caixa 

Acum.  (48.315,72) (47.288,63) 1.287,98 49.375,11 101.872,77 155.080,95 202.199,66 256.828,89 312.168,64 368.218,96 436.983,24 550.965,30 

Fonte: dados da piscicultura. 

*Foram considerados como custos operacionais os custos variáveis + custos de manutenção. 
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4.5 Análise Financeira 

 

 

Com base nos dados da Tabela 10, de fluxo de caixa, considerando uma taxa 

de desconto de 6%, calculou-se o valor presente líquido, a relação benefício-custo e 

a taxa interna de retorno do empreendimento, para avaliar a viabilidade econômica 

do projeto ao longo dos anos.  A Tabela 11, apresenta os resultados obtidos nos 

cálculos:  

 

Tabela 11 – Indicadores financeiros. 

Taxa de desconto (%) 
Relação Benefício-

Custo 

Valor Presente Líquido 

(R$) 

Taxa Interna de 

Retorno (%) 

06 1,23 330.519,17 63,37 

Fonte: dados da piscicultura. 

 

As informações contidas na Tabela 11, indicam que descontando-se os 6% 

referentes à taxa mínima de atratividade ou custo do capital, a piscicultura gerará 

ainda um valor líquido ao longo dos anos analisados de R$  330.519,17, tendo como 

retorno médio para cada unidade monetária investida de 1,23 unidades monetárias.  

A taxa interna de retorno indica qual a taxa de desconto deve ser aplicada 

para que o empreendimento não gere lucros ou prejuízos considerando o tempo, os 

custos e as receitas, apresentadas no fluxo de caixa.  

As variações do valor presente líquido e da relação benefício-custo são 

decrescentes e quando descontados a uma taxa de juros igual à taxa interna de 

retorno apresentarão valores R$ 0,00 e 1 respectivamente.  

O valor presente líquido e a relação benefício custo têm uma relação inversa 

às taxas de juros descontadas nas análises financeiras, sendo facilmente 

observadas nas Figuras 12 e 13. O valor taxa interna de retorno é igual para ambos 

os gráficos e ocorrendo quando os dois primeiros índices atingem seus valores de 

retorno nulos.  

Os valores positivos da relação benefício-custo e do valor presente líquido 

indicam a viabilidade financeira do negócio em questão, aliado ao alto valor da taxa 

interna de retorno (63,37%), que indica uma boa estabilidade frente às variações de 
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juros, nos permite dizer que o empreendimento em estudo tanto é viável como é 

seguro, baseado nos dados apresentados.   

 

    

Figura 12 – gráfico dos valores presentes líquidos em função da taxa de desconto. 

 

 

Figura 13 – gráfico das relações benefício-custo em função da taxa de desconto. 
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4.6 Análise de sensibilidade 

 

 

Com base nas informações contidas na Tabela 10, foram calculados os 

indicadores de análise de investimento contidos na Tabela 13, considerando uma 

taxa de juros de 6% a.a. 

 

Tabela 12 – Indicadores financeiros, de acordo com as oscilações das taxas de 

juros.  

Taxa de desconto (%) Relação Benefício-Custo Valor Presente Líquido (R$) 

06 1,23 330.519,17 

08 1,22 288.735,36 

10 1,21 253.076,76 

12 1,20 222.482,94 

14 1,19 196.099,37 

16 1,18 173.233,82 

18 1,17 153.322,59 

Taxa Interna de Retorno = 63,37% 

Fonte: dados da piscicultura. 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 12, o projeto é 

bastante viável, pois mesmo sofrendo uma variação na taxa de juros de 6 a 18%, os 

indicadores encontravam-se sempre em condições positivas. A relação benefício-

custo se manteve todo tempo com valores acima de 1, variando entre 1,23 (para 

6%) a 1,17 (para 18%), apresentando uma boa estabilidade frente às oscilações na 

taxa de juros.  

Os valores presente líquidos calculados mostraram altos valores positivos 

variando entre R$ 330.519,17 (para 6%) a R$ 153.322,59 (para 18%).  

A taxa interna de retorno apresentou um valor de 63,37%. Resultado bem 

acima dos 6% esperados para o projeto como taxa mínima de retorno. 

Considerando os resultados apresentados na Tabela 13, o empreendimento 

apresenta um baixo risco econômico para variações nas taxas de mercado. 
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Tabela 13 – Análise de sensibilidade. 

Discriminação Relação 

Benefício-Custo 

Valor Presente 

Líquido (R$) 

Taxa Interna de 

Retorno (%) 

Receitas e custos normais 1,23 330.519,17 63,37 

Receitas -5% e custos normais 1,17 243.413,43 45,65 

Receitas -10% e custos normais 1,11 156.307,70 30,46 

Receitas normais e +5% custo 

alevinos 

1,21 307.095,15 59,00 

Receitas normais e +10% custo 

alevinos 

1,19 283.671,13 54,69 

Receitas normais e +5% custo 

ração 

1,22 309.224,61 59,39 

Receitas normais e +10% custo 

ração 

1,20 287.930,04 55,47 

Receitas normais e +5% custo 

ração e alevinos 

1,20 286.037,19 55,12 

Receitas -10% e +5% custo ração 

e alevinos 

1,08 111.825,72 23,60 

Fonte: dados da piscicultura. 

 

As variações da análise de sensibilidade considerados no presente estudo 

foram discutidas junto ao engenheiro de pesca e o produtor, que levando em conta 

suas experiências na piscicultura, sugeriram variar os custos dos insumos de maior 

impacto na produção ao invés dos custos totais, levando a análise mais próxima da 

realidade vivida por eles. As variações na receita foram variações padronizadas, de 

acordo com outros trabalhos e literaturas pois, segundo o produtor, os fatores que 

costumam afetar as receitas do empreendimento ocorrem de maneira imprevisível 

para análises de longo prazo, como queda na produtividade por mortalidade, atraso 

no crescimento e baixo aproveitamento e inadimplência dos compradores. 

  Podemos constatar através da análise dos resultados apresentados na 

Tabela 12, a viabilidade econômica da produção de juvenis na Piscicultura Santa 

Tereza na qual, para todas as situações negativas pressupostas houve respostas 

positivas. Em todas as situações os valores da relação benefício-custo foram maior 

que 1 e o valor presente líquido foi positivo, com a taxa interna de retorno variando 

entre 23,60 a 63,37%.  
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Tomando-se como base os valores das receitas e custos normais, para todos 

os critérios de avaliação adotados, as variações apresentadas frente às oscilações 

apenas nos preços dos insumos de maior representatividade no custo total, 32,02% 

para as rações e 35,18% para os alevinos, o empreendimento mostrou-se bastante 

insensível, apresentando uma pequena variação de 0,01 a 0,04 na relação 

benefício-custo, ficando entre 1,22 a 1,19, representando um lucro de 0,22 a 0,19 

unidades monetárias para cada unidade monetária investida. Já o valor presente 

líquido apresentou variações entre R$ 309.224,61 e R$ 283.671,13. A média anual 

para esses excedentes líquidos girou em torno de R$ 25.000,00 e  

R$ 2.000,00 para a média mensal. Esses valores são somados à taxa de retorno do 

capital para formar a remuneração bruta do proprietário. Vale ressaltar, que o valor 

presente líquido do empreendimento tende a aumentar, significativamente, a partir 

da quitação do empréstimo feito junto ao banco e os seus juros correspondentes. 

Em todos esses casos a taxa interna de retorno manteve-se acima dos 50%, 

indicando segurança ao empreendimento o longo prazo.  

Com relação às variações nas receitas, apesar dos valores positivos exibidos 

na Tabela 13, o empreendimento se mostrou mais sensível, com variações na 

relação benefício-custo de até 0,15 para -10% nas receitas e +5% nos custos, 

comparado à situação de receitas e custos normais. Nas situações em que houve 

variação na receita, a análise financeira revelou os piores resultados para os três 

critérios analisados. A relação benefício-custo ficou entre 1,17 a 1,08 de retorno por 

unidade investida, abaixo de todas as variações só de custo. O valor presente 

líquido apresentou excedente variando de R$ 243.413,43 a R$ 111.825,72.  

Ao contrário do que ocorreu com as variações somente dos custos, a taxa 

interna de retorno para as situações de oscilação na receita ficaram todas abaixo de 

50% chegando a atingir um valor mínimo de 23,60%.  

Observando os resultados da tabela 13, poderíamos dizer que a variação nos 

custos dos principais insumos que chegam a atingir mais de 60% dos custos totais 

possui pouca influência sobre a estabilidade econômica da piscicultura. Enquanto, 

as variações nas receitas, consideradas imprevisíveis pelo produtor, afetam 

significativamente a estabilidade do empreendimento. Porém, é importante ressaltar 

que a variação dos custos foi referente a apenas, uma parte dos custos totais, 

enquanto as variações de receita incidiram sobre o valor total da mesma. Portanto, 
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era de se esperar uma maior influência das variações de receita sobre as análises 

de sensibilidade.   
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5 CONCLUSÕES 

 

 

Ante os resultados obtidos sobre os indicadores de medidas de resultado 

econômico e de análise financeira, pode-se afirmar que o empreendimento estudado 

possui viabilidade econômica, mesmo após todas as modificações em relação ao 

projeto inicial.  

Do ponto de vista técnico, as mudanças no foco de produção e manejo, foram 

plenamente justificadas pelo produtor devido aos inúmeros problemas enfrentados 

na prática, durante o processo de estabilização do negócio, sendo imprescindível a 

rápida tomada de decisões frente às altas taxas de mortalidade, baixos índices de 

produtividade e aproveitamento, dentre outros fatores que afetaram os custos e 

receitas do empreendimento, a fim de proteger a sustentabilidade da piscicultura.  

Os custos variáveis da piscicultura são muito superiores aos custos fixos, 

ressaltando que os custos com alevinos e ração, representaram mais de 80% dos 

custos variáveis e 60% dos custos totais de produção.  

Os resultados de medida econômica apresentaram resultados positivos nas 

análises atemporais do empreendimento, para um ano estabilizado do 

empreendimento, mas considerando ainda os juros do empréstimo. Portanto, a 

longo prazo, após a quitação do financiamento, os valores dos resultados de medida 

econômica serão ainda melhores.  

Para as análises financeiras, o valor da taxa interna de retorno de 63,37% foi 

muito superior a taxa mínima de atratividade (6%) considerada para o negócio, 

mostrando-se bastante atraente financeiramente. Quanto ao valor presente líquido e 

a relação benefício custo, os resultados obtidos foram positivos, comprovando a 

viabilidade da Piscicultura Santa Tereza.  

As análises de sensibilidade mostraram uma ótima estabilidade do 

empreendimento para variações nos custos dos principais insumos (ração e 

alevinos), porém se mostrou relativamente sensível às variações nas receitas.  

Seria interessante o produtor estudar a possibilidade de voltar a produzir os 

seus próprios alevinos, com o intuito de diminuir seus custos, aproveitar os 

equipamentos já adquiridos para esse trabalho e possuir mais uma fonte de receita, 

para o empreendimento.    
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Sendo importante, manter ações que visem evitar quedas nas receitas, como 

escolha cuidadosa de clientes e acompanhamentos constantes com avaliações 

minuciosas do manejo e produção dos juvenis, adoção de novas tecnologias e 

técnicas que aumentem a produtividade dos viveiros ou até a expansão da área de 

cultivo. E a formação de um fundo de reserva capaz de cobrir eventuais perdas de 

receita.  

Tendo em vista a realidade do estado do Ceará hoje, como principal pólo 

produtor de tilápia do Nilo do Brasil e todo o seu potencial de desenvolvimento no 

setor, aliada ao modelo de cultivo de engorda em tanques-rede a demanda por 

juvenis de tilápia tendem a ser crescentes.  

Deste modo, pode-se concluir que a produção de juvenis de tilápia do Nilo na 

Piscicultura Santa Tereza é altamente viável, dos pontos de vista técnicos e 

econômicos, tendo em vista a boa lucratividade apresentada e o baixo risco 

econômico envolvido, nas condições atuais, com perspectivas de melhora para o 

futuro.   
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7 ANEXOS 

 

 

Quadro 03 – Investimento total para uma área de 1 ha de viveiros para produção e 

recria de alevinos de tilápia. 

Discriminação 
 

Und. 

 

Quant. 
Preço Unit. (R$) Valor Total (R$) 

Construções civis    104.112,82 

Escavações dos viveiros Und.    8,00 4.818,75 38.550,00 

Casa residencial do morador Und.  1,00 11.971,42 11.971,42 

Construção de uma estação de 

piscicultura 
Und.  1,00 25.745,08 25.745,08 

Caixa d’água elevada em concreto 

armado para 5000L 
Und.  1,00 8.736,32 8.736,32 

Eletrificação rural Und.  1,00 19.110,00 19.110,00 

Estudos e Projetos    2.476,77 

Elaboração do projeto (Percentual) Und.  1,00 2.476,77 2.476,77 

Máq./Equip. Nacionais    19.725,74 

Veículo para transporte
2 

Und.  1,00 30.000,00 30.000,00 

Aerador de Pás Aquapá modelo B-

105 
Und. 1,00 1.885,00 1.885,00 

Caixa de transporte de peixe 

Transfisch-série E-110C 
Und. 1,00 2.990,00 2.990,00 

Balança digital portátil Und.  1,00 595,00 595,00 

Medidor de oxigênio dissolvido Und.  1,00 1.987,00 1.987,00 

Medidor de PH portátil Und.  1,00 220,00 220,00 

Conjunto eletro-bomba Und.  1,00 928,24 928,24 

Tela para a confecção das hapas Und.  1,00 3.000,00 3.000,00 

Tela para proteção anti-pássaros Und.  1,00 6.800,00 6.800,00 

Cilindro de oxigênio Und.  1,00 1.320,50 1.320,50 

TOTAL
 

   156.315,33 

Fonte: Dados do projeto e Ricarte (2007) 

1 
Do investimento total, 90% será financiado pelo FNE e 10% será recurso próprio, excetuando-se o 

veículo dos cálculos de investimento, totalizando um valor real de investimento de R$ 126.315,33.  

2
 O veículo para transporte é um bem que já pertencia ao empreendedor, não fazendo parte do valor 

financiado pelo banco.    

 


