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RESUMO 

No Território Fluminense se encontra marcas de um processo de urbanização provocado por 

profundas transformações em grupos sociais. Entre elas destacamos as atividades voltadas 

para área rural contemporânea, em busca de um aumento da produção familiar. A proliferação 

dessas atividades possibilitou aos produtores familiares à inserção em atividades não agrícolas 

e consequentemente o aumento da renda familiar. No entanto, a busca para que o 

empreendedor saiba analisar os agrossistemas a fim de investigar a competência de inserção 

da piscicultura ao diversificar a produção com visando à sustentabilidade e o fortalecimento 

da Agricultura Familiar é fundamental uma vez que a essa análise aponta indicadores que 

servem para medir e ajudar na compreensão do funcionamento no sistema. O Brasil possui 

imenso potencial para o desenvolvimento da piscicultura, através de seus 5,5 milhões de 

hectares de reservatórios de águas doces, sendo que a criação de tilápias em sistemas de 

tanques-rede instalados em grandes reservatórios é merecedora de destaque. O objetivo desta 

pesquisa é avaliar o custo de produção e a rentabilidade do cultivo de tilápia em tanques-rede, 

identificando a viabilidade econômica- financeira ao criar essa espécie valorizando o meio 

empreendedor e ou produtor apresentando características sobre as abordagens da produção 

familiar e suas estratégias de sobrevivência. A primeira parte se limita em apresentar quais 

indicadores e ferramentas serão utilizadas para averiguar se é viável economicamente o 

cultivo de tilápias em cativeiro para pequenos agricultores no município de Campos dos 

Goytacazes. Já a segunda parte, se constituirá em levantar quais informações são cabíveis 

junto aos agricultores do segmento, para avaliar tais dificuldades e facilidades encontradas 

pelos mesmos na atividade nesta região. O que entra em primordial neste projeto é entender 

como acontece à construção da categoria agricultura familiar no Brasil, sendo ela realizada 

por um conjunto de experiências, reflexões e iniciativas de diversos atores dando ênfase à 

piscicultura e seus estudos. Esta circulação de informações e de categorias que 

complementam na contribuição da pesquisa de possíveis alternativas para os problemas 

apurados.   

Palavras-chave: Produção de agricultura familiar. Piscicultura. Viabilidade Econômico-

Financeira. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Problema e sua importância 

Ainda hoje no Brasil, há quem discute o desenvolvimento rural como o conjunto de 

ações do Estado e dos organismos internacional destinado as intervenções nas regiões mais 

pobres e atrasadas, como o Nordeste, por exemplo. No entanto, no Brasil e em outros países 

da América Latina tiveram vários programas de desenvolvimento rural direcionado para 

regiões pobres de categorias com pequenos produtores considerados incapazes de serem 

transformados e integrados à economia capitalista pela passagem de “progresso tecnológico” 

e da substituição de fatores de produção. Embora, vindo de grandes dificuldades enfrentadas 

pelos pequenos estabelecimentos agropecuários, decorrentes de sua relativa ineficiência em se 

adequar ao crescente padrão tecnológico da agricultura e da discriminação da política agrícola 

passada, é ainda de suma importância esse segmento na agricultura brasileira, mantendo uma 

expressiva participação na economia agrícola nacional.  

Em razão de várias características da pequena produção, o padrão tecnológico imposto 

com a modernização agrícola, orientado para a expansão do complexo agroindustrial, não foi 

absorvido pelos pequenos produtores. Conforme Silva (1999) a modernização desses 

agricultores possui fatores limitantes, que define a incompatibilidade entre a escala mínima 

requerida pelo novo padrão e a insuficiência dos recursos produtivos e financeiros de que eles 

dispõem. Além disso, não se deve esquecer que esses agricultores não contaram com o apoio 

do governo durante todo o período de modernização agrícola, durante o qual as políticas 

agrícolas privilegiaram os médios e grandes produtores.  Bittencourt e Bianchini (1996) 

afirmam que todo aquele que tem como principal fonte de renda na agricultura (+ 80%) e cuja 

sua força de trabalho gasto no estabelecimento venha substancialmente do membro familiar, é 

permitido o emprego de terceiros temporariamente, quando há necessidade na atividade 

agrícola. Embora, quando há contradição na força de trabalho permanente externo a família, a 

mão de obra familiar deve ser igual ou superior a 75% do total utilizado no estabelecimento. 

Segundo Guanziroli et aI. (2001, p. 63),... 

 

A agricultura familiar é a principal fonte de ocupação da força de 

trabalho no meio rural brasileiro. No entanto, a agricultura familiar é 

indispensável na vida rural, através dela há um desenvolvimento social no 

campo, pois gera trabalho e renda aos agricultores.  

 

Antes da década de 1990, a referência na produção familiar no Brasil era quase 

inexistente, em virtude de que os termos usualmente usufruídos para qualificação de 
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categorias sociais eram de pequenos produtores, produtores de subsistência ou produtores de 

baixa renda. No decorrer das lutas no movimento sindical por melhoraria nos preços, 

regulamentação e implementação constitucional da previdência social rural, esse movimento 

acabou cedendo espaço para agricultura familiar deslocando a própria identidade sindical em 

torno da noção do trabalhador rural no empreendedorismo. Vale lembrar que no início desta 

década foi um período fértil, o que estimulou vários estudos e pesquisas para contribuir ao 

reconhecimento da agricultura familiar no meio acadêmico com o termo inovação. 

Este termo “inovação” teve sua forma significativa na Economia através do 

economista Joseph Schumpeter em seu livro “Teoria do Desenvolvimento Econômico” 

publicado em 1912. De acordo com o autor, o termo “inovação” não se reduz pura e 

simplesmente àquilo que é novo ou a alguma novidade vendável. Muito mais do que isto, a 

“inovação” é o principal mecanismo pelo qual o capitalismo se desenvolve. Paralelamente, o 

ramo empreendedorismo está ligado na importância de entender o funcionamento do 

capitalismo o que relaciona ao termo “inovação”, apresentado Cantillon, cerca de vinte anos 

antes de Adam Smith, referenciado ao indivíduo na capacidade de observar e aproveitar a 

assimetria entre a oferta e a demanda no mercado para lucrar (BLAUG, 1995, p. 460). 

A partir de 1990, houve avanço nos estudos sobre a produção familiar. A produção na 

agricultura familiar passou ser vista como uma alternativa moderna no meio rural, o que 

predominou na agricultura brasileira. A agricultura familiar se afirmou como uma categoria 

expressiva no desenvolvimento rural brasileiro, sendo caracterizado por estabelecimentos em 

que a gestão e o trabalho estão intimamente ligados. 

Os países capitalistas hoje atuam uma forte presença da agricultura familiar, no qual 

sua evolução desempenha um papel fundamental na estruturação de economias mais 

dinâmicas e de sociedades mais democráticas, por essa razão, leva grandes indicadores do 

desenvolvimento humano. Alguns países dinamizam o crescimento econômico e 

proporcionam estratégias na agricultura familiar para garantir um equilíbrio transacional entre 

uma economia de base rural para uma economia urbana e industrial. Segundo a Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – FIBGE (2001), em 1995, dos 4,13 milhões de 

estabelecimentos rurais no Brasil, 85% podem ser classificados como pequenas propriedades, 

ocupando apenas 30% da área total do país. Estes correspondem com 38% do valor da 

produção no Brasil e mantêm aproximadamente 13,8 milhões de pessoas ocupadas, 

equivalentes a mais de 75% da mão-de-obra agropecuária.  

Partindo do princípio que a agricultura familiar vem de um trauma, passando por 

vários problemas como a falta de assistência técnica adequada, a falta de uma política agrícola 
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mais eficiente e principalmente a insuficiência de recursos financeiros, o produtor familiar 

abarca uma diversidade de formas de fazer agricultura distinguindo-se a vários tipos de 

diferentes de famílias, contextualizando socialmente, interagindo com diferentes 

ecossistemas, tendo uma originalidade em sua história, possibilitando ao Brasil o encontro de 

uma diversidade muito grande de agricultores na produção. Em 1996 foi criado o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), que tem por objetivo de 

tratar das necessidades da agricultura familiar, incluindo à capacitação dos agricultores.  

 

Mesmo vindo de uma representação sobre a maioria dos estabelecimentos 

agropecuários, Aproximadamente 84,4% dos estabelecimentos 

agropecuários do país são da agricultura familiar. Em termos absolutos, 

são 4,36 milhões de estabelecimentos agropecuários. Entretanto, a área 

ocupada pela agricultura familiar era de apenas 80,25 milhões de 

hectares, o que corresponde a 24,3% da área total ocupada por 

estabelecimentos rurais. (IBGE, 2006/, p.3).  
 

Vale ressaltar que mesmo enfrentando vários problemas a importância do segmento de 

grandes dificuldades passadas mostra o quão expressiva é a participação na economia agrícola 

nacional. O padrão tecnológico imposto com a modernização agrícola mesmo tendo sido 

caracterizada em pequena produção não foi absorvido pelos pequenos produtores. Para Silva 

(1999) a modernização desses agricultores tem, como fatores limitantes, a incompatibilidade 

entre a escala mínima requerida pelo novo padrão e a insuficiência dos recursos produtivos e 

financeiros de que eles dispõem. Além disso, não se deve esquecer que esses agricultores não 

contaram com o apoio do governo durante todo o período de modernização agrícola, durante o 

qual as políticas agrícolas privilegiaram os médios e grandes produtores.  

Através de dados do censo demográfico 1995/1996 constatam que grande o número de 

pequenos estabelecimentos nos municípios da região Norte Fluminense, que em termos de 

tamanho e características da força de trabalho empregada, são alocadas nos estabelecimentos 

familiares. 

Dentro de um conjunto de municípios que compõem essas regiões, os de Porciúncula, 

Varre-Sai, Campos dos Goytacazes e São João da Barra são destacados em apresentar maior 

percentual de estabelecimentos menores, com valores na faixa de 45-50% de estabelecimentos 

com menos de cinco hectares. (IBGE, 1995/1996). 

Quando há falta de recursos financeiros para custear a safra e investir na propriedade, 

os ganhos dos agricultores não sobem, e assim, se cria uma barreira para novos investimentos, 

o que torna esse processo um círculo vicioso podendo ser quebrada quando houver o 

fornecimento de crédito aos agricultores em acordos com as especialidades desse segmento. A 
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insuficiência de recursos também causa uma extrema dependência dos agricultores nessa 

política de crédito, o que os fazem estagnar em uma posição retardando a utilização 

tecnológica e assim à competitividade. Um importante instrumento para o desenvolvimento 

local e para estimular novos investimentos, principalmente em pequenos municípios, 

potencializando experiências de produção é o acesso ao crédito rural que pode organizar a 

produção, viabilizando a industrialização tendo como consequência a criação de empregos e 

renda. 

Uma das características da produção familiar é a policultura. Embora cultivem um 

produto principal voltado para o mercado, os pequenos produtores geralmente se dedicam a 

várias outras atividades, sejam elas para comercializar ou para manter a subsistência da 

família. Pois se especializar em um único produto com pouca disponibilidade de recursos trás 

em vigor uma estratégia arriscada colocando em risco sua própria alimentação e de sua 

família, vendo que em situações de quebra de safra ou alta redução nos preços desse produto o 

rendimento tende a cair. Além disso, a policultura traz possibilidades de uma especialização 

contínua na mão-de- obra familiar durante o ano, esquivando-se do subemprego estacional e a 

necessidade de plena utilização da mão-de-obra disponível, é importante determinar que o que 

possibilita o maior retorno com a utilização dos recursos existentes é a ótima combinação de 

atividades. Mas, quando são escassos os recursos financeiros, a escolha de cultivo feita pelos 

agricultores se limita às atividades de menor utilização de insumos, se torna significativo 

impacto da política de crédito sobre a combinação de culturas escolhidas referentes à renda 

desses agricultores.  

Dentro de uma dinâmica capitalista, há um mecanismo central entendido como a 

“divisão do trabalho”, que tem a capacidade de favorecer a riqueza da nação ao dividir etapas 

de produção das mercadorias, na permissão de produção os bens utilizando técnicas que 

dependem de forma intensa uma grande variedade de bens e serviços intermediários 

especializados (RODRÍGUES-CLARE, 1996, p. 4). Além disso, o autor Adam Smith, no seu 

livro “riqueza das nações” afirma que, “o maior aprimoramento das forças produtivas do 

trabalho, e a maior parte da habilidade, destreza e bom senso com os quais o trabalho é em 

toda parte dirigido ou executado, parecem ter sido resultados da divisão do trabalho” (1996, p. 

65). No entanto, Smith faz a relação da divisão do trabalho como parte que melhora no 

desempenho das técnicas usadas na produção. Sem tirar o fato de que a divisão do trabalho, 

como descrita pelo autor, trás um termo de inovação no processo que ajuda o entendimento no 

desenvolver do próprio capitalismo. Se a inovação de processo confere uma maior eficiência, 

vantagem competitiva, logo, a tendência a respostas de mercado melhora e, portanto, se 
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consolidariam a indústria, expulsando as que apresentam eficiência. É notório de como cada 

um dos aspectos elencados por Smith se associa, em maior ou menor nível, ao conceito de 

inovação, tornando fácil a visualização ao refinamento da habilidade de um trabalhador, que 

não deixa de ser proveniente da inovação no momento da produção. 

O agricultor trás consigo uma busca de inovar a produção, bem como acompanhar seu 

desenvolvimento empreendedor um papel central na dinâmica capitalista. Dentro das ideias de 

Schumpeter quando interpreta o capitalismo atribui o empresário inovador (empreendedor) 

com a funcionalidade na “criação de novas combinações” que tem a pretensão de analisar se o 

papel do empreendedor com suas inovações afetam além do sistema capitalista, o nível de 

bem-estar social.  

Segundo Schumpeter (apud MCCRAW, 2012), o empreendedorismo é uma 

ferramenta essencial na sociedade por onde se faz o uso agregado ao valor e a cria 

oportunidades de negócios para satisfazer uma demanda potencial e conseguir um lucro 

diferenciado. A palavra empreendedorismo (entrepreneur) tem origem francesa e quer dizer 

aquele que assume riscos e começa algo novo (HISRICH; PETERS, 2004). Portanto, a 

“inovação” é a atividade fundamental do empreendedor, e concebida quando esse empresário 

inovador percebe que pode produzir um produto ou serviço por meio de novos arranjos 

produtivos, assim, conquista uma oportunidade de lucro acima da média dos mercados, essa 

tal diferença de lucros que é chamada de “lucro do empresário schumpeteriano” 

(PEÑALOZA, 2016).  

O empreendedor por sua vez, toma atitudes para usar essa oportunidade de negócio, 

criando uma novidade, induzindo à alteração na natureza da demanda que estimula as 

flutuações na produção, como por exemplo, a preferências dos consumidores. Logo, com a 

“inovação” destroem-se hábitos de consumo e investimento antigos e criam-se novos. No 

livro “Socialismo, Capitalismo e Democracia”, feito por Schumpeter (1961) ele explica como 

o funcionamento real do sistema capitalista derruba os mitos que existem sobre a concorrência 

perfeita, nas competições via preços e rendimento do produto máximo. Por concorrência 

perfeita é estudado a estrutura de mercado cujo preço do produto/serviço é dado, onde as 

firmas e os consumidores são tão numerosos que torna impossível a influência. 

Como bem mencionado por Schumpeter: 

 

A concorrência que se observa no seio da economia capitalista é a de novos 

bens, novas tecnologias, novas fontes de insumos, novos modos de as firmas 

se organizarem. Nessa esteira, ainda que importantes, os preços possuem um 
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papel secundário na determinação do nível de concorrência dos mercados. 

1961, p. 112. 

 

 

Os agricultores familiares na maioria das vezes apresentam custos mais elevados de 

produção que os grandes produtores. Já na produção é certo conseguirem diminuir os gastos, 

o que faz aumentar as margens de lucro, devido à quantidade produzida. Esse fator torna um 

dos maiores desafios dos pequenos produtores, que veem a sua margem de lucro diminuída, 

impedindo a obtenção de renda significativa. 

As cooperativas foram dadas como a solução para isso, uma vez que por elas os 

agricultores familiares conseguem acesso a tecnologias e insumos mais baratos. Logo, 

atingem mercados que não conseguiriam sozinhos. Um desafio desses impacta as principais 

agências de pesquisa do agronegócio, pois as leva a criarem medidas acessíveis, práticas e 

tecnologias voltadas à melhoria da produção da agricultura familiar. 

Em busca de iniciativa e oportunidades, os agricultores/empreendedores são cobrados 

a apresentar uma capacidade de antecipar aos fatos e a novas possibilidades de negócios, 

desenvolvendo uma produção nova, trabalho e propostas solucionáveis a inovação. Por essa 

razão, o estudo que parte da ideia de divisão de trabalho em Smith, passando pela 

conceituação fornecida por Schumpeter e, posteriormente, recorre-se à literatura que se 

consolidou como “Economia da Inovação” passa buscar o fio condutor que conceitua ao 

longo do século passado e começo do século atual. 

Segundo Coelho (2001), de 1960 a 1980, houve uma forte intervenção do Estado por 

meio da política agrícola que marcou modernização da agricultura brasileira. Uma política 

que construiu com princípio valiosos instrumentos, como o Crédito Rural e Política de 

Garantia de Preços Mínimos (PGPM), direcionados à agricultura que objetivou na exportação 

e nas atividades agropecuárias dinâmicas, desfocando os agricultores familiares, tendo em 

consideração somente o viés econômico (GAZOLLA, 2004). Resultando aos desequilíbrios 

sociais e ambientais, como consequência ao êxodo rural, acúmulo de renda e de terra 

(BALSAN, 2006).  

A agricultura familiar se tornou legitima somente em 1990, quando garantiu espaço 

sociopolítico, obtendo as forças reivindicadas e os movimentos sindicais rurais, com destaque 

para o "I Grito da Terra Brasil", em 1994 que teve objetivo requerer a reforma agrária e 

condições de viver e produzir (GRITO DA TERRA BRASIL, 1994). Na mesma época, foi 

criado o Programa de Valorização da Pequena Produção Rural (PROVAP). Em 1995, o 

https://sebraemg.com.br/cafe-mineiro-negocio-da-semente-xicara/
https://sebraemg.com.br/cafe-mineiro-negocio-da-semente-xicara/
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/31505030/artigo---agricultura-familiar-desafios-e-oportunidades-rumo-a-inovacao
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PROVAP foi reformulado e deu origem ao PRONAF em 1996, cuja institucionalização 

ocorreu através do Decreto Presidencial nº 1.946, datado de 28.07.96 (CAZELLA; MATTEI; 

SCHNEIDER, 2004, p.22). 

O PRONAF também elaborou a intenção de promover a sustentabilidade no 

desenvolvimento rural, o que acaba por fomentar a agricultura familiar e especificar o 

aumento da capacidade produtiva, incluindo a geração de empregos e melhoria de renda 

(BRASIL, 1996). Para Gazolla e Schneider (2013, p. 46) o PRONAF pode ser considerado 

"como a principal política de apoio econômico e produtivo à agricultura familiar". 

Em 2003 o PRONAF criou um Programa Fome Zero que ajudou em situações como a 

miséria, relacionadas também políticas estruturais, dando o surgimento ao Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA) que tinha o objetivo adquirirem a produção da agricultura 

familiar, e assim, realizar doações para pessoas em níveis de insegurança alimentar. No 

mesmo ano o Programa de Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais (PRONAT) foi 

criado para atender especialmente espaços rurais com problemas sociais e riscos ambientais. 

Este é demonstrativo de um grande avanço na criação de políticas públicas específicas 

para a agricultura familiar nos últimos anos. Destacando o crescimento dos recursos aplicados 

e a variáveis políticas criadas para uma melhor visão do crédito, abrangendo a co-

mercialização, a segurança da produção, garantia de preços e a técnica assistencial (GRISA; 

WESZ JUNIOR, 2010).  

No entanto, identificou-se que a maioria dos agricultores, ou seja, 72,72% do total tem 

como ocupação principal a atividade agrícola, tendo como o tempo integral na unidade 

produtiva (UP), os demais são pluriatividade. SCHNEIDER (2003) conceitua a pluriatividade 

como: 

Um fenômeno através do qual membro das famílias que habitam no meio 

rural opta pelo exercício de diferentes atividades, ou, mais rigorosamente, 

pelo exercício de atividades não agrícolas, mantendo a moradia no campo e 

uma ligação, inclusive produtiva, com a agricultura e a vida no espaço rural 

(SCHNEIDER, 2003, p. 112). 
 

 

Segundo BITTENCOURT e BIANCHINI (1996), em um estudo feito na região sul do 

Brasil adotam a seguinte definição “Agricultor familiar é todo aquele (a) agricultor (a) que 

tem na agricultura sua principal fonte de renda (+ 80%) e que a base da força de trabalho 

utilizada no estabelecimento seja desenvolvida por membros da família”. Comparado com 

PRONAF, que externa a ideia de que os produtores rurais devem se enquadrar como 

beneficiários de linhas de crédito rural quando estejam dentro do requisito de ser proprietário, 
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posseiro, arrendatário, parceiro ou concessionário da Reforma Agrária; que resida na 

propriedade ou em local próximo; que detenha, sob qualquer forma, no máximo quatro 

módulos fiscais de terra, quantificado conforme a legislação em vigor, tendo 80% da renda 

bruta anual familiar advinda da exploração agropecuária ou não agropecuária do 

estabelecimento, mantendo até dois empregados permanentes, sendo admitida a ajuda 

eventual de terceiros.  

CARMO (1999) aborda um perfil da agricultura brasileira, no qual à agricultura 

familiar se apresenta de forma organizada na produção em que os critérios adotados para 

orientar as decisões relativas à exploração agrícola não se sujeitam a um único ângulo da 

produção / rentabilidade econômica, mas considerem também os objetivos e as necessidades 

da família. No que difere o modelo patronal, em que há uma completa separação entre gestão 

e trabalho, relacionando diretamente o modelo familiar a estes fatores. No ponto de vista 

econômico, entre essas diversas condições podem ser simplificadas, contando que tenha o 

entendimento no qual o empreendedor executará de forma a inovar na intenção de formar 

expectativas e obtendo a partir dela um excedente das receitas totais sobre os custos totais 

(SCHUMPETER, 1982, p. 131). 

GUANZIROLI e CARDIM (2000) definem como agricultores familiares àqueles que 

direcionam o trabalho estabelecido ao produtor e a família; a mão-de-obra familiar superando 

ao trabalho contratado, à área da propriedade é limitada, sendo estabelecida para cada região 

do país (como no caso da região sudeste, em que a área máxima por estabelecimento familiar 

foi de 384 hectares). Logo, o que define a agricultura familiar adotada no trabalho é na mão-

de-obra utilizada, de acordo com tamanho da propriedade, com a direção dos trabalhos e a 

renda gerada pela atividade agrícola. No entanto, todas há um ponto em comum, ao mesmo 

tempo em que é proprietária dos meios de produção, o trabalho no estabelecimento é família 

que assume.  

A piscicultura, por exemplo, se tornou um ramo específico da aquicultura focada na 

criação de peixes em cativeiro, uma vez que apontada por especialistas como promissora 

atividade no mundo e, principalmente, no Brasil, em decorrência da malha hidrográfica e do 

clima propício (SIQUEIRA, 2004). Considerando o vasto território e as condições climáticas 

favoráveis que o país possui, o pescado se tornou uma importante fonte de proteína animal, e 

a piscicultura se apresenta em um cenário na produção nacional de pescado com um alto nível 

de crescimento (SEBRAE, 2014). Segundo Dutra et al (2014), ainda que a criação de peixes 

seja a secundária atividade na agricultura familiar, e muito vantajosa na otimização da área de 

produção que possibilita uma vasta diversificação e rentabilidade,  algumas famílias estudadas 
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em pequenas regiões do país ainda não consideravam a piscicultura como uma atividade 

rentável, sendo visualizada somente como uma forma de complemento na alimentação e lazer. 

A forma de como o empresário sempre deve avaliar os ganhos e as perdas de suas 

decisões empresariais demonstram que nem sempre serão advindos de novas técnicas ou 

novos arranjos organizacionais, Nem sempre os ganhos fornecidos dessas mudanças superam 

os seus custos e, portanto, o empresário para Adam Smith (1996) no seu capítulo riqueza das 

nações é interpretado como um agente racional o suficiente para ser capaz de considerar 

custos e benefícios entre as alternativas em um ambiente de incerteza. O que comprova que 

qualidades do empresário não se delimitam a gestão de pessoas e recursos, mas também na 

sua capacidade em saber avaliar os riscos, tendo uma constante busca pela eficiência e pela 

inovação. 

 Relacionando ao desenvolvimento do capitalismo, Smith (1996, p. 67) afirma que “as 

nações mais opulentas geralmente superam todos os seus vizinhos tanto na agricultura como 

nas manufaturas” e, complementa que “suas terras geralmente são mais bem cultivadas, e, 

pelo fato de ter maior investimento, maior trabalho e maior dinheiro nelas, produzirem mais 

em proporção à extensão e à fertilidade natural do solo”, enfatizando o fato de que alguns 

países podem ser superiores sobre outros, em concordância da diferença qualitativa e 

quantitativa da capacidade de investimento e de trabalho que neles existem. 

O desenvolver da agricultura familiar no Brasil advém de um conjunto complexo de 

sistemas de produção, agrupando várias culturas e criação de animais, tanto para o consumo 

familiar quanto para o mercado. A piscicultura é uma das atividades apresentada no meio 

rural na qual se manifestou, inicialmente, como uma alternativa que visa complementar as 

receitas da propriedade e como forma de nutrientes para comunidades carentes, mediante a 

produção de peixes em pequena escala para o consumo familiar da população em zonas rurais 

e urbanas. A piscicultura pode ser praticada em sistemas mono ou policulturais, e pode diferir 

quanto à intensidade com que é praticada (extensiva, semi-intensiva ou intensiva) (CYRINO 

et al., 2004). Os sistemas extensivos têm baixos custos operacionais e basicamente pouca 

despesa com insumos e compra de alevinos, por causa da baixa densidade. Quando os peixes 

criados alimentam-se com doze nutrientes presentes de forma natural nos grandes tanques 

e/ou lagoas. A produção desses sistemas é baixa e o manejo técnico é simples. Os sistemas 

semi-intensivos trabalham com maior densidade de peixes, e caracterizando um 

gerenciamento mais sistemático, pontualmente no uso de rações para a complementação 

nutricional. Este sistema de policultura geralmente trabalha com várias espécies de peixes no 

mesmo corpo de água. Diferente dos sistemas intensivos que trabalham com espécies de alto 
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valor de mercado, com alta densidade e circulação de água, utilizando exclusivamente rações 

comerciais de alto desempenho e custo, além do acesso a tecnologias avançadas (COTO, 

2005). 

No campo da piscicultura familiar, uma ou várias famílias utilizam pequenos tanques 

de concreto ou poços simples cavados na terra, no quintal de suas casas ou em áreas 

comunitárias. Tendo esses tanques com uso para irrigar hortas e/ou fonte de água para os 

animais, permitindo a entrada e saída da água. Por meio desses “reservatórios”, as famílias 

são capazes de produzir peixes suficientes para garantir a proteína animal em sua dieta diária 

e, consequentemente manter o equilíbrio na distribuição e no consumo de pescado em sua 

comunidade. Apesar da piscicultura de base familiar se mostrar como ferramenta para o 

desenvolvimento social, ela pode também trazer impactos sociais negativos, quando não há 

harmonia com as comunidades locais. No entanto, Valenti (2002) destaca a questão da 

transferência de tecnologia e o treinamento da assistência técnica como principal elo a ser 

exercido para que a aquicultura se desenvolva na pequena propriedade. As matrizes de 

produção de peixes baseados em sistemas semi-intensivos e intensivos, com dependência do 

fornecimento de ração comercial, incluídas no pacote tecnológico da lógica distinta vêm na 

contramão da piscicultura de base familiar, onde torna equivalente a falta de investimento, 

estrutura e acompanhamento técnico nas pequenas propriedades rurais.  

A perspectiva deste trabalho é analisar resultados dentro de um estudo sobre a 

produção de peixe tilápias em tanques na região Norte Fluminense. Será que o produtor 

consegue atingir os benefícios econômicos quando são usadas pelo empreendedor de forma 

mais tecnológica ou mais simples? Quais variáveis cabíveis para alcançar o lucro sem a 

utilização de altos investimentos?  

A importância de estudar a viabilidade econômica e financeira ajuda o empresário a 

ser decisivo nas realizações de investimentos, demonstrando a viabilidade ou inviabilidade do 

projeto, através de indicadores como: Valor Presente Líquido (VPL), Taxa Interna de Retorno 

(TIR), período de retorno (payback descontado), índice de lucratividade, Valor Econômico 

Agregado (EVA) entre outros. Mas, de acordo (CARNEIRO; MARTINS; CYRINO, 1999), 

ainda não existe no país modelos adequados de viabilidade econômica para cultivos 

intensivos, o que torna o estudo da viabilidade financeira do cultivo de tilápias em tanques 

escavados de grande importância para piscicultores, investidores e instituições ligadas à 

atividade.  

A piscicultura carrega consigo um poder de alavancar o desenvolvimento social e 

econômico, adquirindo o aproveitamento efetivo dos recursos naturais locais, principalmente 
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os hídricos e a criação de postos de trabalhos assalariados. No entanto, existem inúmeras 

variáveis que afetam o sucesso de um empreendimento rural, sendo difícil determinar quais 

são aquelas que contribuem fundamentalmente para caracterizar um bom empresário rural. A 

piscicultura constitui-se na modernização do sistema de produção agropecuária. Entretanto, na 

busca de obter lucros esperados, é preciso manejar métodos adequados de forma a inovar e 

modernizar tendo base em princípios científicos, ecológicos, tecnológicos e econômicos. 

A piscicultura é um negócio governado pelas leis econômicas. O modelo econômico é 

uma ferramenta importante que a pessoa tem para planejar e negociar, pois permite que veja 

de forma rápida, quanto se necessita de recursos, qual o custo da operação entre variáveis e o 

quanto se estima a produção. Por essa razão, se tornam de grande importância à coleta de 

mais informações e a realização de mais pesquisas para a sugestão de um modelo adequado 

permitindo se é economicamente viável, o cenário adotado ou a ser adotado seja suficiente 

quanto ao retorno esperado que o criador ou produtor desejasse. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo da pesquisa é apresentado por um breve apanhado teórico acerca da 

agricultura familiar e aspectos ligados à piscicultura, sendo expostos os métodos e técnicas de 

pesquisa, analisando como é feita a produção dos pequenos agricultores na cidade de Campos 

dos Goytacazes (RJ) e região, verificando-se de forma mais simples ou mais tecnológica com 

a criação de tilápias em tanques e realizar uma análise financeira simples dos modelos 

adotados pelos mesmos. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Como objetivos específicos podem ser destacados: 

 Apresentar características sobre as abordagens da produção familiar e suas estratégias de 

sobrevivência;  

 Analisar o ponto de equilíbrio da receita e despesa. 

 Fazer uma análise financeira simples dos modelos da criação de tilápias pesquisados. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

A agricultura de propriedade familiar estabelece diretriz e ações que levam ao 

desenvolvimento rural e à integração dos produtores familiares ao mercado através do 
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PRONAF. Dentro desse programa é dividido a exploração agrícola em modelo patronal e 

familiar (Figura 1), o que torna prioridade a agricultura familiar como unidade de análise 

centrada nos estudos da organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura 

(FAO/Incra, 1994). 

 
Figura 1 - Diferenças entre Propriedades Patronais e Familiares 

Fonte: baseado em VEIGA (2001). 
 

Para Wanderley (1999), a agricultura familiar constitui-se na atualidade em um 

conceito genérico, que incorpora uma diversidade de situações específicas e particulares e nas 

quais o agricultor corresponde a uma dessas formas particulares dessa agricultura. Os 

agricultores familiares brasileiros são distintos em três categorias: consolidados, em transição 

e periféricos ou de subsistência. Segundo Aquino e Assis (2007, p. 138), os sistemas de 

produção de base agroecológica são caracterizados na utilização de tecnologias respeitando a 

natureza, mantendo assim, condições de equilíbrio na produção. Neste caso, se torna 

inevitável o uso de média ou alta tecnologia, como máquinas, insumos, defensivos, tornando 

considerável uma agricultura dinâmica e de trabalhadores “qualificados” de acordo com o 

padrão capitalista.  

Esses agricultores tendem a obter bons resultados quanto à produtividade e lucro, 

tendo um dos modelos que mais se aproxima de uma empresa rural familiar sendo inseridos 

em todos os padrões de agricultura familiar seguido pelo Pronaf. O terceiro grupo, de 

agricultores periféricos ou de subsistência, é o que tem a utilização do crédito nula, vindo de 

propriedades de baixa tecnologia e produtividade, aparentando um modelo de agricultor mais 

aproximo do camponês tradicional, o que utiliza métodos tradicionais, com sua produção 

voltada para satisfazer às necessidades da família. Uma preocupação constante do produtor 

rural também é a luta pela terra, que sobrevive como trabalhador sem-terra, sendo obrigado a 

ocupar as terras pertencentes ao outro extremo da sociedade rural. 
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Fator de muita relevância para o país nas ultimas décadas foi à abordagem de alguns 

estudos acadêmicos e organizações internacionais que obtiveram a afirmação da 

categoria agricultura familiar. Primeiramente, vale enfatizar que a noção de agricultura 

familiar não apenas substituiu o termo pequena produção por outro equivalente, como 

também deslocou teoricamente o sentido sobre o que representa este segmento de 

agricultores. Esse deslocamento se tornou significativo na diferença do enfoque que os 

trabalhos acadêmicos realizados nas décadas de 1970 e 1980 davam para a pequena produção, 

no fator de caráter capitalista da sua agricultura, sobre o que tinham de tradicional e de 

moderno, entretanto, os trabalhos tomaram um enfoque teórico negativo sobre a pequena 

produção.  

Ainda que prevaleça neste espaço um grau de precariedade de indicadores sociais que 

revelam o grau de pobreza e de miséria presentes no meio rural brasileiro, esta precariedade 

apresenta um revestimento no "caráter rudimentar dos sistemas de cultura e das técnicas de 

produção" e da sua pobreza generalizada. No entanto, dentro de todas as formas precárias que 

trouxeram diferenças nas diversas regiões brasileiras, os agricultores de base familiar não 

podiam continuar persistindo, seja de qualquer maneira, para conseguir soluções e abrir 

caminhos entre as dificuldades encontradas. Conforme Wanderley (1996):  

 

Submeter-se à grande propriedade ou isolar-se em áreas mais distantes; 

depender exclusivamente dos insuficientes resultados do trabalho no sítio 

ou completar a renda, trabalhando no eito de propriedades alheias; migrar 

temporária ou definitivamente. É igualmente fonte de precariedade: a 

instabilidade gerada pela alternância entre anos bons e secos no sertão 

nordestino; os efeitos do esgotamento do solo nas colônias do Sul 

(WANDERLEY, 1996, p. 9). 
 

O processo de precariedade, muitas das vezes, acabou limitando uma categoria de 

agricultores com foco no trabalho familiar de poder fazer uma reparação socioeconômica e 

política aos grandes proprietários e suas organizações. A partir do final da década de 1990 

surgiu à significativa alteração nos enfoques teóricos, que direcionou as investigações e esse 

momento passou a predominar o uso da noção de agricultura familiar. A intenção do projeto 

não era somente pela busca de condições precárias do segmento da agricultura, mas também 

de mostrar o quão importante era a diversidade, a capacidade produtiva e principalmente a 

grande responsável forma de exploração familiar que tornaria o desenvolvimento da produção 

de alimentos no Brasil. 

O que entra em primordial neste projeto é entender como acontece à construção da 

categoria agricultura familiar no Brasil, sendo ela realizada por um conjunto de experiências, 
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reflexões e iniciativas de diversos atores dando ênfase à piscicultura e seus estudos. Esta 

circulação de informações e de categorias que complementam essas pesquisas acadêmicas, de 

agências estatais e internacionais e as ações de reivindicação impulsionou a colocar no centro 

das ações de desenvolvimento rural o agricultor familiar
1
. De acordo com Schumpeter (1961, 

p. 109), o sistema capitalista é um processo evolutivo, isto é, um sistema em que apresenta 

uma dinâmica baseada na capacidade continua em que os indivíduos se adaptem ao ambiente 

econômico. Por essa razão, é de total responsabilidade encontrar a força motriz do sistema, 

sem ter a ilusão de que os fatores são os que modificam suas estruturas. 

 

2.1 Estrutura da Agricultura no Estado do Rio de Janeiro  

A partir da década de 50, o Brasil se fez presente ao processo de modernização com a 

mudança técnica da produção agropecuária. No Rio de Janeiro a agricultura teve o inicio no 

século XVI com a produção da cana-de-açúcar nas baixadas da Guanabara, Paraty e Campos 

dos Goytacazes. O Rio de Janeiro foi à região mais forte economicamente do país, que mesmo 

na época em que São Paulo expandiu o desenvolvimento da cafeicultura, o Rio de Janeiro o 

acompanhou principalmente no Vale do Paraíba, onde foram feitas melhorias com a 

implementação de uma infraestrutura que até então não existia. 

Inicialmente às décadas do século XX, a agricultura fluminense entrou novamente em 

declínio devido a não integração ao movimento da “modernização agrícola”, o que fez passar 

pouca expressão na economia e a apresentar, entre os estados do Sudeste, as taxas mais baixas 

de produtividade no setor agropecuário. Fatores atribuídos a essa não integração foram às 

características do relevo e do clima, “mares de morros” (Serra do Mar), colinas 

profundamente entalhadas e vales, o que dificultaram a implantação de culturas que precisem 

de extensas áreas planas para se tornar economicamente viáveis. O estado também não quis 

investir na implantação de outro modelo para desenvolver o setor, o que acabou pesando 

como um fator na época.  

Apesar de haver uma concentração no cinturão metropolitano, no Norte Fluminense o 

registra próximo da população rural da média tendo municípios expressivos nos índices de 

população rural como São Francisco de itabapoana, Quissamã e Cardoso Moreira (IBGE, 

                                                           
1 Agricultor familiar é empreendedor familiar rural que pratica atividades no meio rural, atendendo mão de obra 

da própria família nas atividades econômicas do estabelecimento. 
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2001). De acordo com os dados do IBGE (2001), o Norte Fluminense traz algumas 

características conhecidas anteriormente e hoje no âmbito nacional é o auge do setor sucro-

alcooleiro e a produção de 80% do petróleo nacional extraídos da Bacia de Campos, 

marcando uma restruturação produtiva dessa região com especificidades bastante complexas. 

O Verde revolucionariamente impactou várias regiões brasileiras com padrões 

técnicos distintos no seguimento de uma mesma lógica capitalistas para atender às demandas 

urbano-industriais nacionais e internacionais, modificando o campo brasileiro e alcançando os 

grandes estabelecimentos voltados à agro exportação, sem exclusão dos pequenos 

estabelecimentos familiares. O norte fluminense teve seus impactos decorrentes aos quadros 

ilustrativos dessa restruturação no completo agroindustrial.  

 

2.2 Estrutura Fundiária e Recursos Tecnológicos  

A estrutura fundiária do Estado do Rio de Janeiro caracteriza-se, como vimos, pelo 

alto percentual de estabelecimentos agrícolas ocupando pequenas áreas, com predomínio da 

“produção familiar”, sendo geridos na sua maioria pelos próprios proprietários. A agricultura 

fluminense deve ser considerada não apenas dentro do modelo produtivista, mas também no 

âmbito da agricultura familiar e urbana e como tal ampliada e dinamizada por meio de uma 

estruturação em corporativas e Arranjos Produtivos Locais (APLs), introduzindo tecnologias 

apropriadas de fertilização e calagem, direcionando-se para uma maior especificidade de 

cultivares e para a produção de alimentos naturais. 

O trabalho agrícola e não-agrícola exercidos de forma complementar pelos membros 

da família que residem na propriedade, frequentemente se deve à pouca disponibilidade de 

terra e às dificuldades de modernização tecnológica, o que compromete sua renda, obrigando 

essas pequenas unidades a buscar uma alternativa complementar de renda. Mas não se trata 

somente da reprodução da família, pois segundo WANDERLEY (1995), o trabalho externo se 

torna, na maioria dos casos, uma necessidade estrutural, isto é, a renda obtida nesse tipo de 

trabalho vem a ser indispensável para a reprodução não só da família como do próprio 

estabelecimento familiar. Assim, o trabalho extra-agrícola, realizado por membros residentes 

no estabelecimento agrícola familiar, tem duas funções sociais: a primeira função é de 

complementar a renda da família e a segunda diz respeito à permanência dessas famílias no 

meio rural, ou seja, garantir a propriedade do bem rural. 
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2.3 Seleção de indicadores de sustentabilidade 

Estudos indicam que a tipificação nos sistemas de produção agrícola abraça questões 

referentes avaliação de medida, o que torna a indigência no uso dos indicadores para melhor 

quantificar ou mensurar os dados obtidos. Segundo Romero et al (2004) indicadores são 

estatísticas, que analisadas ao decorrer do tempo e mensuradas em determinado local, 

apresentam dados conclusivos que direcionam comportamentos dos fenômenos abordados. 

Para Deponti et al (2002), o indicador se apresenta como um instrumento que avalia as 

modificações nas características de um sistema, tendo validade, objetividade e consistência. 

Sendo também vulnerável a mudanças no tempo e no sistema; centrado nos aspectos práticos 

e claros, obtendo facilidade no entendimento e na contribuição com a participação da 

população local no processo estimativo; permitindo fornecer informações concentradas sobre 

vários aspectos do sistema; ser fácil verificação, baseando-se nas informações disponíveis e 

de baixo custo; possibilitando a ampla participação dos atores incluídos na sua definição; 

permitindo a relação com outros indicadores, facilitando o contato entre eles. Entretanto, os 

indicadores examinam a metodologia para tipificação dos sistemas agrícolas, caráter 

homogêneo. Guimarães et at (2005) afirma que, o indicador se torna expresso em unidades de 

medidas que permitam avaliar a sustentabilidade desse sistema. Uma vez que a ferramenta 

eficazmente passa a mensurar mudanças nas características de um determinado sistema. 

Contudo, a mensuração ou a apuração quantitativa de um dado nem sempre consegue 

determinar se isso significa crescimento, estagnação ou decréscimo. O dado analisa os 

parâmetros, que necessariamente não são estáticos e constantes. Pelo contrário, os parâmetros 

equivalem os interesses explícitos que se colocam para o avaliador naquele momento 

histórico. Os parâmetros se limitam nas ideias propostas que representam o nível ou a 

condição em que o sistema deve ser mantido para que seja sustentável. Há permissão na 

identificação de padrões sustentáveis de desenvolvimento que considerem aspectos técnicos, 

ambientais, econômicos e sociais. (DEPONTI et al, 2002). 

Depoint e Almeida (2001) afirmam que, propor indícios de sustentabilidade é uma 

tarefa custosa e complexa por diversos fatores. Primeiro, pela existência de poucos trabalhos 

que tratem de propostas e de metodologias, mesmo havendo muitos autores estudando ou 

analisando a sustentabilidade. E também, a variação e diferentes entendimentos sobre o tema 

e a possibilidade de ocultações de natureza ideológica, o que possibilita a apropriação do 

termo por diferentes instâncias da sociedade, ao mesmo tempo promovendo dificuldade de 

aceitação. 
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Veiga et al (2001) ressaltam a importância da presença da agricultura familiar no meio 

rural brasileiro, visto que uma região rural terá um futuro tanto mais dinâmico quanto maior 

for a capacidade de diversificação da economia local impulsionada pelas características de sua 

agricultura. Ainda segundo os autores, as economias rurais mais dinâmicas são as que 

simultaneamente conseguem atrair consumidores de seus atributos territoriais e vender suas 

produções em mercados diferenciados. Já as economias especializadas em commodities 

agrícolas, podem até dar a impressão de grande dinamismo em sua fase inicial, quando sugam 

a renda diferencial propiciada pela exploração da fertilidade natural; só que depois dessa 

acumulação primitiva tudo passa a depender do grau de diversificação dos negócios criados 

no entorno dessa fonte primária. 

No entanto, é fundamental que o empreendedor saiba analisar os agrossistemas em 

busca de investigar a competência de inserção da piscicultura ao diversificar a produção com 

visando à sustentabilidade e o fortalecimento da Agricultura Familiar, uma vez que a essa 

análise aponta indicadores que servem para medir e ajudar na compreensão do funcionamento 

no sistema e, por conseguinte, na contribuição do projeto de possíveis alternativas para os 

problemas apurados. Schumpeter (1985, apud Martes, 2010, p. 261) faz o conceito de que:  

 

Empreender é inovar a ponto de criar condições para uma radical 

transformação de um determinado setor, ramo de atividade, território, 

onde o empreendedor atua: novo ciclo de crescimento, capaz de 

promover uma ruptura no fluxo econômico contínuo, tal como descrito 

pela teoria econômica neoclássica. A inovação não pode ocorrer sem 

provocar mudanças nos canais de rotina econômica. (SCHUMPETER, 

1985, p. 49 apud MARTES, 2010, p. 261). 
 

Logo, se torna crucial de que o empresário empreendedor conheça as causas do 

empreender empresarial, as variáveis que afetam a capacidade e a motivação de empreender. 

O Brasil é depositário de vários fatores que favorecem o desenvolvimento de 

atividades ligadas à produção agrícola que dependem de recursos aquáticos. Fatores esses que 

envolvem as condições como o clima, a facilidade na aquisição de equipamentos e insumos, a 

grande diversidade e quantidade de recursos hídricos, dentre outros (MELO et al., 2010). O 

Brasil possui 5,5 milhões de hectares de reservatório de água doce (12% da água doce do 

planeta), iluminação solar abundante e posição privilegiada quanto ao seu posicionamento em 

relação aos trópicos. 

O Brasil possui favoráveis condições para a produção aquícola, contando com uma 

costa marítima de 8,5 mil quilômetros, possui 12% de toda a água doce do planeta, e ainda 8,2 

bilhões de metros cúbicos de água distribuídos em rios, lagos, açudes e represas, o país tem 
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potencial para se tornar protagonista no mercado mundial de pescados (MPA, 2014).  

Segundo o relatório anual de Produção da Pecuária Municipal (PPM), do IBGE (2013), o 

Paraná é o segundo maior produtor de peixes do país, com mais de 51 mil toneladas, ficando 

atrás apenas do estado do Mato Grosso, com mais de 75 mil toneladas de peixes produzidas. 

Porém quando tratamos especificamente da Tilápia, o estado do Paraná é o maior produtor, 

produzindo aproximadamente 26% do total nacional. 

As tilápias são peixes originários da África, Israel e Jordânia sendo difundidas 

mundialmente a partir da década de 1960. Sendo de espécies com alto nível rústico, que se 

adapta a diferentes sistemas de produção, nível tecnológico, entre outros processos de 

produção. Apresentam cor acinzentada e sua temperatura ideal varia de 14°C a 33°C. No 

Brasil, a espécie Oreochromis niloticus, tilápia-do-nilo, foi introduzida nos anos 70. Esse 

gênero corresponde a cerca de 80% das tilápias produzidas no mundo obtendo relações aos 

demais, com crescimento acelerado e maior rendimento de filé. É o segundo peixe mais 

produzido no mundo, atrás apenas das carpas. Em ambiente natural se alimenta 

principalmente de fitoplancton, algas bentônicas, insetos, pequenos crustáceos etc., aceitando 

bem a ração com proteína bruta de até 36% e concentração energética de 3500 kcal/kg 

(RODRIGUES et al., 2013). 

Segundo Rodrigues (2013), os sistemas de produção aquícola são classificados quanto 

ao uso da água, quanto à intensificação de produção ou quanto à utilização das espécies. 

Podendo ter o sistema de água parada ou estático, sistema com renovação de água ou sistema 

com recirculação de água, quanto à intensidade de a produção ter um sistema extensivo, um 

sistema semi-intensivo ou um sistema intensivo. E a utilização de espécies pode ser do cultivo 

consorciado, do policultivo ou de monocultivo. Logo, é de grande importância o aquicultor 

entender corretamente o sistema de produção para melhor obter os resultados no cultivo dos 

peixes.  

Para Kubitza (2009), apesar do grande crescimento da produção de tilápias em 

tanques-rede no Brasil, boa parte da produção deste peixe ainda vem do cultivo em tanques 

escavados. A implantação dos tanques deve atender uma série de requisitos como: clima, 

restrições ambientais, infraestrutura básica (mão de obra, insumos e serviços), topografia, tipo 

de solo, qualidade e disponibilidade de água, além de existe de mercado consumidor 

(RODRIGUES et al, 2013).  

A forma da divisão no trabalho em criar de peixes implica na eficiência para o 

produtor, uma vez bem realizada, o posicionamento estratégico da produção no mercado não 

será mais, necessariamente, a mesma em sua forma estrutural, podendo se tornar factível para 
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a firma em ter os preços nos produtos não tão altos, sendo desnecessária a preocupação com 

prejuízos e seus concorrentes. 
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2.3 Produção e consumo de pescado 

Muelbert et al. (2015) esclarece que a criação de peixes (piscicultura) no Brasil 

integrada na produção agroecológica vem a contribuir para promover soberania e segurança 

alimentar, onde há diversificação das fontes de renda na agricultura familiar e camponesa. Em 

pequenas propriedades rurais, a piscicultura pode proporcionar uma serventia dos insumos 

disponíveis, o que faz aumentar a qualidade nutricional da dieta familiar e gerar rendas 

favoráveis com a comercialização (KUBITZA e ONO, 2010). 

Dentro dos últimos anos, a introdução das práticas responsáveis na aquicultura trouxe 

um esforço significativo para o cultivo. Para o MPA (2011, p. 1), “a aquicultura é o cultivo de 

organismos cujo ciclo de vida em condições naturais se dá total ou parcialmente no meio 

aquático”.  

O pescado é nomeado em todo o mundo como uma forte proteína animal consumida 

de forma considerável, especialmente em populações mais pobres do planeta. A cada ano 

cerca de 95 milhões de toneladas são capturas via pesca e mais 70 milhões são produzidas na 

aquicultura. Futuramente a aquicultura precisará produzir cerca de 210 milhões de toneladas 

de pescado para atender a demanda mundial (KUBITZA, 2010, p. 16).  

Kubitza e Ono (2010) destacam que o pescado é notoriamente uma fonte de proteína 

equilibrada em aminoácidos, rico em minerais e em ácidos graxos e de essencial importância 

na nutrição humana, complementando que mesmo que inquestionável apresenta sua qualidade 

nutricional e sua utilidade no incremento do valor nutricional das dietas populares. 

Contudo, atualmente o país considera o pescado, mesmo que adquirido nas estantes de 

supermercados e peixarias, ainda um produto pouco acessível à boa parte da população. Em 

zonas rurais, por exemplo, o pescado consumido geralmente é oriundo da pesca local ou de 

alguma forma extensiva de criação (KUBITZA e ONO, 2010, p. 15).  

De acordo com Kubitza e Ono (2010, p. 14), diferente da produção agrícola “(...) a 

aquicultura é uma fonte de alimento mais previsível e constante, disponível o ano todo”.  No 

entanto, Kubitza e Ono (2010) levam em consideração que criar peixes em pequenas 

propriedades rurais tem auxiliado o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, fazendo 

gerar uma receita adicional para a comercialização na parte produtiva, o que vai fazer o bem-

estar das famílias e estimulando a qualidade nutricional da dieta familiar, pondo a disposição 

uma opção a mais de lazer, a pescaria. 

Kubitza, Ono e Campos (2011) evidenciam que atualmente pouco a pouco a produção 

da aquicultura está sendo substituída da pesca extrativa, ou seja, os produtos da aquicultura 
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(ênfase na piscicultura) estão escassos em diversas regiões do país, logo, cada vez mais vêm 

substituindo os produtos da pesca. Sendo de grande utilidade para quem quiser se preparar no 

aproveitamento do potencial que o país possui. “A aquicultura já oferta mais de 50% do 

pescado destinado ao consumo humano e essa participação vai continuar a crescer, visto que a 

produção pesqueira está no limite (...)” (KUBITZA, ONO e CAMPOS, 2011, p. 18).  

Dentro das afirmações fornecidas, a FAO (2012) aborda o fato de que pesca e a 

aquicultura são contribuintes categoricamente para o bem-estar e a prosperidade do mundo. 

Referente que há cinco décadas a oferta mundial de alimentação a partir do peixe sobrelevou 

o crescimento da população global, e hoje o peixe estabelece uma considerável fonte de 

alimentos nutritivos e de proteína animal, apesar do setor proporcionar meios de conservação 

e sua renda terem uma parcela significativa da população mundial.  

Mesmo que dentro de um método de captura, o peixe prevalece estável a produção por 

meio da aquicultura que fornece um rápido crescimento em que possivelmente na próxima 

década esses setores excedem a carne bovina, de porco e avícola. Pondo em pauta de que seja 

uma atividade ampla, a aquicultura subdivide em especialidades de produção, podendo ser 

tanto continental quanto marinha, tais como malacocultura, carcinicultura, algicultura, 

ranicultura, criação de jacarés e piscicultura (MPA, 2011). Dentro dos estudos, haverá a 

utilização baseado na pesquisa a piscicultura (cultivo) como criação, produção e 

comercialização de peixes. 

 

2.4 Dados da produção da piscicultura no Brasil 

Como já dito, a piscicultura no Brasil se tornou uma atividade com grande avanço, 

uma vez em que sua história é um pouco mais antiga, tendo início a partir do século XVIII no 

litoral nordestino. A partir dos anos de 1970, voltou a investir em espécies para obter um 

espaço na aquicultura nacional. De acordo com o serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas (SEBRAE): 

 

Mais recentemente, a entrada de grandes grupos nacionais e estrangeiros no 

setor – sejam oriundos da atividade pesqueira ou de outros segmentos 

econômicos, notadamente do agronegócio – vem dinamizando e 

consolidando a atividade e seus subsetores associados, como as fábricas de 

ração, equipamentos, implementos e toda a cadeia produtiva (SEBRAE, 

2011a, p. 1).  
 

O SEBRAE (2011a) afirma que projetos comerciais que se devolveram com total 

relação à aquicultura no Brasil iniciaram no fim da década de 1980, advindo de alguns fatores 



33 

 

já mencionados como falta de investimentos, tecnologia, logística, insumos e mercado. A 

grande e crescente procura inicial foi pela pesca esportiva, os “pesque-pague”. Teve sua 

estabilidade pela ampliação do mercado interno, tendo seu destaque no lançamento de 

produtos derivados, de valor agregado, a abertura do mercado exterior para espécies de 

cultivo marinho e de peixes nativos. Segundo o SEBRAE (2011a, p. 1). “dentro das 

estatísticas da FAO, no início do terceiro milênio, a produção de pescado via ação extrativista 

registrará um déficit de, no mínimo, 55 milhões de toneladas”.  

Levando em conta o aumento da população e demanda por alimentos, uma análise na 

diminuição da produção extrativa, e, a aquicultura, principalmente de peixes nativos, sendo de 

suma alternativa para evolução. Como afirma o SEBRAE (2011a, p. 1) “comparada com a 

pesca extrativista, que cresceu 17% (dezessete por cento) no período aproximado dos últimos 

12 anos, a aquicultura atingiu índices de crescimento de 220% (duzentos e vinte por cento)”. 

Por essa razão, trás uma grande percepção a importância desta atividade para a economia e o 

desenvolvimento do país e das regiões na geração de renda e alimentação para a população.  

Segundo o MPA (2011, p. 1), “mercado é o que não falta. O consumo de pescado está 

em alta no mundo inteiro”. Entretanto, por apresentar disponibilidade e um alimento saudável 

a ser consumido por parte da população de todas as faixas de rendas, o Brasil indica um baixo 

consumo. O SEBRAE (2011b) afirma ter um ambiente favorável a produção da piscicultura 

pondo que apresente boas de condições naturais comparado a outros países de forma 

inexpressiva. Levando em conta, em que esse ambiente aponte a tecnologia e o mercado 

consumidor interno e externo diversificado.  

Por meio de informações do MPA (2011), é recomendado pela Organização Mundial 

de Saúde (OMS) 12 kg de consumo de pescado anual por pessoa, no entrando, no Brasil, o 

consumo é deferido a 28 inferiores dessa quantidade. Comparando com o consumo, o 

crescimento se tornou muito considerável, uma vez que em 2003 era de 6,46 kg e chegou em 

2009 a 9,03 kg por habitante. Visto que o MPA adotou o Programa “Mais Pesca e 

Aquicultura” que foi desenvolvido pelo próprio ministério, fazia previsão de um consumo de 

9 kg por habitante para o ano de 2011, que foi alcançada dois anos antes.  

O MPA (2011b) prevê que daqui dez décadas a procura de pescado aumente 

internacionalmente em mais 100 milhões de toneladas por ano, advindo de análises da FAO. 

Ainda segundo o MPA (2011b, p.1), “e o Brasil é um dos poucos países que tem condições de 

atender a essa demanda mundial crescente por produtos de origem pesqueira”. A aquicultura 

eleva sua consideração através do grande potencial brasileiro conquistado, e com essas 

informações o Ministério estima segundo a FAO, que o país tem capacidade de se tornar um 
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dos maiores produtores mundiais de pescado até 2030, e que sua produção terá condições de 

atingir 20 milhões de toneladas. Ainda para o MPA (2011b, p. 1): 

 

Atualmente, o país produz aproximadamente 1,25 milhões de toneladas de 

pescado, sendo 38% (trinta e oito por cento) cultivados. A atividade gera um 

PIB pesqueiro de R$ 5 bilhões, mobilizam 800 mil profissionais entre 

pescadores e aquicultores e proporciona 3,5 milhões de empregos diretos e 

indiretos. 

 

Estes fatores trazem uma grande comprovação de que o país pode se tornar um grande 

produtor fazendo um efeito na economia, gerando ainda desenvolvimento nas regiões que 

englobam as cadeias da piscicultura. A tabela 1 apresenta a produção de pescado nacional que 

relativamente mostra o total da pesca extrativista nos anos de 2008, 2009 e 2010. 

 

Tabela 1- Produção de pescado nacional e participação relativa do total da pesca extrativa marinha e continental 

dos anos de 2008, 2009 e 2010. 

 2008 2009 2010 

Produção % Produção % Produção % 

PESCA 791.056  825.164  785.366  

Continental 261.283 33,0 239.493 29,0 248.911 31,7 

Marinha 529.774 67,0 585.671 71,0 536.455 68,3 

Fonte: Elaboração própria com base nas informações do MPA, 2012b, p. 22. 

 

Visto que a tabela mostra a pesca em uma porcentagem menor na área Continental 

entre os anos respectivos comparados a produção na Marinha em que apresentou maiores em 

sua produção.  

Já a tabela 2 apresenta o total da produção extrativista nos anos de 2008, 2009 e 2010 

mostrando a área continental e marinha no Brasil. 

 

Tabela 2 – Produção total, continental e marinha da aquicultura no Brasil entre 2008 e 2010. 

 2008 2009 2010 

Produção % Produção % Produção % 

TOTAL 365.366,40  415.649,4  479.398,6  

Continental 282.008,10 77,2 337.352,2 81,2 394.340 82,3 

Marinha 83.358,30 22,8 78.296,4 18,8 85.058,6 17,7 

Fonte: Elaboração própria com base nas informações do MPA, 2012b, p. 60. 

 Na tabela 2 a porcentagem de produção na Marinha é inferior comparada a área 

Continental dentro dos anos 2008 a 2010. 

De Acordo com a tabela 2 e tabela 3 a produção nacional do pescado em 2010 

concluiu com 1.264.765 toneladas, aumento relativo de 2% ao ano de 2009, quando chegou a 
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produzir 1.240.813 toneladas de pescado. A pesca extrativa marinha como fonte principal na 

produção, responsável por 536.455 toneladas (42,4% do total de pescado) e a aquicultura 

continental 394.340 toneladas (31,2%). Seguido pela pesca extrativa continental com 248.911 

toneladas (19,7%) e aquicultura marinha com 85.057 toneladas (6,7%). Tendo como destaque 

na aquicultura continental que concluiu em alta em relação a 2008 e 2009, acréscimo 19,6% 

de 2008 para 2009 e de 16,9% de 2009 para 2010 (MPA, 2012b).  

Feito o levantamento da produção nacional do pescado (MPA 2012), o Nordeste em 

2010 foi que mais produziu regionalmente, com 410.532 toneladas (32,5% da produção 

nacional). Seguida pela Região Sul com 311.700 toneladas (24,6%), a Região Norte com 

274.015 toneladas (21,7%), a Região Sudeste com 185.636 (14,7%) e Região Centro Oeste 

com 82.881 toneladas (6,6%). O estado com maior produção nacional foi Santa Catarina, 

destacada como polo produtor, com 183.770 toneladas (6,5%).  Kubitza et al. (2012, p. 15) 

enfatiza que a expansão da atividade da aquicultura brasileira: “Nos últimos 10 anos a 

aquicultura brasileira cresceu a uma taxa média de 10% ao ano, contra um crescimento 

mundial de 6% ao ano no mesmo período”. 

 

2.5 O papel do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) 

O Brasil as políticas públicas voltadas para o setor da piscicultura estão sendo 

implantadas no século XXI pelo (MPA), onde trabalha como principal fomentador da 

atividade no país reunindo um quadro técnico dos mais competentes profissionais ligados à 

aquicultura no Brasil. Tendo ainda questionamentos sobre existência de um Ministério para 

cuidar exclusivamente da aquicultura, quando avicultura, bovinocultura, suinocultura e 

agricultura compartilham de um único ministério (KUBITZA, ONO e CAMPOS, 2011).  

 

A aquicultura tem uma grande estratégia para produzir proteína de alta 

qualidade no país. Por essa razão, ela é de grande utilidade recursos 

hídricos quando utilizam de forma eficiente tendo disponibilidades e 

investimentos já realizados em grandes reservatórios, sendo escassos no 

planeta. Entretanto é importante que a aquicultura tenha um Ministério 

próprio, desvinculado de outras atividades agropecuárias, pois essa 

atividade não tem capacidade de receber um tratamento diferenciado 

dentro de outro Ministério para que atinja seu pleno potencial 

(KUBITZA, ONO e CAMPOS, 2011, p. 23).  
 

De acordo com a Lei n. 11.958 de 29/06/2009 há uma disponibilização de transformar 

a Secretaria Especial de Aquicultura e Pesca na Presidência da República (SEAP/PR) em 

Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA). Criada em 2003 a SEAP foi responsável por 

estimular e desenvolver políticas voltadas ao setor pesqueiro no conjunto de suas exigências. 
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Exigência essa que se baseou no marco de uma nova política de gestão para o setor, com 

sustentabilidade ambiental e utilidade nos recursos pesqueiros. O MPA implantou uma 

política nacional pesqueira e aquícola, que transformou esta atividade econômica em uma 

fonte sustentável de trabalho, renda e riqueza. Foram grandes oportunidades para centralizar 

todas as competências relativas ao desenvolvimento e fortalecer um setor crucial brasileiro 

que fundou a criação de um único órgão (MPA, 2013).  

Com uma política nova e estruturada vinculada a Presidência da República em 2003, 

veio a aprimorar considerado setor estratégico para produzir alimentos. Estimular e 

desenvolver uma necessidade do setor pesqueiro como atividades na nova politica de gestão. 

De acordo com Boeger e Borghetti (2008, p. 99),... 

 

A SEAP/PR tem status de Ministério que atribuem uma formula política 

para elaborar o desenvolvimento da aquicultura e pesca no Brasil, 

fortalecendo a gestão compartilhada com uso dos recursos pesqueiros 

com o Ministério do Meio Ambiente. 
 

Lançado em agosto de 2008 pela SEAP, o Plano de Desenvolvimento Sustentável 

“Mais Pesca e Aquicultura” tinha o objetivo em estabilizar a política de estado para o setor. 

Com pretensão de aumentar à produção, o alimento, a renda e o consumo, inclusão social, 

estruturação das cadeias produtivas, fortalecimento do mercado interno, política territorial e 

organização do setor, em que contribui para a segurança e soberania alimentar do Brasil 

(SEAP, 2008). 

 

2.6 Caracterização na produção familiar 

Buainaim e Romeiro (2000), afirmam que há uma complexidade no sistema produtivo 

com a agricultura familiar, que no geral, combina várias culturas, criações animais e 

transformações primárias, tanto para o consumo da família como para o mercado. Com base 

nos estudos sobre sistemas de produção familiares no Brasil, afirmam que os produtores 

familiares apresentam constantemente as seguintes características: 

 Diversificação: que ajuda a diminuir os riscos menores os riscos a que os produtores se 

expõem, sendo que os autores verificaram essa diversificação na maior parte dos 

estabelecimentos familiares estudados. 

 Estratégia de Investimento Progressivo: onde a maior parte das estratégias de 

“acumulação” e de aumento de produtividade dos agricultores familiares se baseia nos 

pequenos volumes de capital, que possivelmente podem se acumular de forma 

progressiva. 
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 Combinação de Subsistemas Intensivos e Extensivos: quando os produtores familiares 

aderem os sistemas que associam atividades intensivas em trabalho e terra, com 

atividades mais extensivas. Quanto maior a disponibilidade de área, maior a participação 

de sistemas extensivos (cana, pecuária de corte, citricultura). Diante dos casos, torna-se 

prioridade do produtor a introdução dos sistemas na garantia de uma boa produtividade 

do trabalho, mesmo que com baixa rentabilidade por unidade de área. Entretanto, quanto 

menor a disponibilidade de área, maior a relevância dos cultivos altamente exigidos pela 

mão de-obra e altamente intensivos no uso do solo. Por conseguinte, a melhor estratégia é 

gerar a maior renda possível por ha, mesmo que a produtividade do trabalho das 

produções não seja das mais significativas. 

 Capacidade de Adaptação: quando os agricultores familiares se capacitam e se adaptam 

em ambientes com rápida transformação, sejam eles acarretados pela crise de produtos 

tradicionais, emergência de novos mercados e ou mudanças mais gerais da situação 

econômica do país. Outro aspecto cada vez mais presente na agricultura familiar 

brasileira é a „pluriatividade‟. 

Schneider (2003) define, em outra afirmativa,  que a pluriatividade permite reconcertar 

a propriedade como uma unidade de produção e reprodução, sem a exclusão das atividades 

agrícolas. Que na agricultura familiar, a combinação entre a mão-de-obra familiar agrícola e 

não agrícola associado à manutenção do estabelecimento agrícola assegurando sua reprodução 

socioeconômica. O trabalho agrícola e não agrícola efetivado de forma complementar pelos 

membros da família que residem na propriedade, regularmente se deve a pouca 

disponibilidade de terra e às dificuldades de modernização tecnológica, envolvendo sua renda 

e obrigando essas pequenas unidades a buscar um caminho complementar de renda.  

Não se tratando somente da reprodução da família, Wanderley (1995) mostra que o 

trabalho externo se torna, na maioria dos casos, uma necessidade estrutural, isto é, quando a 

renda obtida nesse tipo de trabalho passa a ser indispensável para a reprodução não só da 

família como do próprio estabelecimento familiar. Logo, o trabalho extra-agrícola, que 

realizado por membros residentes no estabelecimento agrícola familiar possuem duas funções 

sociais, a de complementar a renda da família e a permanência dessas famílias no meio rural, 

que garantem a propriedade do bem rural.  

Segundo Schneider (1999), a composição de métodos na Agricultura Familiar depende 

de aspectos significativos que compõem o meio no qual os agricultores familiares estão 

inseridos. Logo, ao determinar a agricultura familiar contemporânea, deve se atentar que todas 

as formas que essa categoria social apresenta, seja ela baseada no trabalho familiar não 
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agrícola (pluriatividade) ou com a participação do trabalho assalariado, a essência da mão-de-

obra familiar (agrícola ou não agrícola) obtenha tal preservação.  

Veiga et al. (2001) ressaltam a relevância que é a presença da agricultura familiar no 

meio rural brasileiro, uma vez que uma região rural proporcionará um futuro tanto mais 

dinâmico quanto mais alta for a capacidade de diversificação da economia local conduzida 

pelas características de sua agricultura. Ainda segundo os autores, as economias rurais mais 

dinâmicas são as que frequentemente atraem consumidores de seus atributos territoriais e 

vender suas produções em mercados distintos. Já as economias especializadas em 

commodities agrícolas, que mesmo tendo impressões de grande dinamismo em sua fase 

inicial, mas depois dessa acumulação primitiva tudo vira dependência do grau de 

diversificação dos negócios criados no entorno dessa fonte primária. Oliveira (2000) esclarece 

as vantagens da produção familiar como espaço exemplar e privilegiado para consolidação de 

uma agricultura de base sustentável: 

 

A lógica de funcionamento das explorações familiares, baseada na 

associação dos objetivos de produção, consumo e acumulação 

patrimonial, resulta num espaço de reprodução social cujas características 

de diversidade e integração de atividades produtivas vegetais e animais, 

ocupação de força de trabalho dos membros da família e controle 

decisório sobre todo o processo produtivo são sensivelmente mais 

vantajosos ao desenvolvimento de uma agricultura ambientalmente 

sustentável que as explorações capitalistas patronais. (OLIVEIRA, 2000, 

p.284). 

 
Carmo e Salles (1998) abrem para discursão em seu trabalho, sobre como se dá 

produção agropecuária em bases familiares e a evolução tecnológica apoiada no paradigma da 

sustentabilidade. Acreditando que as críticas existentes a respeito da pouca adoção de 

tecnologias pelos produtores familiares, atualmente têm sido reavaliadas no sentido de que 

nem todas as propostas tecnológicas estão se adaptando às reais necessidades desses 

produtores. 

Porto (2003), afirma que o sistema de produção é constituído por um resultado de 

decisões muito maiores do que uma aplicação de pacotes tecnológicos à produção, decisões 

essas, tomadas pelo produtor e seu grupo familiar, que escolhem as atividades e os fatores 

produtivos empregados. Relacionando com o que diz Smith (1996), em que o maior 

aprimoramento das forças produtivas do trabalho, e a maior parte da habilidade, destreza e 

bom senso com os quais o trabalho é de grande parte dirigida ou executada, resultando da 

divisão do trabalho. 
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Chang e Sereia (1993) apontam a etapa da tipificação dos sistemas de produção de 

uma região uma análise se aprofundado dos dados globais. Para obter sucesso na identificação 

dos diferentes tipos de sistemas de produção presentes em uma região os autores consideram 

necessário identificar as variáveis que melhor descrevem fundamentalmente aquelas que 

refletem as relações sociais de produção. Levando um trabalho para obter estabelecimentos 

rurais da região, levando como objetivo em desenvolver uma metodologia prática para 

tipificação de produtores rurais do Estado com dados primários do censo agropecuário; 

avaliar e tipificar esses estabelecimentos rurais através de um método por etapas, verificando 

os produtores com suas semelhanças estruturais na produção, na sua forma de produzir 

atividades e acumular e características que se aponte o perfil de cada tipo de produtor através 

de uma série de variáveis descritivas e classificatórias.  

 

2.7 Tipologias e variações dos sistemas de produção 

Elaborar a tipificação de sistema na produção objetiva colocar em evidência as 

especificidades observadas entre as diferentes unidades na produção. Segundo Carmo (2001), 

os estudos de sistemas agrários abrangem, em geral, duas grandes etapas: no qual estuda a 

região global e o tipo dos produtores e caracterização/avaliação técnico-econômica dos 

sistemas de produção. 

Para Rodrigues et al. (1997), o estágio de tipificação em análise do sistema de 

produção, baseia-se em agrupar produtores rurais que dispõem de características equivalentes 

quanto à natureza da sua mão-de-obra empregada no estabelecimento, quanto à intensidade no 

uso do capital e quanto às atividades agropecuárias predominantes em referência ao valor 

bruto de produção. A funcionalidade do sistema consiste na junção da categoria social do 

produtor (definida pelos valores de algumas variáveis socioeconômicas e as principais 

atividades empreendidas no estabelecimento). De acordo com os autores, o embasamento de 

dados utilizados para a caracterização e tipologia de agricultores pode ser secundária 

(informações censitárias) e primária (levantamentos de campo, especificamente elaborados e 

questionários especialmente elaborados). A unidade de análise pode ser uma comunidade 

rural, uma região etc.  

Porto (2003) afirma que caracterizar e identificar os diferentes tipos de produtores e de 

sistemas de produção ajuda compreender a lógica do funcionamento com mais riqueza de 

detalhes na estrutura agrária. Garcia Filho (1996) esclarece que não existe um padrão a ser 

seguido na tipologia, dizendo que a realidade encontrada que determina a melhor abordagem 
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para agrupar os produtores. O mesmo afirma que na maior parte dos estudos da Organização 

das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura ONU/FAO são encontrados três de 

tipos de unidades de produção: as unidades capitalistas, as unidades familiares e as unidades 

patronais.  

As unidades capitalistas delimitadas por grandes áreas são aquelas em que os 

proprietários não trabalham diretamente na produção, e sim, administrando sua propriedade 

por meio de trabalhadores rurais por meio de pagamento de salários.  

As unidades familiares se caracterizam pelo domínio no trabalho familiar em prol do 

trabalho remunerado e nas unidades patronais os proprietários são ativos no processo 

produtivo podendo optar na obtenção trabalhadores assalariados em tempo integral ou não. 

Há diferentes unidades de produção que coincidem em uma mesma região, 

apresentando suas características particulares em referencia a área, recursos naturais, 

infraestrutura de produção, capital financeiro, entre outros, ocasionando resultados de 

diversos tipos com lógicas de desempenho distintas. 

Segundo Lamarche (1998), o que define a tipificação dos sistemas é classificar o 

máximo de entrevistados num grupo ou determinar as classes que discriminam possibilidades 

para variações que servem na construção de produzir. 

Mangabeira (2002) afirma que a possibilidade do método de tipificação pode definir a 

diversidade existente na agricultura, planejando e determinando ações e recomendações 

tecnológicas geradas pela pesquisa, elaborando listas das unidades de produção 

representativas, selecionando com previsão as populações destinadas para uma determinada 

indução de resultados no desenvolvimento rural, oferecendo um pilar para discernir linhas 

experimentais, dentre outras. 

Considerando que o processo produtivo agrícola apresente a diversificação na forma 

de produzir, o que resultaria em características de produção com condições agras econômicas 

e sociais por lógicas específicas. No entanto, para se levar em conta esta diversidade de 

lógicas e de condições de produtores, o ideal seria tipifica-los, agrupando em função de seus 

sistemas de produção, ou seja, formando grupos de propriedades homogêneas segundo 

algumas variáveis socioeconômicas e de produção. (ECHEVERRIA, 1999). 
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3 METODOLOGIA 
 

A metodologia será dividida em duas seções: a primeira parte constitui-se em 

apresentar quais instrumentos, indicadores, ferramentas serão utilizadas para averiguar se é 

viável economicamente o cultivo de tilápias em cativeiro para pequenos agricultores no 

município de Campos dos Goytacazes. Já a segunda parte, constituíra-se em levantar quais 

informações apeteço obter junto aos agricultores do segmento, para que, por meio dessas 

informações, possam-se analisar quais têm sido as principais dificuldades e facilidades 

encontradas pelos mesmos na atividade. 

 

3.1 Aplicações de entrevistas tipo espontânea ao agricultor 

Foi realizada uma pesquisa na prefeitura de Campos, junto à secretaria de agricultura 

para levantamento de pequenos agricultores, voltados para atividade de piscicultura. A 

informação que não existe uma formalização junto ao órgão, o que dificulta nossa pesquisa de 

campos, mas recebemos tais informações informais da região onde possui uma concentração 

de produtores. As entrevistas foram realizadas em meio à pandemia, outro fato importante a 

ser registrado, foi realizado entre o mês de abril e agosto de 2020. 

A entrevista teve a finalidade de levantar os benefícios e dificuldades da atividade e 

entender se é viável ou não economicamente. Ressalta-se que foram aplicadas 09 entrevistas a 

proprietários que são considerados agricultor familiar na área do assentamento Zumbi dos 

Palmares, Brejo grande e Balança Rangel, área rural que corresponde 400 km2, na zona norte 

– central do município de Campos Goytacazes. Os entrevistados foram escolhidos 

aleatoriamente, porém na busca de sua totalidade, com o intuito de buscar a população 

estatística relevante para o projeto. Lembrando que não existem dados municipais oficiais da 

quantidade de produtores de peixe em cativeiro. A figura 2 apresenta o mapeamento da região 

de Campos que contém tal produção. 
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Figura 2 – Estrada de Brejo Grande região de Campos dos Goytacazes 

Fonte: Pesquisa da internet. 

 

Nesta estrada que fica localizada umas das criações de onde contém tanques feitos 

pelos seus produtores entrevistados.  

3.2  Análises de Viabilidade Econômica
2
 

As formas possíveis de usar o plano de negócio estão em identificar se uma ideia é 

viável e buscar informações analisadas sobre o ramo, os produtos e serviços ofertados, 

clientes, concorrentes, fornecedores; e, saber avaliar os pontos fortes e fracos do negócio. A 

demonstração do resultado do exercício (DRE) é a apresentação resumidamente nas operações 

realizadas pela empresa, durante o exercício social, demonstradas de forma a destacar o 

resultado líquido do período, incluindo o que se denomina de receitas e despesas realizadas.  

Foram utilizados indicadores escolhido a dedo devido ao tempo que está sendo 

analisado, por ser um período de quase um ano utilizaram-se os seguintes indicadores de 

Viabilidade Econômico-Financeira pela sua importância e praticidade. 

Tendo uma pesquisa exploratória, na maior familiaridade com o problema, no intuito 

de mostrar ou construir hipóteses. Sendo um estudo de caso quanto ao procedimento já que 

consiste em um estudo profundo e detalhado de um objeto apenas ampliando o conhecimento 

sobre aquela situação.  O desenvolvimento da pesquisa consiste em três passos:  

a) Descrição do projeto;  

b) Elaboração de orçamentos de investimentos e projeção de custos e receitas;  

c) Avaliação da viabilidade técnica, econômica e financeira do empreendimento.  

 

                                                           
2
 Destaca-se que todos os cálculos necessários para obter os indicadores de viabilidade, bem como a tabulação 

e tratamento dos dados coletados por meio das entrevistas foram realizadas no Excel. 
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3.3 Procedimentos avaliativos de viabilidade  

A decisão de investir está entre a decisão mais crítica de uma empresa tem a tomar. 

Quando se trata de novas plantas, expansões e novas atividades pode-se ter em comum a 

existência de desembolsos de caixa, investimentos, para a obtenção de retorno futuro, seja por 

aumento nas receitas, seja por redução de despesas (GOMES; 2013). 

De Acordo com SCHNEIDER; WAQUIL et al. (2005) os financiamentos de uma 

atividade agrícola para agricultores familiares são resultados a uma geração de renda, o que 

beneficia viárias atividades agrícolas, optando por considerar somente a renda obtida nestas 

atividades para o retorno do valor devido. As técnicas de análise de investimentos estão 

associadas à geração de indicadores, que por sua vez serão utilizados na seleção das 

alternativas de investimento e na avaliação desse investimento. (CLEMENTE e SOUZA; 

2008).  

Segundo Clemente e Souza (2008) os indicadores de projetos de investimentos podem 

ser divididos em dois grandes grupos. Para a análise de viabilidade econômica do projeto, 

foram utilizados os seguintes indicadores: 

i. Indicadores de rentabilidade:  

a) Valor Presente Líquido (VPL): indica e a analisa a viabilidade econômica do 

projeto em longo prazo. 

 b) Valor Presente Líquido atualizado (VPLa): Analisa a economia de um projeto 

anual. 

c) Taxa Interna de Retorno (TIR): Define a taxa de juros que iguala os custos totais 

aos retornos ou benefícios totais obtidos durante o projeto. 

d) Índice Beneficio /Custo (IBC): Indica ao investidor qual será o retorno para cada 

tipo de investimento. 

 e) Retorno Adicional sobre o Investimento (ROIA): indica quanto um investidor 

ganhou (ou perdeu) em relação ao valor aplicado em um determinado investimento. 

Indicadores de risco:  

a) Taxa Interna de Retorno (TIR): Mede o risco financeiro de um projeto de 

investimento. 

b) Período de Recuperação do Investimento (Pay-back): Calcula o tempo para saber 

onde levará um investimento. 

 c) Ponto de Fisher: Analisa a viabilidade do investimento. 

Nesse projeto foram escolhidos o VPL, VPLa, IBC e Pay-back como indicadores 

para o estudo de sua viabilidade. 
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De acordo com Souza e Clemente (2004. p. 77), o VPL considera o valor do dinheiro 

no tempo, ou seja, concentram-se todos os valores esperados de um fluxo de caixa na data 

zero, para isso, usa-se a taxa de desconto que é a TMA. 

 

VPL=FC0+FC1 / (1+TMA)1+FC2 / (1+TMA)2+⋯+FCn / (1+TMA). (1) 

 

Onde: 

 TMA – Taxa Mínima de Atratividade 

 FC₀ – Representa o fluxo de caixa no início da operação (período zero). 

Souza e Clemente, (2004), afirmam que é uma variação do Método do Valor Presente 

Líquido. Enquanto o VPL concentra todos os valores do fluxo de caixa na data zero, no VPLa 

o fluxo de caixa representativo do projeto de investimento é transformado em uma série 

uniforme, conforme a fórmula 2. 

 

 VPLa = VPL x [i (1 + i)ᵑ/ ( 1 + i)ᵑ – 1 ]. (2) 

 

O Índice de Benefícios e Custos (IBC) é um valor de quanto se espera ganhar por cada 

real investido em um projeto. O cálculo do IBC, segundo Souza e Clemente, (2004) nada mais 

é do que a razão entre o fluxo de benefícios e o fluxo esperado do investimento que necessário 

para ser realizado. 

IBC = Valor Presente do Fluxo de Benefícios / Valor Presente do Fluxo de 

Investimento. (3) 

O Payback é mostrar o número de períodos necessários para que o fluxo de benefícios 

supere o capital investido. (SOUZA e CLEMENTE, 2004). 

Payback = Investimento Inicial/ Ganho no período. (4)  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capitulo, é apresentado a viabilidade econômico-financeira da pesquisa e seus 

respectivos resultados, com base nas entrevistas coletadas. 

Nesta etapa, serão tabulados os dados considerados relevantes para a pesquisa, aqui a 

proposta é verificar se é viável ou não produzir tilápias em cativeiro e quais são os números 

resultantes da produção. A idéia é preparar a viabilidade econômico-financeira, a saber, pelas 

metodologias: o método de ponto de equilíbrio, lucratividade e prazo de retorno do 

investimento. 

 

4.1 Investimento fixo total para implementação da produção 

Para fins de comparação foi considerado um padrão médio com base nas entrevistas 

colhidas, este padrão corresponde a uma área de 8 metros de largura x 20 metros de 

comprimento x 1 metro de lâmina de água, obtendo 160 m3 (cento e sessenta metros cúbicos). 

 

 
Figura 3 - Registro fotográfico de tanques em construção – Região de Balança Rangel em 

Campos dos Goytacazes – RJ. 

Fonte: Própria 
  

Como quase em todo empreendimento os custos iniciais são importantes para saber o 

retorno do recurso investido e em média segue conforme tabela abaixo. A tabela 3 foi 

prescrita os recursos que são investidos pelos produtores. 

Tabela 3 - Recursos investidos pelos produtores entrevistados 

Item Descrição Und Quant V. Unit V.Total 
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1 Cabo multiplex tetrapolar 120 Mm(95 Mm) Mm 330 R$ 47,00 R$ 15.510,00 

2 Poste Duplo T 400 Concreto Und 3 R$ 1.200,00 R$ 3.600,00 

3 
Poço Artesiano 34m, Tubulação, Bomba, Painel E 

Hortoga. Und 1 R$ 13.800,00 R$ 13.800,00 

4 Tanques 100 Mil Litros Und 4 R$ 5.500,00 R$ 22.000,00 

5 Material Hidraulico Incluindo Bomba D'agua Und 4 R$ 2.500,00 R$ 10.000,00 

6 Mourão tratado 220 Mm Und 76 R$ 47,00 R$ 3.572,00 

7 Mourão tratado 75 Mm Und 16 R$ 25,00 R$ 400,00 

8 
Estrutura De Madeiramento S/ Telha Mourão 

Tratado, Caibro E Ripa Und 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 

9 Reservatório 5000l Und 3 R$ 1.500,00 R$ 4.500,00 

10 Caixa D'agua 1000l Und 15 R$ 490,00 R$ 7.350,00 

11 Caixa D'agua 500l Und 3 R$ 200,00 R$ 600,00 

12 
04 Tanques De 100 M3 Cada Em Revestimento De 

Geomembrana Und 1 R$ 22.300,00 R$ 22.300,00 

13 Material Elétrico Und 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 

TOTAL DE INVESTIMENTO INICIAL PARA 4 TANQUES R$ 110.632,00 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Vendo que o valor total de utilização dos recursos chegam no total de R$ 110.632,00 

para criação de peixes em 4 tanques.  

 

4.2 Análise vertical de produção de tilápias 

 No intuito de responder os objetivos gerais e específicos apresentados, foi elaborada 

além das entrevistas uma análise para mostrar como e com o que são feitos a produção de 

tilápias. De forma vertical que consiste em calcular o percentual de cada conta em relação a 

um valor base. No entanto, a receita de vendas bruta vai ser o total, logo, irá demonstrar os 

gastos e despesas das receitas. Nesse tipo de análise fica mais fácil identificar quais são as 

contas que estão consumindo todas as receitas obtidas. Sendo possível também realizar a 

análise vertical para comparar contas do período estipulado. Nesse caso, a análise será muito 

útil em verificar onde o volume de receitas ou despesas está mais concentrado e apurar onde 

estão tendo os gastos excessivos a fim de descobrir como equilibrar para que não haja 

prejuízo no investimento. 

 

I. Situação 1 

Utilizar tanque com capacidade anual de 6000 kg, com aproximadamente 100 metros 

cúbicos de lâmina de d‟agua – com valores agregados a terra do pequeno agricultor (sem 

empregados ou colaboradores). 

 
Tabela 4 - Valores médios da produção com base na entrevista. 
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DRE - Demonstração de Resultado – Previsão Previsão anual 

Preço de Venda Estimado- PV R$ 8,00 

Produção Estimada em kg – PE 6.000 

Receita Bruta Anual – RB R$ 48.000,00 

  

           Fonte: Elaboração própria. 

 

A receita bruta anual demonstra uma previsão de R$48.000,00 para produzir com seu 

preço de R$ 8,00 por unidade vendida, dentro de uma produção de 6.000 peixes. 

 

Tabela 5 - Valores médios da Receita e resultados com base na entrevista. 

Imposto - 5,47% - simples nacional (pode sofrer alterações) R$ 2.625,60 Análise Vertical 

Receita Líquida Anual – RL 

   
R$ 45.374,40 100% 

CMV - Custo de Mercadoria 

Vendida 

 
Quant. Unitário R$ 29.586,60 65,21% 

Pl's (Alevino) Tilápia com 

transporte 

 

7.000 R$ 1,50 R$ 10.500,00 23,14% 

Produtos Especiais Biológicos 

naturais 

 

12 R$ 403,75 R$ 4.845,00 10,68% 

MOD - (colaborador, incluindo 

direitos trabalhistas) 

 

0 R$ 1.650,00 R$ 0,00 0,00% 

RAÇAO (Vide Estoque) 

 

12 R$ 440,00 R$ 5.280,00 11,64% 

Energia - Verde – média 

 

12 R$ 600,00 R$ 7.200,00 15,87% 

Assessoria Técnica 

 

3,670% Produção Bruta R$ 1.761,60 3,88% 

Resultado Bruto R$ 15.787,80 34,79% 

Despesas Operacionais 

 
Quantidade Unitário R$ 600,00 1,32% 

Despesas Contabilidade 

 

1 600 R$ 600,00 1,32% 

Despesas Aluguel 

 

1 0 R$ 0,00 0,00% 

Resultado Líquido Previsto 

   
R$ 15.187,80 33,47% 

      Elaboração própria. 

 

Observa-se que o resultado líquido é em média de 33,47% por ano. Os custos de 

produção somados com as despesas operacionais somam 66,53%. 

 

II. Situação 2 

Utilizar tanque com capacidade anual de 6000 kg, com aproximadamente 100 metros 

cúbicos de lâmina de d‟agua – sem valores agregados a terra do pequeno agricultor (com 

empregados ou colaboradores). A tabela 5 apresenta os valores médios estimados na criação  

dentro de uma previsão do DRE. 

Tabela 6 – Valores médios com base nas entrevistas. 

DRE - Demonstração de Resultado – Previsão Previsão anual 

Preço de Venda Estimado- PV R$ 8,00 

 Produção Estimada em kg – PE 6.000 

 Receita Bruta Anual – RB         R$ 48.000,00 
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Sua receita bruta anual demonstra também uma previsão de R$48.000,00 para 

produzir com seu preço de R$ 8,00 por unidade vendida, dentro de uma produção de 6.000 

peixes.  

Tabela 7- Valores médios da Receita e resultados com base na entrevista. 

Imposto - 5,47% - simples nacional (pode sofrer alterações) R$ 2.625,60 Análise Vertical 

Receita Líquida Anual – RL 

   
R$ 45.374,40 100% 

CMV - Custo de Mercadoria 

Vendida 

 
Quantidade Unitário R$ 49.386,60 108,84% 

Pl's (Alevino)Tilápia com transporte 

 

7.000 R$ 1,50 R$ 10.500,00 23,14% 

Produtos Especiais biológicos naturais 

 

12 

R$ 

403,75 R$ 4.845,00 10,68% 

MOD - (colaborador, incluindo 

direitos trabalhistas) 

 

12 

R$ 

1.650,00 R$ 19.800,00 43,64% 

RAÇAO (Vide Estoque) 

 

12 

R$ 

440,00 R$ 5.280,00 11,64% 

Energia - Verde – média 

 

12 

R$ 

600,00 R$ 7.200,00 15,87% 

Assessoria Técnica 

 

3,670% 

Produção 

Bruta R$ 1.761,60 3,88% 

Resultado Bruto 

   
-R$ 4.012,20 -8,84% 

Despesas Operacionais 

 
Quantidade Unitário R$ 600,00 1,32% 

Despesas Contabilidade 

 

1 600 R$ 600,00 1,32% 

Despesas Aluguel 

 

1 0 R$ 0,00 0,00% 

Resultado Líquido Previsto 

   
-R$ 4.612,20 -10,16% 

           Fonte: Elaboração própria. 

 

Observa-se que o resultado líquido é em média de -10,16% por ano. Os custos de 

produção somados com as despesas operacionais ultrapassam o valor da receita líquida que 

inviabiliza o projeto com base no resultado. 

 

III. Situação 3:  

Utilizar uma quantidade de quatro tanques com capacidade anual de 6000 kg cada, 

totalizando 24.000 kg, média por ano, com aproximadamente 100 metros cúbicos de lâmina 

de d‟agua cada tanque – com valores agregados a terra do pequeno agricultor (com 

empregados ou colaboradores). A tabela 6 apresenta os valores médios calculados para prever 

seus resultados.  

 
Tabela 8 - Valores médios com base na entrevista. 

DRE - Demonstração de Resultado – Previsão Previsão anual 

Preço de Venda Estimado- PV R$ 8,00 

 Produção Estimada em kg – PE 24.000 

 Receita Bruta Anual – RB R$ 192.000,00 

  Elaboração própria. 
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A receita bruta anual dessa situação demonstra uma previsão de R$ 192.000,00 para 

produzir com seu preço de R$ 8,00 por unidade vendida, dentro de uma produção de 24.000 

peixes.  

 

Tabela 9 - Valores médios da Receita e resultados com base na entrevista. 

Imposto - 5,47% - simples nacional (pode sofrer alterações) R$ 10.502,40 
Análise 

Vertical 

Receita Líquida Anual – RL 

   
R$ 181.497,60 100% 

CMV - Custo de Mercadoria  

Vendida 

 
Quantidade Unitário R$ 137.546,40 75,78% 

Pl's (Alevino)Tilápia com transporte 

 

27.600 R$ 1,50 R$ 41.400,00 22,81% 

Produtos Especiais Biológicos naturais 

 

48 R$ 403,75 R$ 19.380,00 10,68% 

MOD - (colaborador, incluindo direitos trabalhistas) 

 

12 

R$ 

1.650,00 R$ 19.800,00 10,91% 

RAÇAO (Vide Estoque) 

 

48 R$ 440,00 R$ 21.120,00 11,64% 

Energia - Verde – média 

 

48 R$ 600,00 R$ 28.800,00 15,87% 

Assessoria Técnica 

 

3,670% 

Produção 

Bruta R$ 7.046,40 3,88% 

Resultado Bruto 

   
R$ 43.951,20 24,22% 

Despesas Operacionais 

 
Quantidade Unitário R$ 600,00 0,33% 

Despesas Contabilidade 

 

1 600 R$ 600,00 0,33% 

Despesas Aluguel 

 

1 0 R$ 0,00 0,00% 

Resultado Líquido Previsto 

   
R$ 43.351,20 23,89% 

 Fonte: Elaboração própria. 

 

Observa-se que o resultado líquido é em média de 23,89% por ano. Os custos de 

produção somados com as despesas operacionais totalizam 76,11%, que com base no 

resultado viabiliza o projeto. Baseado nos números pesquisados. 

Outra forma de avaliar a receita e a despesa da produção foi através do ponto de 

equilíbrio da empresa (PEE), sendo conhecido como um indicador que analisa as empresas 

em um ponto em que as receitas totais das vendas estejam iguais aos custos totais e o negócio 

acaba não havendo nem lucro e nem prejuízo.  

Nesse contexto cabe definir que as empresas apresentam variações nos custos 

operacionais da produção e venda, e também nos lucros obtidos. Por esse fator existem dois 

tipos de custos: fixos e variáveis. Custos fixos são aqueles que independem da alteração de 

valor, no aumento ou diminuição da produção. Já os custos variáveis são aqueles que variam 

proporcionalmente de acordo com o nível de produção ou atividades (SOUZA E 

CLEMENTE, 2008). 

Segue na tabela 10 a comparação das receitas e seus custos dentro de cada situação, 

calculando seu ponto de equilíbrio para que dessa forma saiba qual a quantidade total precisa 

ser produzida para que não haja nem lucro e nem prejuízo, passando desse ponto já se tem a 

ideia de que não será viável investir. 
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Tabela 10 - Receitas e custos com seu Ponto de Equilíbrio. 

  

Receita 

Líquida 

Anual  

Custo de MV 

(CUSTO 

FIXO). 

Custo de MV 

(CUSTO 

VARIÁVEL). 

 

 

MARGEM DE 

CONTRIBUIÇÃO 

(R – CV) 

 

PONTO DE 

EQUILÍBRIO% 

(R= CT) ou 

(MC = CF) 

Situação 1 R$ 45.374,00 R$ 8.961,00 R$ 20.625,00 R$ 24.749,00 R> CT – MC > CF Lucro 

Situação 2 R$ 45.374,00 R$ 28.761,00 R$ 20.265,00 R$ 24.749,00 R< CT – MC < CF - 

Prejuízo 

Situação 3 R$ 181.497,60 R$ 55.646,40 R$ 81.900,00 R$ 99.957,60 R> CT – MC < CF - Lucro 

 Elaboração própria. 

 

Para calcular PEE foram avaliados os Custos e despesa fixa divide pela margem de 

contribuição. A margem de contribuição nada mais é do que as receitas menos os custos 

variáveis.  

O empreendimento da piscicultura, quando tratado de forma separada do resto da 

propriedade, demonstra significância através dos indicadores financeiros, mas é importante 

lembrar em que há variações de preços e outros fatores que geram incertezas.  O cultivo de 

tilápia na Região de Campos dos Goytacazes – RJ, considerado na análise feita este ano, 

apresentou uma viabilidade econômica para preço de venda em R$ 8,00 por quilograma de 

peixe. Os valores obtidos para Índice de Lucratividade na primeira situação com 6000 kg por 

ano obteve uma receita de R$ 45.374,40, superando os custos e as despesas que foram (R$ 

29.586,60 e R$ 600,00), tendo um resultado previsto positivo de R$ 15.187,80, reforçando o 

potencial de atratividade da piscicultura em tanque-rede frente ao cenário proposto. A análise 

do payback (simples e descontado) na atividade de criação de tilápias na primeira situação 

apresenta retorno em tempo inferior a três (3) anos. Na segunda situação os custos e as 

despesas superaram a receita liquida, vindo a ter um resultado liquido negativo de -R$ 

4.612,20 devido a inserção de mão de obra qualificada elevando os custos.  Na situação três o 

cenário foi de 2400 kg em média por ano, resultando um custo e despesas altos, mas que não 

ultrapassaram o valor da receita liquida e seu payback foi superior a (3) anos. No entanto, 

apesar dos bons índices de viabilidade econômica, a piscicultura necessita ser analisada com 

cautela, uma vez que pequenas variações negativas na viabilidade econômica do cultivo de 

tilápia do preço de venda ou mesmo na contratação de novos empregados podem influenciar 

fortemente a viabilidade do empreendimento. Como forma de reduzir o impacto dos riscos 

mencionados, recomenda-se a diversificação dos canais de comercialização e a busca 
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incessante por uma maior eficiência produtiva, de forma a utilizar a mão de obra sem ter 

gastos excessivos Por este estudo observou-se que a atividade de produção da tilápia é feita 

exclusivamente pelo proprietário e por membros da família. Todavia, além dos familiares 

existe também a cooperação de outros indivíduos na (situação dois) com colaboradores. 

Portanto, mesmo sendo uma produção familiar existem casos em que há necessidade 

de um investimento na qualificação dos membros da família, pois na época de pesca em todas 

as propriedades é preciso contratar mão-de-obra especializada, pois o nível de stress dos 

peixes é muito alto. Mas nem sempre será apresentado um cenário positivo obtendo essa 

abordagem, uma vez que fazer o uso da mão- de -obra qualificada aumenta seus gastos e o 

lucro não compensa o investimento. Só será viável quando sua receita tiver uma dimensão 

acima dos investimentos resultando na receita positiva. Quando o VPL é positivo podemos 

aceitar o projeto, pois isso significa que todo o capital investido será recuperado.  A produção 

da tilápia se torna lucrativa através dos baixos custos de manutenção e manejo, que não 

prejudicam as outras atividades das propriedades, permitindo que a criação de tilápia tenha 

uma boa perspectiva de expansão entre os pequenos produtores.  Tal estratégia precisa ser 

bem avaliada em relação ao custo-benefício, uma vez que pode interferir negativamente na 

tolerância ao manuseio, crescimento e conversão alimentar (KUBITZA, 2006). Desta forma, 

os empreendimentos de criação de tilápia em tanques-rede podem sofrer perdas econômicas 

significativas caso não monitorem o manejo alimentar, o controle de estoque, armazenamento 

e na negociação dos preços de aquisição de rações comerciais que são outros agravantes que 

alteram nas variações dos resultados de forma geral. 

Dentro dos resultados do ponto de equilíbrio, sua intenção é ter gestão financeira de 

qualidade, logo, se possível opte pelas reduções do custo do produto e dos custos e despesas 

fixas da empresa, para que assim aumente a margem de lucro das vendas. Tudo isso faz com 

que o ponto de equilíbrio diminua, mantendo o mesmo valor do produto. Na primeira situação 

I o ponto de equilíbrio chegou aos seus 25%, significando que há um lucro quando a receita 

bruta anual de sua empresa for igual R$ 45.374,00 uma vez que no PEE a receita é maior do 

que o custo total e a margem de contribuição estão acima do custo fixo. A Situação II com o 

valor da receita de R$ 45.374.00 seu ponto de equilíbrio afirma uma posição de prejuízo, uma 

vez que a receita é inferior ao valor do custo total e sua margem de contribuição também não 

compensa os custos fixos. Já a situação III, com percentual de 55,8% apresenta que a receita 

bruta investida de R$ 181.497,60 demonstrando que a partir desse ponto de equilíbrio que 

será possível identificar que sua empresa estará na zona de lucratividade, pois sua receita é 

maior do que o custo total, e o custo fixo não é maior do que a margem de contribuição. 



52 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base na mensuração dos custos e despesas com as quantidades produzidas de 

cada situação avaliada, consta-se que o ponto de equilíbrio da situação II demanda da 

diminuição dos custos fixos, como, por exemplo, a mão de obra exercida. Ou que sua receita 

seja de forma relevante para que não haja déficit como foi o exemplo da situação III, 

aumentar seu investimento será um ponto a considerar e balancear seus custos. Inserir um 

trabalhador para criar três tanques seria uma opção. Dessa forma, o proprietário adquire a mão 

de obra com uma pessoa para produzir 24.000 mil peixes. Para quantidade produzida de 6.000 

mil alevinos, seria desconsiderar a mão de obra para não haver prejuízo, ou ampliar seu 

investimento para que sua receita supere o custo total. Dentro de diversas variáveis, conclui-se 

que se torna viável criar peixes com bons investimentos e baixar o máximo seus custos e 

também ampliar a criação. 

Ressaltando que a classificar os custos por meio de regressão, deve ser interpretada 

como um processo dinâmico, que de forma constante regredir com o objetivo de acompanhar 

o comportamento dos custos inerentes a estrutura de determinada empresa. Ou seja, a 

utilização instrumental da regressão múltipla como forma de classificação de custos em fixos 

e variáveis mostra-se como uma importante ferramenta estatística aplicada as rotinas 

contábeis. 

Por fim, futuramente em uma nova pesquisa, seria interessante realizar tal análise 

considerando um cenário de maior investimento sem a inserção de empregados nos 

empreendimentos, tendo um grande porte só com o membro familiar, para investigar se 

realmente há diferença na quantidade investida e recebida, ou se há outro fator que pode 

variar nos valores avaliados nesta criação.  
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