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RESUMO  

  

A agroecologia resgata o conhecimento agrícola tradicional. A produção piscícola é um sistema 

ecológico onde bactérias, animais e vegetais coexistem e se influenciam. A criação de peixes 

o Modelo Alto Vale do Itajaí de Piscicultura Integrada (MAVIPI) consiste na criação de espécie 

principal (tilápia) e secundárias (carpas comum, prateada, cabeça grande e capim), integrados 

com suínos, aeração de emergência, agua para manutenção do nível e ração apenas no final do 

ciclo de criação. O objetivo deste trabalho é demonstrar a aplicação da economia de escopo no 

monocultivo e policutivo de tilápias e carpas, considerando o custo de produção para 

produtividade de 10 toneladas/hectare, considerada produtividade ideal para o modelo, em 

módulos variando de 0,5 em 0,5 hectares, onde a cada modulo é acrescentado um viveiro de 

tamanho considerado adequado para a produção, sendo estudados módulos de 0,5 a 2,5 

hectares. E para um módulo de 1,5 hectare (tamanho médio das propriedades da região), a 

produtividade de 5,0 a 25,0 toneladas/hectare. Para elaboração das planilhas eletrônicas, foi 

considerado monocultivo de tilápias, o monocultivo de e o policultivo de tilápias e carpas, 

adequando os custos com mão de obra, energia elétrica, ração e mantendo constantes os demais 

insumos compartilhados. As pequenas propriedades são as mais beneficiadas com a tecnologia 

do policultivo, pois há otimização dos custos de produção, que é representada pela economia 

de escopo atingida, que está variando de 0,36 (para 0,5 hectare) até 0,21 (para 2,5 hectares); o 

custo de produzir tilápias e carpas no policultivo em 1,0 hectare, é 27% menor que o custo de 

produzi-las separadamente. Incrementos na produtividade de 10 toneladas por hectare para uma 

mesma área, tornam o policultivo menos interessante devido ao risco no sucesso da produção. 

A diminuição de carpas no povoamento implica em decréscimo na renda do piscicultor. O 

policultivo de tilápias e carpas deve ser incentivado, pois melhora a renda do piscicultor.  

  

Palavras-chave: MAVIPI; policultivo; escopo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

  

Agroecology rescues the traditional agricultural knowledge. The fish production is na 

ecological system where bacteria, animals and plants coexist and influence. Fish farming the 

MAVIPI is the creation of major species (tilapia) and secondary (common carp, silver, big head 

and grass), integrated with pigs, emergency aeration, water to maintain the level and feed only 

at the end of cycle creation. The objective of this study is to demonstrate the application of the 

scope economy in agro-ecological fish farming, considering the cost of production for 

productivity 10 tons / hectare in modules 0.5 to 2.5 hectares and 1.5 hectares for a module, 

productivity 5.0 to 25.0 tons / hectare. For preparation of spreadsheets was considered 

monoculture of tilapia, the monoculture and polyculture of tilapia and carp, adjusting the cost 

of labor, electricity, feed and holding constant other shared inputs. Small farms are the most 

benefited with the polyculture technology as there are optimization of production costs, which 

is represented by the achieved scope of economy, which is ranging from 0.36 (to 0.5 hectare) 

to 0.21 (for 2.5 hectares); the cost of producing the carp and tilapia polyculture in 1.0 hectare 

is 27% lower than the cost of producing them separately. Increases in productivity for the same 

area, make it less interesting polyculture. The decrease in carp population implies a decrease 

in income from fish farmer. The polyculture of tilapia and carp should be encouraged because 

it improves the income of the fish farmer.This study comes against one of the main, if not the 

main bottleneck found in fish production, where we have the productive methods, but we put 

aside the economic part. This study aims to conduct a survey of the economic situation of fish 

activity, identifying the financial results of fish farming, analyze and evaluate the activity 

maximizes the profit of the farm.  

 

Keywords: MAVIPI; polyculture; scope. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

O presente trabalho trata-se de avaliar diferentes níveis de produção de peixes conforme 

o modelo MAVIPI, buscando encontrar o melhor retorno econômico das espécies produzidas no 

modelo através da economia de escopo. As propostas de análise foram baseadas nos modelos 

produzidos atualmente pelos piscicultores, procurando encontrar a viabilidade econômica das 

diferentes formas produzidas no Alto Vale do Itajaí. 

Através da análise dos custos de produção foi possível aplicar a formula de economia de 

escopo e avaliar se é positiva quando comparando monocultivo e policultivo entre tilápias e 

carpas. A economia de escopo foi testada referente ao dimensionamento das propriedades dos 

piscicultores, onde foram avaliadas áreas de meio em meio hectare, referente ao tamanho dos 

viveiros, onde a cada viveiro a mais foi considerado uma unidade de produção, avaliadas 

unidades entre 0,5 a 2,5 hectares. 

De acordo com o tamanho médio das propriedades produtoras de peixes da região, cerca 

de 1,5 hectares, foi possível aplicar a economia de escopo no monocultivo e policultivo de 

tilápias e carpas para definir a produtividade ideal e que traga mais atratividade ao produtor, bem 

como a melhor participação na produtividade final de biomassa de carpas em relação às tilápias, 

assunto bastante discutido em reuniões municipais e regionais feitas por produtores e técnicos. 

 Com base nos custos totais de produção, juntamente com os indicadores financeiros 

analisados no sistema MAVIPI, é possível avaliar o modelo de cultivo ideal para produção de 

peixes na região, trazendo resultados referentes à interação de espécies de peixes, área de 

produção e produtividade, indicando a melhor forma de conseguir lucro na atividade. 

 

  

2. DESENVOLVIMENTO  

  

2.1.   FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  
  

  

A agroecologia é uma ciência que resgata o conhecimento agrícola tradicional, 

conduzida por um ser humano desenvolvido e consciente, que coexiste com a natureza e procura 

em novas bases científicas a não exaustão da natureza (ALTIERI, 1989). 

Segundo SOGLIO (2014), a busca da sustentabilidade como uma garantia para a 

manutenção da vida na Terra, hoje e no futuro exige repensar a agricultura e o desenvolvimento 

rural sistemicamente incorporando diferentes contextos sociais, econômicos, ambientais e 
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tecnológico de cada região. Agroecologia é o campo de conhecimento que tem esse objetivo, 

procura redesenhar para torná-los agro ecossistemas mais sustentáveis, em um processo 

conhecido como "transição agroecológica". A construção do conhecimento agroecológico 

torna-se necessário a este respeito, com base na articulação de conhecimento local e acadêmica 

e a participação efetiva (e essencial) na sociedade. 

Segundo Colman e Edwards (1987, apud TAMASSIA, 2011), uma produção piscícola 

é um sistema ecológico onde bactérias, animais e vegetais coexistem e se influenciam positiva 

ou negativamente. Esse sistema recebe adubação orgânica e/ou alimentação suplementar, estes 

podem ser utilizados diretamente pelos peixes ou como matéria prima para as cadeias 

autotróficas e heterotróficas.  

SILVEIRA et al (2013), ressalta que no estado de Santa Catarina o principal produto da 

aquicultura continental é o peixe. Entre as aproximadamente vinte espécies cultivadas no 

estado, participam como principais a tilápia nilótica (64,1%), seguida por quatro espécies de 

carpas (29,3%), as trutas (1,9%), os jundiás (1,9%) e outros (1,4%).  

No final da década de 90 foi implantada pela EPAGRI no Alto Vale do Itajaí o sistema 

MAVIPI, tendo como objetivo a geração de renda extra para as pequenas propriedades rurais 

do estado, visto o grande sucesso da atividade esta passou de complementar para atividade 

principal em algumas propriedades, garantindo aumento significativo na renda das famílias 

rurais. O sistema MAVIPI consiste na criação de peixes em policultivo, tendo a tilápia como 

espécie principal (SILVEIRA et al, 2013), e as carpas filtradoras como espécie secundária.   

O sistema de produção avaliado neste trabalho é o MAVIPI que consiste no cultivo em 

forma de consórcio com suínos ou aves e peixes, sendo a tilápia espécie principal (75% de 

tilápias) em policultivo com carpas (10% de carpa comum, 6% de carpa prateada, 7% de carpa 

cabeça grande e 2% de carpa capim). Além de caracterizar-se pela integração com suínos ou 

aves e utilização de aeração para incorporação de oxigênio, bem como manter homogênea a 

coluna de água, visto que nesse sistema não se utiliza a troca de água dos viveiros, mas apenas 

a manutenção do seu nível, a utilização de ração comercial é apenas no final do ciclo de criação, 

considerando um ciclo de aproximadamente 8 meses (TAMASSIA, 2011).  

A integração com a suinocultura possui como objetivo a reciclagem da matéria orgânica, 

de onde provém os nutrientes nitrogênio e fósforo responsáveis pela produção do fito e 

zooplâncton, formando assim a cadeia alimentar primária, além de reduzir os custos com a 

compra da alimentação suplementar para os peixes. Esse sistema reduz o impacto ambiental, 

pois consegue dar uma destinação ambientalmente correta aos dejetos suínos. É importante 

ressaltar que a quantidade de fertilização é dimensionada para aumentar o nível de nutrientes 
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do meio aquático e não é o suficiente para alimentação direta dos peixes (até por que os peixes 

não se alimentam diretamente dos dejetos pela alta disponibilidade de plâncton, e nas fases 

finais de crescimento pela complementação com ração balanceada). A integração ocorre 

comumente entre a piscicultura e a suinocultura ou entre a piscicultura e a avicultura. Os 

técnicos recomendam que a utilização de esterco de 60 suínos por hectare seja a quantia que 

viabilizaria a produção de 4.000 a 6.000 kg/ha/safra de peixes em policultivo (CASACA et al., 

2005). Este sistema está definido para o licenciamento ambiental pela LEI Nº 15.736, de 11 de 

janeiro de 2012, onde se lê: 

“Art. 2º Para efeito de aplicação desta Lei ficam estabelecidas as seguintes definições e disposições: XXV 

- piscicultura consorciada: consiste na criação simultânea de peixes e animais de granja, principalmente 

suínos e aves, com vistas ao aproveitamento da ração não digerida e dos dejetos desses animais para 

fertilizar a água dos cultivos; XXVI - policultivo em açudes: cultivo de mais de uma espécie de organismo 

aquático, otimizando o alimento natural disponível, limitando-se ao povoamento e à despesca, não 

ocorrendo nenhuma forma de suplementação alimentar.”  

 

Na atualidade, os consumidores apresentam uma crescente tendência de preferência a 

mercados segmentados, desejando produtos que não sejam oriundos dos tradicionais mercados 

de produtos padronizados, tradicionais no paradigma industrial, que é baseado na produção em 

massa nos moldes do Fordismo, que preconiza, em um primeiro momento histórico, através das 

chamadas “economias de escala”, que de forma bem simples podem ser compreendidas como 

sendo uma forma de produção mecanizada, em que se usa esse maquinário para produzir mais 

em menos tempo, e assim reduzir eficientemente o custo de produção de cada produto a mais 

fabricado (SZWARCFITER & DALCOL, 1997). Existe economia de escala quando o aumento 

da produção de um bem por período reduz os seus custos. Esta redução pode se dar pela 

possibilidade de utilização de métodos produtivos mais automatizados ou mais avançados, mas 

também pode estar relacionada a ganhos em propaganda, marketing, P&D, financiamento, 

enfim qualquer etapa da produção e comercialização (POSSAS, 1993).  

As discussões acerca das tendências mundiais em relação ao trabalho, a produção e 

emprego convergem em decorrência da progressiva competitividade nos mercados globalizados 

e das constantes e, não raras vezes, abruptas mutações. Esta realidade tem reflexos diretos sobre 

vários setores da sociedade (CRUZ et all, 2004).  

Assim, toma-se patente a necessidade de mudanças fundamentais na organização da 

produção. Apesar de ser possível, até mesmo através de simples observação empírica, apontar 

várias novas características nos sistemas produtivos de hoje, vale lembrar que a atual fase pela 

qual passam esses sistemas ainda se caracteriza como uma transição de paradigmas e, por isso, 

a identificação das características como sendo realmente e de fato integrantes do novo 
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paradigma consiste em ato de mera especulação, desprovido de cientificidade 

(SZWARCFITER & DALCOL, 1997).  

Segundo Pyndic e Rubinfeld (1994), a presença das economias de escopo pode ser 

determinada a partir da identificação dos respectivos orçamentos dos empreendimentos. Se o 

custo para produzir dois produtos, em uma mesma empresa, for menor que o custo de produção 

em duas empresas diferentes, para quantidades iguais entre si, então, é o caso de haver economia 

de escopo para a empresa que produz os dois produtos.  

Em geral, as economias de escopo estão presentes quando a saída conjunta de uma única 

empresa é maior do que a saída que poderia ser conseguida por duas empresas diferentes, cada 

uma produzindo um único produto (com insumos de produção equivalentes, alocados entre as 

duas empresas). Se a saída conjunta de uma empresa é menor do que poderia ser alcançado por 

empresas distintas, seu processo de produção envolve deseconomias de escopo (PINDYCK & 

RUBINFELD, 2001).  

As economias de escopo referem-se à possibilidade de se obterem vantagens de 

produção ou de custos, quando a propriedade produz mais de um produto simultaneamente. No 

caso de custo, ocorre vantagem pela possibilidade de compartilhar custos nos processos. No 

que diz respeito à piscicultura, estas vantagens podem advir do uso de insumos, de instalações 

e de assistência técnica, por exemplo (MARTINS, 2001).  

Segundo BARBOSA (2012), “A multifuncionalidade emerge como uma alternativa aos  produtores 

agroalimentares e, mais ainda, para o ambiente rural, uma vez que permite romper com a lógica do 

produtivismo a qualquer custo em prol da acumulação intensiva de capital a partir de um modelo fordista 

de produção (produção em escala), possibilitando a implantação de uma lógica que cria um sistema 

produtivo plural (diversidade de culturas alimentares e/ou atividades produtivas e profissionais) a partir 

de um modelo toyotista de produção (produção em escopo), propiciando uma acumulação flexível de 

capital e uma maior estabilidade, pois com a diversificação produtiva e de atividades os produtores 

agroalimentares e o ambiente rural estarão menos sujeitos as oscilações econômicas e do mercado.”.  

 

O objetivo deste trabalho foi demonstrar a aplicação da economia de escopo na 

piscicultura, considerando o monocultivo e policultivo de tilápias e carpas no modelo MAVIPI. 

Para o estudo foram considerados o custo produção para produtividade de 10 toneladas/hectare 

referentes à produtividade considerada ideal para o modelo. 

Dentro dos objetivos do trabalho podemos destacar a avaliação da economia de escopo 

em diferentes módulos de produção para verificar o tamanho ideal das propriedades da região, 

e também a produtividade mais viável para o modelo em questão. Para isso foram consideradas 

as unidades de produção de 0,5 a 2,5 hectares variando de meio hectare cada módulo, e para um 

módulo de 1,5 hectare, a produtividade de 5,0 a 25,0 toneladas/hectare com acréscimo de 5 

toneladas por produtividade considerada..  
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2.2. METODOLOGIA  

  

O presente trabalho foi desenvolvido no Setor de Aquicultura, do IFC/Campus Rio do 

Sul, com base no Modelo Alto Vale do Itajaí de Piscicultura Integrada (MAVIPI) e consistiu na 

elaboração de dois modelos de produção, em planilha eletrônica, sendo um modelo baseado em 

uma unidade de produção de 1,5 hectare de lamina de água dos viveiros e viveiros com 0,5 

hectare, que é o tamanho médio das propriedades que atuam neste modelo de produção.  

Foram considerados os custos de produção para produtividades de 5,0 a 25,0 

toneladas/hectare e para produtividade de 10 toneladas/hectare (produtividade recomendada no 

modelo MAVIPI), com variações em módulos de 0,5 a 2,5 hectares. Para ambos os modelos foi 

considerada a produção individual de tilápias, a produção individual de carpas (carpa comum, 

carpa cabeça grande, carpa prateada e carpa capim) e a produção conjunta de tilápias e carpas, 

adequando os custos com mão de obra, energia elétrica para aeração, ração e mantendo 

constantes os demais insumos possíveis de serem compartilhados, em função do modelo 

matemático avaliado.  

A existência da economia de escopo foi verificada segundo MARTINS et all (2001) 

através da equação:  

, onde, C(Qi) refere-se aos custos de produção 

dos produtos Qi, individualmente, e C(Q1, Q2, ..., Qn) é o custo de produção conjunta dos n 

produtos, onde ESC maior que zero evidencia existência de economia de escopo.  

As informações técnicas utilizadas para construção dos modelos matemáticos foram 

estabelecidas segundo FERNANDES et all (2014), que realizaram entrevistas com 25 

piscicultores da região para determinar os parâmetros técnicos utilizados pelos piscicultores 

(Quadro 01).  

Para subsidiar a formação dos custos de produção, foi realizada pesquisa de preços 

praticados pelo comércio, durante a segunda quinzena do mês de abril de 2015. Esta pesquisa 

foi realizada com base no preço de 3 empresas vinculadas a cada item de produção, ou seja, 

para cada item relacionado a implantação ou produção, os valores utilizados consistem de uma 

média de 3 empresas que comercializam o item (Anexo 01). Após a coleta de dados, estes foram 

processados e avaliados, utilizando-se os conceitos de viabilidade econômica comumente 

utilizados na avaliação de projetos agropecuários (FIGUEIREDO, 2001).  
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Os itens de custo total de produção, para um ciclo de produção, foram classificados em 

custos fixos e variáveis. Como custos fixos foram considerados as remunerações do capital fixo 

e o valor da terra, além das depreciações dos equipamentos, viveiros e benfeitorias, a 

remuneração do proprietário (pró-labore ou salário gerencia), Imposto Territorial Rural (ITR) e 

um kit de análise de água. Os custos variáveis referem-se aos gastos com alevinos, ração, 

energia elétrica, assistência técnica, mão-de-obra temporária, Contribuição Especial para a 

Seguridade Social Rural (C.E.S.S.R) e a remuneração do capital circulante. 

 

Quadro 1 - Índices técnicos utilizados pelos piscicultores no MAVIPI. 

Indice Quant. Unid. 

Peso final (kg)  

Tilápia 0,60 kg/px 

Carpa Comum 1,00 kg/px 

Carpa Cabeça Grande 1,00 kg/px 

Carpa Prateada 1,20 kg/px 

Carpa Capim 1,50 kg/px 

Aeração  

Consumo energia aerador pás         1,50 kW/h 

Dados zootécnicos  

Perdas por mortalidade (%) 20%  

Ração (peso por saco) 25 kg 

Conversão Alimentar Aparente (C.A.A.) Carpa comum           2,0  

Conversão Alimentar Aparente (C.A.A.) Tilápia           1,4  

Área média do viveiro (m2)       5.000 m2 

Duração de 1 ciclo de produção (mês)              8 meses 

Números de ciclos por ano              1 ciclo 

Fonte: Construção do autor.  

 

A depreciação do capital para a construção dos viveiros (vida útil de 25 anos), 

equipamentos (vida útil de 10 anos) e benfeitorias (vida útil de 40 anos) foi determinada pelo 

método linear. O valor de sucata dos viveiros foi considerado como 0,0%, dos equipamentos de 

10,0% e das benfeitorias como 20,0% do seu valor original.  

Para remuneração do capital circulante foi utilizada a taxa de 0,5% ao mês, incidindo 

sobre 50% dos desembolsos do período, visto que este será diluído nos 8 meses de cultivo. A 

título de custo de oportunidade sobre o valor da terra ocupada com a instalação da unidade de 

produção, foi aplicada uma taxa juros de 0,3% ao mês, sobre o valor da área considerada no 

modelo de produção deste estudo (1,5 hectares); a taxa menor aplicada sobre este item, 

explicasse pelo entendimento de que a posse da terra não deve possuir valor especulativo. Para 

remuneração dos valores referentes à construção dos viveiros e aquisição de equipamentos, foi 
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aplicada uma taxa de 0,5% ao mês sobre 100% do valor do capital fixo, valores estes de acordo 

com HERMES (2009), que utiliza taxa de 6% ao ano para remuneração do capital fixo.  

O cálculo de energia elétrica foi realizado com base nos valores de energia elétrica sem 

considerar os descontos de subsídios para aquicultura e irrigação e no consumo de aeradores de 

pá com 2 CV de potência (Anexo 01) e considerando horas de aeração diferenciadas para nível 

de produtividade ou área de cultivo (Quadro 02), com valores de referência de acordo com 

SOUZA FILHO et al, (2003) e informações prestadas pelos piscicultores da região. 

 

Quadro 2 - Total de horas de aeração em função da produtividade e da área de cultivo 

Ton/ha Horas Area (ha) Horas 

5,0              - 0,5              - 

10,0          1.800 1,0          1.800 

15,0          3.600 1,5          3.600 

20,0          5.000 2,0          5.000 

25,0          5.000 2,5          5.000 

Fonte: Elaboração do autor. 

 

Em relação a comercialização da produção, as pesquisas de preço foram realizadas 

com três categorias de compradores (pesque pague, frigorífico e transportador), utilizando para 

geração da receita, a média dos preços pagos por estes compradores. O pesque pague envolve 

a comercialização e negociação direta com os donos de pesque pague. O frigorífico refere-se à 

negociação com representantes e compradores do frigorífico. Os transportadores referem-se a 

proprietários de caminhões que fazem o transporte de peixes vivos, sendo que estes 

provavelmente repassam o produto para pesque pagues de outras regiões, porém não se pode 

afirmar de forma concreta o destino desse produto.   

Neste trabalho, entende-se por renda o resultado do somatório advindo da remuneração 

do capital fixo e circulante, do pró-labore e do lucro (Lucro=Receita Total – Custo Total), sendo 

que no custo total  já estão embutidos a remuneração, o pró-labore, a depreciação, os impostos 

e os custos operacionais (ração, alevinos, mão de obra, energia elétrica, etc.); portanto, se o 

lucro for igual a zero, significa que o piscicultor conseguiu remunerar o capital na taxa de 

atratividade e retorno que desejava, conseguiu recuperar a depreciação e descontou um pró-

labore; se o lucro for menor que zero, significa que o piscicultor obteve renda, enquanto esta 

for positiva, mas não conseguiu remunerar o capital, e/ou receber o pró-labore adequado; 

consequentemente, se o lucro for maior que zero, significa que todas as vantagens pretendidas 

com o investimento (remuneração do capital e pró-labore) foram atingidas e houve ganhos 

adicionais.  
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Os custos e receitas com a suinocultura, apesar de tecnicamente estar integrada a 

piscicultura no modelo avaliado por este estudo, financeiramente estes não foram considerados, 

pois entende-se que a suinocultura deve possuir aspectos econômicos próprios e se auto 

viabilizar. 

  

  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

  

Diante da expansão das fazendas que atuam na monocultura, sustentadas pelo conceito 

da economia de escala aplicada ao agronegócio, pequenas unidades de produção agropecuária 

demonstram que a economia de escopo, viabilizada pela diversidade produtiva e pela integração 

de atividades, é uma estratégia consistente para conviver com ambientes econômicos cada vez 

menos favoráveis a estas pequenas unidades (PETERSEN, 2009)  

Após a aplicação do conceito de economia de escopo para uma mesma produtividade 

(10 ton/ha) para diferentes áreas (Quadro 03), verifica-se que todos os valores são positivos, o 

que implica ocorrência de economias de escopo para todas as áreas avaliadas. Os resultados 

sinalizam que o policultivo é a melhor alternativa para as áreas de cultivo avaliadas, que 

segundo FERNANDES et all (2014), representam a realidade da maior parte das propriedades 

piscícolas da região do Alto Vale do Itajaí.   

Com base no resultados obtidos, aplicando o conceito de economia de escopo, pode-se 

afirmar que o custo de produção de tilápias e carpas em conjunto é 36,0% a 21,0% menor que 

o custo de produzi-los separadamente, havendo melhores resultados para propriedades menores 

(Tabela 02). Esta situação é justificada pela menor exigência de capital de giro no cultivo em 

conjunto das espécies, gerando menor remuneração do capital. Esta situação também foi 

observada por TAMASSIA (2011), que com dados coletados de piscicultores de monocultivo 

e do modelo MAVIPI, em 1998, constatou que os piscicultores do MAVIPI, apresentavam 

maior receita média mensal. 

As pequenas propriedades são as mais beneficiadas com a tecnologia do policultivo, 

pois há otimização dos custos de produção, que é representada pela economia de escopo 

atingida, que varia de 0,36 (para 0,5 hectare) até 0,21 (para 2,5 hectares); observa-se que há um 

decréscimo na economia de escopo com o aumento da área de cultivo, ou seja, o policultivo é 

mais interessante em unidades menores. Isto equivale a considerar que o custo de produzir 

tilápias e carpas no policultivo em 1,0 hectare, por exemplo, é 27% menor que o custo de 

produzi-las separadamente. MARTINS et all (2001), consegui resultados semelhantes, referente 
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ao policultivo em relação ao tamanho da propriedade piscícola, observando que nas 

propriedades menores o policultivo, e consequentemente a menor especialização técnica, são 

mais interessantes; já para propriedades maiores, os valores decrescentes de economia de 

escopo, evidenciam a desvantagem do cultivo conjunto quando se amplia a área explorada, 

apontando que para áreas maiores existem melhores resultados econômicos com a 

especialização e o monocultivo.  

 

Quadro 3 – Receita total, custo total, lucro, renda e economia de escopo no monocultivo e policultivo de tilápias e 

carpas em diferentes áreas de produção de peixes no modelo MAVIPI considerando a produtividade de 10 

toneladas/hectare 

Indicadores econômicos para monocultivo (Povoamento: 100% Tilápia; 0% Carpas)  
Area (hectares) 0,5 1,0 1,5 2,0  2,5 

Receita Total 13.666,67 27.333,33 41.000,00 54.666,67  68.333,33 

Custo Total 18.805,05 32.777,53 47.272,63 60.883,29  74.453,75 

Lucro -5.138,39 -5.444,20 -6.272,63 -6.216,63  -6.120,42 

Renda -2.320,70 -1.146,91 -91,33 1.043,06  2.216,85 

Indicadores econômicos para monocultivo (Povoamento: 0% Tilápia; 100% Carpas)  
Area (hectares) 0,5 1,0 1,5 2,0  2,5 

Receita Total 4.415,00 8.830,00 13.245,00 17.660,00  22.075,00 

Custo Total 9.822,40 14.812,22 20.324,67 24.952,68  29.540,48 

Lucro -5.407,40 -5.982,22 -7.079,67 -7.292,68  -7.465,48 

Renda -2.768,89 -2.043,30 -1.435,91 -749,72  -24,12 

Indicadores econômicos para policultivo (Povoamento: 75% Tilápia; 25% Carpas)  
Area (hectares) 0,5 1,0 1,5 2,0  2,5 

Receita Total 18.081,67 36.163,33 54.245,00 72.326,67  90.408,33 

Custo Total 21.086,66 37.340,75 54.117,45 70.009,72  85.861,79 

Lucro -3.004,99 -1.177,41 127,55 2.316,95  4.546,55 

Renda -141,79 3.210,90 6.445,39 9.758,68  13.111,38 

       
Economia de Escopo  

Area (hectares) 0,5 1,0 1,5 2,0  2,5 

Povoamento: 100% Tilápia; 0% 

Carpas. 
18.805,05 32.777,53 47.272,63 60.883,29  74.453,75 

Povoamento: 0% Tilápia; 100% 

Carpas. 
9.822,40 14.812,22 20.324,67 24.952,68  29.540,48 

Povoamento: 75% Tilápia; 25% 

Carpas. 
21.086,66 37.340,75 54.117,45 70.009,72  85.861,79 

Economia de Escopo 0,36 0,27 0,25 0,23  0,21 

Fonte: Construção do autor. 

 

Durante reuniões de piscicultores ligados às associações municipais de piscicultura do  

Alto Vale do Itajaí, tem sido recorrentes duas alegações, que:  

a. Aumentando a produtividade, numa mesma área, haveria ganhos econômicos 

aos piscicultores;  
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b. Aumentando a participação das tilápias e diminuindo as carpas, haveria ganhos 

econômicos;  

Para verificar a primeira situação, foram testadas diferentes produtividades, adequando 

os custos com ração, mão de obra, número e consumo de energia elétrica dos aeradores. Após 

a aplicação do conceito de economia de escopo para uma mesma área de 1,5 hectare, mas com 

diferentes produtividades (Quadro 04), verifica-se que todos os valores são positivos, o que 

implica ocorrência de economias de escopo para todas as produtividades avaliadas. Observa-se 

que com a aumento da produtividade, o policultivo torna-se menos interessante. Os resultados 

sinalizam que o policultivo é a melhor alternativa para uma unidade de produção de 1,5 hectare 

considerando viveiros de 0,5 hectare, que segundo FERNANDES et all (2014), representa a 

realidade da maior parte das propriedades piscícolas da região do Alto Vale do Itajaí. 

 

Quadro 4– Receita total, custo total, lucro, renda e economia de escopo de monocultivo e policultivo de tilápias e 

carpas em diferentes produtividades de peixes no modelo MAVIPI, em uma área de 1,5 hectare. 

Indicadores econômicos para monocultivo de tilapia  
Produtividade (Ton/ha) 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 

Receita Total 20.500,00 41.000,00 61.500,00 82.000,00 102.500,00 

Custo Total 25.403,35 46.660,84 67.403,42 86.612,33 103.508,72 

Lucro -4.903,35 -5.660,84 -5.903,42 -4.612,33 -1.008,72 

Renda -630,85 -208,96 750,22 2.424,48 6.365,13 

Indicadores econômicos para monocultivo carpas  
Produtividade (Ton/ha) 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 

Receita Total 6.622,50 13.245,00 19.867,50 26.490,00 33.112,50 

Custo Total 11.880,90 19.615,94 26.836,08 32.522,54 35.896,48 

Lucro -5.258,40 -6.370,94 -6.968,58 -6.032,54 -2.783,98 

Renda -1.255,64 -1.458,55 -1.124,16 -74,69 3.241,17 

Indicadores econômicos para policultivo de tilápias e carpas  
Produtividade (Ton/ha) 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 

Receita Total 27.122,50 54.245,00 81.367,50 108.490,00 135.612,50 

Custo Total 28.777,29 53.408,73 77.525,25 100.108,10 120.378,44 

Lucro -1.654,79 836,27 3.842,25 8.381,90 15.234,06 

Renda 2.685,01 6.422,75 10.697,79 15.687,91 22.944,42 

Economia de Escopo  
Produtividade (Ton/ha) 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 

Povoamento: 100% Tilápia; 0% Carpas. 25.403,35 46.660,84 67.403,42 86.612,33 103.508,72 

Povoamento: 0% Tilápia; 100% Carpas. 11.880,90 19.615,94 26.836,08 32.522,54 35.896,48 

Povoamento: 75% Tilápia; 25% Carpas. 28.777,29 53.408,73 77.525,25 100.108,10 120.378,44 

Economia de Escopo 0,30 0,24 0,22 0,19 0,16 
Fonte: Construção do autor. 

 

Apesar de haver economia de escopo em produtividades acima de 15 ton./ha, observa-

se que os ganhos em termos de renda para o produtor não justificam o aumento do custo de 
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produção, pois acima de 15 toneladas, os ganhos proporcionais ao custo de produção 

representam 2% a 5%, o que não  justifica o aumento no risco com a sobrevivência dos peixes 

e/ou a construção de estruturas auxiliares (Estação de Tratamento de Esgoto – ETE), para 

garantir que os parâmetros do efluente estejam dentro do estabelecido pela legislação, pois 

acima de 15 ton./ha torna-se necessária troca frequente (diária) de água dos viveiros, devido ao 

alto incremento da amônia total, oriunda do metabolismo e da decomposição das fezes e dos 

restos de ração.  

Para avaliar a alegação dos piscicultores de que a diminuição das carpas e aumento das 

tilápias seria vantajosa em termos de renda, foram coletados dados junto a estes piscicultores 

que defendem esta linha de trabalho, para verificar densidade de povoamento, regime alimentar, 

mão de obra, etc. Observou-se um aumento médio de 75% para 85% na população de tilápias 

nos viveiros e diminuição de 25% para 12,5% no povoamento das carpas e os demais fatores 

(regime alimentar, uso da mão de obra, energia elétrica, etc) se mantém constantes.   

 

Quadro 5– Receita total, custo total, lucro e renda em diferentes participações de biomassa de carpas e 

produtividades de peixes no modelo MAVIPI, em uma área de 1,5 hectare 

Indicadores econômicos para monocultivo de tilapia (100% de tilápias) 

Produtividade (Ton/ha) 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 

Receita Total 20.500,00 41.000,00 61.500,00 82.000,00 102.500,00 

Custo Total 25.403,35 46.660,84 67.403,42 86.612,33 103.508,72 

Lucro -4.903,35 -5.660,84 -5.903,42 -4.612,33 -1.008,72 

Renda -630,85 -208,96 750,22 2.424,48 6.365,13 

Indicadores econômicos para policultivo (Povoamento: 87,5% Tilápia; 12,5% Carpas) 

Produtividade (Ton/ha) 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 

Receita Total 27.227,92 54.455,83 81.683,75 108.911,67 136.139,58 

Custo Total 29.906,39 55.666,91 80.912,53 104.624,48 126.023,91 

Lucro -2.678,47 -1.211,08 771,22 4.287,19 10.115,68 

Renda 1.683,85 4.420,45 7.694,33 11.683,30 17.938,65 

Indicadores econômicos para policultivo (Povoamento: 75% Tilápia; 25% Carpas) 

Produtividade (Ton/ha) 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 

Receita Total 27.122,50 54.245,00 81.367,50 108.490,00 135.612,50 

Custo Total 28.777,29 53.408,73 77.525,25 100.108,10 120.378,44 

Lucro -1.654,79 836,27 3.842,25 8.381,90 15.234,06 

Renda 2.685,01 6.422,75 10.697,79 15.687,91 22.944,42 
Fonte: Construção do autor. 

A simulação dos indicadores econômicos, para uma área de 1,5 hectare, considerando o 

povoamento em mono cultivo (100% de tilápias) e em policultivo (87,5% de tilápias e 12,5% 

de carpas ou 75,0% de tilápias e 25,0% de tilápias), demonstrou que com a diminuição da 

participação das carpas no povoamento e consequentemente na receita total, há decréscimo na 

renda do piscicultor (Quadro 05). 
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Esta situação foi percebida por PASSOS (2015), que afirma que, para um módulo de 1,5 

hectare, no modelo de produção MAVIPI, a rentabilidade da atividade é garantida pela venda 

das carpas, sendo que as tilápias garantem a remuneração do investimento, o retorno do capital 

fixo e circulante investido.  

Em linhas gerais, identifica-se um forte potencial para a implementação de políticas 

públicas, no sentido de coordenar a piscicultura na região, com assistência técnica e financeira, 

apontando para um crescimento horizontal (aumento do número de propriedades) em 

detrimento do crescimento vertical (aumento da produtividade por área), pois o crescimento 

horizontal potencializa a renda da propriedade piscícola, conforme identificado pelos resultados 

desse estudo. 
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4. CONCLUSÃO  

  

O policultivo de tilápias e carpas na região do Alto Vale do Itajaí deve ser incentivado, 

pois demonstrou uma economia de escopo positiva em todas as avaliações referentes ao 

dimensionamento das unidades de produção, principalmente em pequenas e médias 

propriedades e em produtividade. 

A produtividade de biomassa em que a produtividade começa a ter lucro no policultivo 

de tilápias e carpas se inicia com 10 toneladas/hectare, tornando viável a produção. 

Produtividades acima de 15 toneladas/hectare necessitam de um capital aplicado maior e geram 

riscos com a oxigenação da água e elevada produção de amônio tornando as produtividades 

mais elevadas indesejáveis para a região. 

Unidades de produção com dimensionamento a partir de 1,5 hectares compostas por 

três viveiros de 0,5 hectares, além de gerar renda considerando o pró-labore e a remuneração 

do capital aplicado pelo piscicultor tornam lucrativa a atividade, ou seja, o produtor recebe tudo 

o que planejou antes da implantação dos viveiros e um extra que não estava presente na 

viabilização da atividade. 
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